
   
 

   
 

 

Nyhedsbrev fra Distrikt 1461 
 

Velkommen til Nyhedsbrev nr. 2  

Nyt fra Guvernøren 

Så nu er det absolut sidste udkald: Husk nu at få dig 

tilmeldt Distriktskonferencen. Følg linket nedenunder. 
Og husk, hver klub har 2 gratis deltagere. Og i mange klubber er det kutyme at 

der gives et tilskud, såfremt I kommer flere. 

 

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= 
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Mere nyt fra Guvernøren 

Jeg er nu kommet rigtig godt i gang med klubbesøgene. I skrivende stund har jeg besøgt 10 

klubber og jeg er blevet rigtig godt modtaget overalt. Det er så givende og inspirerende at 

besøge klubberne og holde formøde med bestyrelserne – det ville jeg ikke have været 

foruden.  

Det var med stor spænding jeg deltog i besøget i Sct. Alban Rotaract Klub i Odense den 31. 

august. Jeg havde glædet mig til en anderledes og spændende aften og mine forventninger 

blev til fulde indfriet.  

Præsident Marlene Jørgensen havde stillet mig i udsigt, at der skulle optages nye medlemmer 

denne aften. Sikke en spændende og anderledes medlemsoptagelse jeg overværede – her var 

der god og brugbar inspiration til medlemsoptagelse i Rotary-klubberne. 

Derudover oplevede jeg ”blærerunden”, et hjemmelavet spil og nogle unge mennesker, der 

engagerede sig i en debat med mig om de emner, jeg har med rundt til klubberne. Der var et 

fantastisk humør og man kunne mærke at de unge mennesker gad hinanden. 

Efter dette besøg tænker jeg: Vi må da kunne starte nye Rotaract-klubber i de større byer her i 

distriktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Nyt fra Distriktet: 

Pre PETS 2021. 

Pre PETS i 1461 vil i dette Rotary år blive et ZOOM møde. Det har vist sig, som en erfaring 

gennem Coronatiden, at denne form for møde kan være en ganske fornuftig beslutning. Da 

Pre PETS er meget information kan vi sagtens anvende denne form for møde, og det er også 

meget effektivt set i forhold til den tidsanvendelse der skal bruges på dette møde. 

Der er nu indkaldt til Pre PETS i år. Disse er planlagt til følgende datoer: 

Den 04-11-2021 - PRE PETS i AG område1  

Den 16-11-2021 - PRE PETS i AG område 2 

Den 24-11-2021 - PRE PETS i AG område 3 

Den 28-10-2021 - PRE PETS i AG område 4 

Den 27-10-2021 - PRE PETS i AG område 5 

Den 17-11-2021 - PRE PETS i AG område 6 

 Yderligere information hos DGE Hans Skjerning, hans@skjerningwine.dk 

 

Mindeord 

Lørdag den 21. august 2021 mistede vort distrikt en af sine dedikerede og trofaste 

Rotarianere. PDG Karl Kristian Jensen, i daglig tale kaldet KK, Ringe Rotary Klub sov stille 

ind efter længere tids sygdom.  

KK, der var uddannet lærer, kom til Ringe i 1978 hvor han tiltrådte stillingen som 

skoleinspektør på byens skole. Og allerede året efter blev han optaget i Ringe Rotary Klub, 

som han var medlem af indtil sin død. KK var et usædvanligt positivt og aktivt menneske, 

hvilket også kom til udtryk i hans virke for Rotary. Gennem årene påtog han sig mange 

opgaver i sin klub og i mere end 17 år var han medlem af ledelsen i vort distrikt indtil han i 

2006 blev nomineret som distriktsguvernør for distrikt 1460 som ud over Syddanmark også 

indeholdt Litauen.  

Som distriktets guvernør var KK en yderst engageret personlighed, der gik til opgaven med 

ydmyghed og ubegrænset loyalitet overfor sin verdenspræsidents mål og Rotarys idealer. På 

sine besøg rundt i distriktets klubber talte KK varmt om Rotary og alle der har overværet 

hans præsentationer var ikke i tvivl om, at KK var stolt over sit medlemskab. Når han besøgte 

klubberne i Litauen, gav KK sig også tid til at lære landet og dets historie at kende og han har 

ved mange lejligheder fortalt vidt og bredt om sine oplevelser der. 
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Ud over sit medlemskab af Rotary var KK ligeledes dybt engageret i Dansk Kennelklub og 

dets lokalforeninger og gennem sit mangeårige virke der, blev han udnævnt som æresmedlem 

for sin ikke ubetydelige indsats. KK var ligeledes medlem af den japanske klub, som bragte 

ham til Japan i flere omgange og ved hans sidste besøg, var han tilrettelægger og turleder for 

en større gruppe der rejste med ham dertil. I sine unge år var KK spejder og det var derfor 

helt naturligt for ham også at fortsætte i Sct. Georgs Gildet, hvor han naturligt for ham ydede 

en ganske betydelig indsats ligesom han også var involveret i kirkens arbejde i Ringe på 

forskellig vis. 

KK blev min efterfølger som guvernør i vort distrikt og det var i den sammenhæng, jeg kom 

til at kende til mennesket bag KK. Og alle, der som jeg, har kendt KK vil vide, at han var et 

yderst positivt og hjælpsomt menneske, der aldrig talte ondt om andre og som ved enhver 

lejlighed bragte smil og latter med sig. Verden er nu et usædvanligt menneske og en stor 

Rotarianer mindre og KK vil blive savnet af mange. Ved sin død efterlader KK sig sin hustru 

Hanne Leine, deres 2 børn og svigerbørn samt 5 børnebørn. 

Æret være PDG og Paul Harris Fellow, K. K. Jensens minde. 

Per Høyen 

Aarup Rotary Klub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Introduktionsaften for nye medlemmer: 

 En aften med fokus på Rotary – og på dig 

 Covid-19 spændte i 2020 desværre ben for det årlige ”Velkommen i Rotary” arrangement. 

Men den 26. oktober 2021 tager vi revanche og inviterer alle nye(re) medlemmer i distrikt 

1461 til en spændende introduktionsaften på Fredericia Golfklub. 

  

Siden 1905 har Rotary levet og udviklet sig i kraft af engagerede medlemmer, som både har 

holdt traditionerne i hævd, og som har turde skabe fornyelse. Denne aften sætter vi fokus på, 

hvordan Rotary kan gøre en forskel for dig, og hvordan Rotary gør en forskel for andre – 

lokalt og globalt. Du vil blive klogere på Rotary, og Rotary bliver klogere på dig og dine 

forventninger.  

 

Invitationen bliver sendt direkte til nye medlemmer pr. mail, med aktiv tilmelding på din 

klubs hjemmeside under ”Møder”. 

 Vi glæder os til at se dig til en spændende aften med ny viden og samvær med andre nye 

rotarianere.  

Venlig hilsen facilitator-teamet for ”Velkommen i Rotary”, Distrikt 1461: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Distrikt 1461 afvikler PDG-træf i Haderslev 

Lørdag, den 4. september 2021 afviklede Distrikt 1461 et træf for tidligere guvernører på 

Hotel Norden i Haderslev. Træffet havde i flere omgange været udskudt fra 11. marts 2021 til 

8. maj 2021 til 4. september 2021 på grund af Corona-pandemien. 

Der var til arrangementet tilmeldt 21 deltagere, som kunne nyde en oplevelse og et træf i 

strålende solskin og med Haderslev klædt i festtøj. Byen har i samme uge afviklet 

internationalt marked med deltagere fra Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien og flere andre 

lande, ligesom butikkerne flyttede udenfor i solskinnet, og der blev spillet jazz-musik på 

gader og pladser. 

Hotel Norden havde dækket op med et smukt pyntet bord med udsigt til Haderslev inder-dam 

og serverede en flot frokost med veltillavede både lune og kolde retter, der blev afsluttet med 

ost og en anerkendelsesværdig chokoladekage, som blev nydt til stor tilfredshed af 

deltagerne. 

Distriktsguvernør 2020/21 Jens Kaptain orienterede de tidligere guvernører om udviklingen i 

et udfordret guvernør-år 2020/21, - præget af Corona-pandemien.  I forbindelse hermed 

erkendte Jens Kaptain, at mange arrangementer havde været aflyst i den godt 7 mdr. lange 

nedlukningsperiode for forsamlinger i Danmark. Til gengæld glædede Jens Kaptain sig over, 

at han inden nedlukningen havde nået at aflægge guvernørbesøg i 31 ud af de 46 klubber i 

distriktet. Han oplyste samtidig, at den nye velfungerende guvernørgruppe havde udnyttet 

nedlukningsperioden aktivt og ny formuleret de mange materialer på hjemmesiden. Samtidig 

blev der med stor succes afviklet virtuelle distriktsmøder, som mange klubber og rotarianere 

tilmeldte sig. 

Distriktsguvernør 2021/22 Niels G.H. Hansen orienterede i forlængelse heraf om planerne for 

det aktuelle guvernør-år, og glædede sig over, at langt de fleste klubber for alvor at kommet 

godt i gang med de fysiske klubmøder igen, ligesom han er startet på givtige guvernørbesøg i 

klubberne. Niels G.H. Hansen oplyste, at næste års PDG-træf er planlagt til den 11. marts 

2022 på Mølkjær Kro i Ødsted. 

De tidligere guvernører fik også lejlighed til at hilse på Distriktsguvernør Elect Hans 

Skjerning, der indtager guvernørposten i 2022/23. 

De årlige PDG-træf er en mangeårig tradition i Distrikt 1461 og alle nød også i år hinandens 

selskab. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Nyt fra klubberne: 
Nyt fra Bogense 
Kanotur på Gudenåen 2021 

Det er i år 40 år siden at Leo og jeg besluttede at starte kanoturen i Rotary-regi. Det har vi 

naturligvis fejret og nogle af medlemmerne har faktisk været med hele vejen. Det er Peter, 

Erik og Henrik, der var med fra begyndelsen. 

 

Den traditionsrige årlige kanotur på Gudenåen er en tur, hvor primært Rotary medlemmer og 

andre med relationer, hvor det enkelte medlem tager børn og/eller børnebørn med på en 

hyggelig weekendtur. Vores udvekslingsstudenter kan også deltage, så alle aldre er 

repræsenteret, børn, unge, lidt ældre og ældre.   

 

Sidste år var vi 14 kanoer og over 30 deltagere. 

Sejlads:  

Vi sejler på en af de kønneste strækninger af Gudenåen.  

Det at sejle i kano:  

Det kræver ingen særlige forudsætninger for at sejle i kano. Det vigtigste er at huske, at man 

aldrig skal rejse sig op, før man har kontakt til land.  

Pris 

En kano koster kr.1.065,-. Hertil kommer overnatning i eget telt/campingvogn eller leje af 

hytte, værelse eller telt. 

Kunne det interessere dig kan du kontakte klubben. 

 
  
                  
 

 

 

Guvernør 
Niels Hansen 
Åkæret 3.11.2 
7100 Vejle 
Tlf.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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