
   
 

   
 

 

Nyhedsbrev fra Distrikt 1461 

Velkommen til Nyhedsbrev nr. 1  

Som ny Guvernør, glæder jeg mig rigtig meget til Rotaryåret 2021-2022. Rotary – ja hele 

verden har de seneste par år været hæmmet i sine udfoldelser. I Rotary har vi alle sammen 

gjort alt hvad vi kunne for opretholde møder og aktiviteter. Vi har lært at “mødes” på Pc'en 

via Zoom. 

Nyt fra Guvernøren 

Efter en dejlig sommerferie, hvor de fleste sikkert har holdt deres ferie i Danmark og 

genopdaget Danmark som de rigtig godt ferieland, er et nyt Rotaryår startet. 

Et nyt Rotaryår, en ny guvernør, et nyt layout på nyhedsbrevet, en ny guvernørgruppe, et nyt 

distriktsråd – ja sådan er Rotary. 

Jeg glæder mig til at komme i gang med guvernørbesøgene. Jeg har kaldt guvernørbesøgene 

for besøg fra distriktet for at understrege, at distriktet er et ressourcecenter, som klubberne 

kan trække på. Som udgangspunkt deltager den assisterende guvernør og jeg i klubbesøgene, 

men hvis en klub har helt specielle ønsker til besøget, drøfter vi, om der også skal deltage 

andre fra distriktet i klubbesøget. 

 

Distriktskonferencen 2021 

Der er lagt op til en spændende dag med aktuelle indlæg om klimaet, som med sommerens 

hændelse i Tyskland og i andre lande er blevet mere aktuel end nogensinde. 



   
 

   
 

Temaet på konferencen bliver: Klima – Hvad kan vi gøre? I Verdensmål nr. 13 fremgår det 

både på, at vi skal bremse klimaforandringerne, og at vi skal styrke vores modstandskraft 

mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Blandt andet ved at bygge bedre 

kloakker, så vi undgår oversvømmelse ved skybrud, hvilket vi også har set i Danmark for 

kort tid siden. Du kan læse meget mere om klimaforandringerne 

Se: https://www.verdensmaalene.dk/maal/13 

PS. Vi håber at se dig og din ledsager til konferencen, så gå straks ind og tilmeld dig. 

Link til tilmelding: http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=13 

 

Sommeren er stadigvæk og heldigvis over os, og mange holder ferie. Inden så længe har vi 

muligheden for at mødes på golfbanen.  

GOVERNOR´S DISH.  

Videreførelsen af golftraditionen i Rotary, inviterer Egtved Rotary Klub til den 36. udgave af 

golfturneringen GOVERNOR´S DISH. 

Distriktets medlemmer, medlemmer i venskabsklubber, ledsagere og gæster er velkomne på 

Kellers Park Golf Clubs meget velbeliggende bane på adressen Østergårdsvej 33, 7080 

Børkop. 

FREDAG D. 20. AUGUST 2021 MED GUNSTART KL. 9.00 

Se i øvrigt den udsendte invitation.  

Nyt fra Rotary International: 

Gordon R. McInally fra Skotland valgt til Rotary International 

President i 2023-24 McInally roste Rotarys evne til at tilpasse 

sig teknologisk under COVID-19-pandemien og sagde, at 

tilgangen skulle fortsætte  

og kombineres med det bedste fra vores tidligere praksis, da 

Rotary søger at vokse og øge engagementet.  

"Vi har lært, at der er en vilje i lokalsamfundene til at tage sig  

af hinanden," siger han, "og vi må sikre, at vi opfordrer folk,  

der for nylig har taget konceptet frivilligt til os til at give dem 

mulighed for at fortsætte med at yde service." 

Du kan læse mere på: https://www.rotary.org/en/gordon-r-

mcinally-selected-be-2023-24-rotary-international-president 
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Nyt fra Rotary Danmark: 

DEN NYE LANDSWEBMASTER 
Jeg hedder Tine Lehrmann og er 47 år. Jeg har siden 2018 

været medlem af Svendborgsund Rotary. Et medlemskab  

jeg er utrolig glad for. Derigennem har jeg mødt en masse 

dejlige og inspirerende mennesker. 

Til daglig arbejder jeg med digital markedsføring, og har 

været selvstændig siden 2003. Så min dagligdag består af 

opbygning og vedligeholdelse af diverse hjemmesider.  

Jeg ser rigtig meget frem til at starte jobbet som webmaster 

for Rotary Danmark, og jeg håber med min baggrund, at jeg 

ikke bare kan føre det gode arbejde videre, men at jeg også 

kan hjælpe med at komme med nye input. 

Det er for mig altid dejligt at møde nye ansigter, og ser utrolig meget frem til at vi igen kan 

holde fysiske møder. For distrikt 1461 har jeg de sidste par år siddet med ansvaret for de 

sociale medier, og til trods for vores restriktioner i det sidste år, så er der allerede kommet 

nogle gode digitale venskaber ud af det. 

Jeg ser frem til at komme i gang, og ikke mindst at lære endnu mere om Rotary. 

Med venlig hilsen 

Tine Lehrmann 

Kommende Landswebmaster 

Nyt fra Distriktet: 

AG område 2, som er: Brørup, Christiansfeld, Haderslev, Haderslev Hertug Hans, Rødding, 

Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens, har fået ny AG’er: 

Det er Jens Jessen  jens_jessen@hotmail.com.  

 

Jens har været rotarianer i 28 år - siden 1993 - og har 

nået at være medlem af tre klubber, Aabenraa 

Rotary Klub, Varde Warwith Rotary Club og – i to 

omgange - Haderslev Hertug Hans Rotary Klub. Jeg 

er bevidst om den store betydning af løbende at 

rekruttere nye medlemmer til klubben. Desuden er 

min primære interesse at være med til at skabe 

indhold i klubbens daglige liv. Jeg har haft en række 

klub-funktioner.  

Jeg er pensionist efter at have arbejdet i stål-

engrosbranchen, industrien og banksektoren. 

 

Vi ønsker Jens tillykke med AG embedet og held og lykke. 
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Nyt fra klubberne: 

 

Velkommen til Brørup Rotary Klub 

Brørup Rotary Klub er nyt medlem i distrikt 1461 under AG område 2 

Brørup ligger lige midt i mellem Esbjerg og Kolding ved motorvejen i Vejen Kommune.  

Vi er en klub med 33 medlemmer og hver mandag holder vi møde på Brørup 

Markedsrestauration kl. 18:30 og vi afholder i løbet af en sæson ca. 36 møder  

Grunden til at vi gerne ville ind i distrikt 1461, er at vi føler at vi hører bedre til i dette 

distrikt, da klubberne Vejen og Rødding også hører til der og dem vi har lidt samarbejde med 

i forvejen. Vi glæder os til at komme ind i det nye distrikt og ser frem til godt samarbejde.  

Med venlig hilsen  

Jørgen Nederby 

Præsident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernør 
Niels Hansen 
Åkæret 3.11.2 
7100 Vejle 
Tel. 51334342 
Mail:niels.g.h.hansen@gmail.com 

 Nyhedsbrevsredaktør 
Kristian Hjerresen 

Havneøen 7.3.2 
7100 Vejle 

Tel. 29639447  
Mail: kristianhjerresen1@gmail.com 
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