
   
 

   
 

 

Nyhedsbrev fra Distrikt 1461 

Velkommen til Nyhedsbrev nr. 4   November 2021 

Nyt fra Guvernøren 

Status efter 4 måneder. 

Det er allerede nu mere end 4 måneder siden jeg overtog kæden og dermed ansvaret for 

distrikt 1461, så jeg synes, at det vil være på sin plads med en lille status over perioden. 

I den første periode af guvernøråret fylder afholdelsen af distriktskonferencen og 

guvernørbesøgene rigtig meget. Distriktskonferencen blev holdt på Vandel Efterskole den 2-

10-2021. Vi valgte, at konferencens tema skulle være klima, som i den grad blev højaktuel 

med sommerens klimahændelser. Der var 113 deltagere og de rammer vi fik stillet til 

rådighed på Vandel Efterskole var helt fantastiske. Vi fik rigtig meget ros for stedet, maden 

og foredragsholderne – jeg takker mine klubkammerater for den store indsats de ydede i 

forbindelse med konferencen. 

I skrivende stund har jeg været på besøg i 35 klubber og der har jeg mødt ca. 650 rotarianere. 

Jeg er blevet rigtig godt modtaget i alle klubberne. Medlemmerne har været aktive til at 

deltage i dialogen, de har været åbne om evt. udfordringer, kommet med gode råd osv. og der 

har været en god stemning overalt. Jeg fornemmer, at mange klubber er kommet rigtig godt i 

gang igen og jeg har været så heldig, at jeg har været til 6 medlemsoptagelser. Jeg glæder mig 

til at besøge de sidste 12 klubber. 

RLI-uddannelsen er også kommet godt fra start og den 30-10-2021 afsluttede 17 deltagere 

deres kursusforløb og fik udleveret et bevis på gennemført kursusforløb. Jeg vil stærkt 

anbefale Electerne og andre interesserede ude i klubberne at tilmelde sig næste gang vi 

udbyder et kursusforløb. 

Vi er også kommet i gang med kurset ”Ny i Rotary”, som har ligget stille mere end et år på 

grund af Corona. Der var 35 deltagere til kurset og der er kommet mange positive 

tilbagemeldinger. Vi tilbyder igen kurset den 7-4-2022. 

Til sidst vil jeg rose det store engagement, der mange steder rundt i distriktet blev vist i 

forbindelse med Poliodagen den 24-10-2021. Der blev lavet arrangementer, og samlet mange 

penge ind til polio – rigtig flot. 

Niels Hansen 



   
 

   
 

 

Nyt fra Distriktet: 

Efterlysning: 

Ved Distriktskonferencen har et medlem købt en blå Rotary Polo str. Xl, men glemt at få den 

med. Kontakt vores Guvernør hvis det er dig som mangler den. 

RLI v/Inge Dahl 

Kære Rotarianere 

 Så har vi fået 17 nye RLI’er i distrikt 1461, plus 7 rotarianere der får diplom og nål næste år, 

når de har taget det sidste modul. Stort tillykke til jer. 

 Rotary Leadership Institute (RLI) er et kursus – for engagerede rotarianere! 

3 spændende lørdage med andre aktive rotarianere og et spændende team af dedikerede 

facilitatorer, der står på hovedet for at formidle deres særlige viden om Rotary og om 

udvikling af klubber gennem frivillig ledelse. 

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikt græsrods-program, som har fokus på 

lederudvikling i næsten alle Rotary-distrikter over hele verden. 

RLI er en selvstændig organisation og ikke en officiel del af Rotary International, men Rotary 

International anbefaler alle rotarianere at deltage i kurserne. 

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som viser engagement og vilje til at tage 

ansvar som klubbens mulige kommende ledere, en særlig indføring i Rotary-viden og i 

lederrollen – begge egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som 

Rotary. 

 På landsplan arbejder vi sammen om RLI udviklingen i den organisation der hedder RLI 

Denmark. RLI er en selvstændig organisation. Programmet følger tæt de retningslinjer der 

gælder for hele RLI. 

Læs mere her: https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute    

Inge Dahl fra Assens Rotaryklub har været RLI Chair siden 2017. Hun giver nu stafetten 

videre til Peter Larsen-Ledet fra Odense City Rotaryklub. 

Det næste RLI kursus gennemføres i foråret 2022. Datoerne bliver lagt op på distriktets 

hjemmeside. 

Glade nye RLI´ere 
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Mød Rasmus - vores mand i Zürich - han ved, hvordan din klub kan vækste 

Kære alle 

Distriktets medlemsudvalg, hvis fornemmeste opgave er at hjælpe den enkelte klub til 

rekruttering af flere medlemmer, har holdt sit første møde. I løbet af nogle måneder håber vi 

at komme med en række forslag, som I kan anvende. 

Men, men – hvorfor vente på det. Nej vel. 

Derfor inviterer vi alle til et spændende zoommøde 

tirsdag den 23. november kl. 19.00 til ca. kl. 20-20.30. 

Her vil du møde danske Rasmus Egeskjold fra Rotary Internationals kontor i Zürich. Han 

arbejder til daglig med udvikling af klubber i Europa lige fra Sibirien og Finmarken til det 

sydlige Polen og Holland og så selvfølgelig Danmark. Med andre ord er der masser af 

erfaring at trække på, kombineret med Rasmus’s mange års erfaring med at organisations- og 

kapacitetsudvikle NGO’er nationalt og internationalt. 

Rasmus kommer med inspiration fra de 36 distrikter han betjener, og vil fortælle om, hvorfor 

man vælger at bliver rotarianere, hvad der kræves af klubberne for at fastholde medlemmerne 

og hvorfor nogen desværre siger farvel. Og ikke mindst har Rasmus inspiration og ideer til 

hvordan og hvad der konkret kan gøres for at rekruttere, fastholde og skabe nye aktiviteter for 

klubbens medlemmer. 

Det er vores håb, at alle klubber bliver repræsenteret. Ønsker I at få kommentarer til de 

udfordringer I står med lige nu, så spørg Rasmus. Skriv meget gerne til Rasmus før mødet på 

rasmus.egeskjold@rotary.org eller tag spørgsmålet med den 23. november. Send gerne kopi 

af spørgemail til jmd@dammkommunikation.dk 

Du deltager på mødet ved at logge ind på linket: 

https://us02web.zoom.us/j/85461405851?pwd=YnN5MkFPRjRLYllYQlR2OUltQnBOdz09 

Brug kode 969739 

For at få en idé om deltagerantallet. så send en mail orienteringsmail til 

jmd@dammkommunikation.dk med teksten ”Jeg deltager den 23. nov.” i emnefeltet. 

Vi glæder os til at se dig. 

Medlemsudvalget i Distrikt 1461 

Jens Michael Damm, Sønderborg, Mogens Jensen, Sønderborg Syd, John Christiansen, 

Haderslev Hertug Hans, Bo T. Nielsen, Fredericia Lillebælt, Klaus Moth, Koldinghus og 

Pernille Larsen, Rotaract. 

 

 



   
 

   
 

 

 

Ny AG’er i område 1: 

 

Henrik blev optaget i Rotaty i 2014 og har bestridt forskellige formandsposter for forskellige 

tjenestegrene og er nu ny-udpeget AG`er og President Elect.  

Henrik bor I Hostrup ved Tønder sammen med sin ægtefælle, Dorthe Sønnichsen.  Henrik og 

Dorthe har tilsammen (4+2) voksne børn.  Henrik er et naturmenneske med stor interesse for 

havearbejde, fugle, fiskeri, østersfangst og svampeplukning. Læser i øvrigt en del skøn- og 

faglitteratur.  

Henrik flyttede til Sønderjylland i 2013 og er nu lokalt forankret i Tønder.  Henrik er 

uddannet indenfor offentlig administration cand. scient. adm. i organisation og ledelse. 

Henrik er en stærk analytiker og formidler og han har en bred erfaring fra kommunale, 

regionale og statslige ansættelser.  

Som ansat ved UC-SYD siden 2017 har Henrik undervist inden for diplomuddannelsen i 

ledelse. Henrik har igennem en årrække bidraget med strategisk rådgivning til såvel politikere 

som direktioner, og han har selv haft ”hands-on” i den daglige drift med håndtering af 

løbende ledelsesmæssige opgaver og udfordringer. De offentlige service og 

myndighedsopgaver har fortrinsvist omfattet social- sundheds-, og undervisnings-områderne. 

Det er Henriks ønske at bidrage til Rotarys udvikling af det lokale erhvervsmæssige netværk, 

udveksling af studerende samt udvikling af det humanitære støttearbejde såvel regionalt som 

globalt. Her vil Henrik gerne medvirke til gennem læring om Rotary at udvikle Rotary lokalt 

og regionalt for herigennem at medvirke til at medlemmerne af de lokale klubber støtter op 

omkring Rotarys flotte arbejde. Det er vigtigt at lytte til de lokale medlemmers ønsker om 

blandt andet udvikling og opprioritering af fremtidige støtteindsatser, - herunder udvikling 

omkring nye sundhedsmæssige og klimamæssige tiltag såvel lokalt som globalt. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Nyt fra klubberne: 

Lene Kastrup Poulsen AG område 4 

I forbindelse med Æblefestivalen i Assens havde Assens Rotary Klub lørdag den 16. oktober 

arrangeret en ”loppebod” til fordel for 

End Polio Now og projekt ”from Street to School” i Afghanistan. Projektkoordinator Ahmed 

Zobair Mohebi havde tidligere været i vores klub og fortalt om situationen og børnenes vilkår 

i Afghanistan. 

Organisationen ”From Street to School” hjælper børn til skolegang i Afghanistan. 

Skolegang er gratis, men fattige børn skal tjene penge til familien og har derfor ofte ikke 

mulighed for at gå i skole. Der er pt 169 børn, som går i skole under organisationens vinger. 

Læs mere om projektet på https:/fsts.dk/om-os/ 

Vores ”loppebod” indbragte kr. 2630,00 på dagen og klubkassen supplerede op så der blev 

kr. 5000,00 til End Polio Now og kr. 3000,00 til ”from Street to School”. 
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END POLIO NOW blev markeret på Fødevaremarkedet på Erholm Gods 

den 24. oktober. 

5 klubber fra det fynske område 4 deltog:  Assens, Ejby, Glamsbjerg-Haarby, Otterup og 

Aarup. 

Aarup Rotary Klub havde arrangeret en march for Polio-sagen og gennem lokalavisen havde 

de opfordret folk til at deltage.  

Deltagergebyret gik ubeskåret til End Polio Now. Fra kl. 13:00-16:00 havde 

Fødevaremarkedet slået sine døre op og budt indenfor til smagsprøver på kulinariske 

lækkerier samt øl, rom, whisky og vin. Desuden var der mulighed for børnene at lave deres 

egen mulepose med æbletryk og en æblequiz for både børn og voksne. Kl. 14.:00 rullede 

Polio-stafettens bil ind på gårdspladsen med Guvernør Niels Hansen og fra Polio-udvalget 

Anette Løwert,  

Christiane Plischke og Lene Kastrup. Glamsbjerg-Haarby Rotary klub overrakte en flot check 

til Niels på kr. 8032,00.   

Det samlede beløb fra ovennævnte klubber indbragte kr. 22.000,00 til End Polio Now. 

En STOR tak til Lars Gregersen fra Aarup RK, som var hovedarrangør for det flotte 

arrangement.    

                                           

                     

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Informationsaften ”Ny i Rotary" 

Den 26. oktober afholdte vi den første informationsaften ”Ny i Rotary”, hvortil alle som er 

blevet medlemmer af Rotary indenfor de sidste par år blev inviteret. 

Formålet med aftenen var: 

• at informere om Rotarys historie som verdens største erhvervsnetværk, initiativtager 

til FN, verdens største humanitære organisation mm 

•  og at lytte til de enkelte deltageres forventninger til Rotary samt ønske til Rotarys 

udvikling. 

Det blev en forrygende aften med masser af energi, engagement og netværk i luften. Nogle af 

de 

centrale forventninger som deltagerne har til Rotary er: 

•  Møde interessante mennesker, udvide horisonten og skabe stærkt netværk 

•  Personlig udvikling 

•  Gøre en forskel bl.a. med en humanitær indsats 

•  Lokalt forankret udsyn 

Deltagerne vil gerne udvikle Rotary, så vi bruger vores stærke fundament og værdier 

nyfortolket i en kontekst og retorik, som giver yngre mennesker mening i dagens Danmark 

(verden). Nogle af ideerne var: 

•  Lav og synliggør lokale tiltag, som gør en forskel i lokalområdet 

•  Gør det let at deltage og få unge til at udfordre os 

•  Find projekter, som er både lokale og globale, Fx Klima, miljø, FN-s verdensmål. 

Spred informationen på de rette platforme. 

•  Rebrand Rotary. Fokuser på fortællinger og fotos om den forskel vi gør lokalt og 

globalt, og nedton historier med kædeskifter og lignende ”gammeldags”. 

Signe Duvander, Haarby-Glamsbjerg Rotary klub bidrager med hendes visioner for Rotarys 

fremtid. 

Fra teamet skal lyde en stor tak til jer deltagere for jeres forrygende smittende energi og 

engagement. Vi i ”Ny i Rotary teamet” glæder os rigtig meget til næste aften, som er 

torsdag den 7. april 2022, hvor et nyt hold Rotarianere inviteres med. 

Peter Zinck 

 

 

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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