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Nyt fra Guvernøren 

                                                

Nyt fra Distriktet: 

Ukraine 

I slutningen af februar fik Rotary Danmark iværksat en indsamling til Ukraine, hvor alle 5 distrikter i 

Danmark valgte at gå sammen om indsamlingen. Status er at 11. maj nåede vi op på 1.958.000 kr., så vi 

nærmer os hastigt 2 mio. kroner – meget flot. Og klubberne donerer stadig penge, samtidig med at nogle 

klubber kører deres eget hjælpeprogram. Rotary Danmark har sammensat en koordineringsgruppe, som 

består de af 5 guvernører samt en økonomigruppe som består af 3 personer, der sikrer at der bliver købt 

nødhjælpsudstyr for hver doneret krone – altså intet administrationsgebyr. 

De indkøbte varer vil blive leveret til Lviv RK’s transportlager ved grænsen til Ukraine, som herefter 

forestår distributionen fra Polen og ind i Ukraine.    

Hvad er blevet købt? 

Øverst på ukrainernes ønskeliste var årepressere (tourneqetter) og 

førstehjælpssæt, som er blevet leveret i flere ombæringer. Der er pt. 

leveret nødhjælpsudstyr for i alt 1.177.000 kr.  

Fremover 

Vi må konstatere, at Ukraine vil få behov for hjælp lang tid 

fremover. Udover den nuværende situation med invasionen fra 

Rusland vil der komme en fase omkring genopbygning, og det er 

vigtigt at vi fortsætter denne støtte. Så støt Rotary Danmarks 

landsindsamling via Rotary Danmarks hjælpefond.  

 

Niels Hansen 

Distriktsguvernør 2021 – 2022 

 



 

RYLA 2022 

Rylaprogrammet for 2022 er netop blevet færdigt. Og det er som sædvanligt et rigtigt flot program, som vi i 

distrikt 1461 kan være meget stolte af. 

I år er der flere fornyelser i RYLA-programmet: Nyt grafisk layout - længere tid til indlæggene - bedre M/K-

balance hos indlægsholderne - indlæg fra en tidligere deltager på RYLA - flere pauser for deltagerne, der 

giver mere tid til networking og bedre plan i aftenarrangementerne.  

Sidste år blev arrangementet fuldtegnet, og flere unge mennesker kom på venteliste, Så klubberne opfordres 

til snarest at tilmelde kursusdeltagere, da det er først til mølle-princippet der gælder. 

Kontakt Knud Skov for mere information.   

Mail: dg1461-1718@rotary.dk 

Tlf. 20 23 02 30 

 

Borgmestermøde for Rotary Klubber i Vejle Kommune. 

Traditionen tro blev der afholdt Rotary møde for Vejle Kommunes Rotary Klubber i onsdags – heldigvis 

måtte vi ses igen. Det er glædeligt, at der kan afholdes møde for alle klubber i Vejle Kommune – også på 

tværs af distrikter. 

Vi blev mødt af en overordentlig veloplagt og veltalende borgmester, som fortalte om: Fremtiden i 

Danmarks 5. største kommune. 

Befolkningstilvæksten er kraftigt stigende, hvilket medfører, at der skal tages højde for byudvikling og 

udvikling af naturen. Coronaen viste jo, at vi elsker at gå i og opleve naturen.  

Infrastrukturen skal udvikles og det skal ske hurtigt.  

Sundhedssektoren er nok vores største udfordring med at få besat ledige stillinger, men borgmester Jens 

Ejner Christensen gjorde det klart, at han er klar til at tage fat og få gjort noget ved problemstillingerne, 

således at kommunen hele tiden udvikles og bliver et endnu mere attraktivt sted at bo. 

Jellings præsident takkede pænt for fremmødet og opfordrede os alle til at gå hjem og få tændt lys i 

vinduerne. 

Næste års borgmestermøde er lagt i hænderne på Vejlefjord Rotary Klub. 

Hanne Sanko 

AG i område 3. 

  

mailto:dg1461-1718@rotary.dk
tel:+4520230230


Christiansfeld Rotary klub og Christiansfeld Inner Wheel 

Portugal den 16. Marts - 20. Marts 2022 

 

Hvad skal man gøre, for at ryste en klub godt sammen igen efter 1 ½ års corona. En god tur til Porto, kan 

være en løsning. 

Christiansfeld Rotary klub og Christiansfeld Inner Wheel, gik sammen om at arrangere en tur til Porto, 

for medlemmer og deres ledsager. 

Vi tog afsted 5 dage inkl. rejse dage. Et medlem bød ind med kendskab til flere virksomhedsbesøg i Porto. 

Et anden medlem fik bestilt bus fem og tilbage til Hamborg, hvor vi skulle flyve fra. Resten stod for 

underholdningen under flyrejsen i bussen mellem besøgene og i Porto. 

Vi startede med at bestille 31 flybilletter til byen Porto, fik styr på vaccinerne og regler i landet. Bestilt 

transport mellem besøgene og selvfølgelig et dejligt hotel med havudsigt. 

1. Dag i Porto gik tiden med at besøge byen Porto, spise frokost ved havnekanten og se de forskellige 

portvinshuse. 

2. Dag - her havde vi 2 virksomhedsbesøg hos Antonio Amorim/ Amorim Cork Flooring  

https://www.amorimcork.com/en/cork/ 

Vi så hvordan de producerede vinpropper og hvordan man ser forskel på kvalitet af vinproppen. Det 

næste besøg så vi hvordan de producerede corkgulv og andre produkter af cork. 

    
Vi fik frokost i en hyggelig by Espinho og gik hjem til hotellet – ca. 1.5 – 2 km via en boardwalk ved 

stranden. 

 

3. Vi kørte en flot tur i bus til Quinta Nova. Anerkendt for deres fantastisk vine. Her fik en guidet tour 

om vingåen og en rundvisning på deres vin museum. 

Vi nød en dejlig 4 rettes menu med vin til, inden turen igen gik hjem via flotte vinmarker og dale 

https://www.amorimcork.com/en/cork/


      
 

Det var en dejlig tur, hvor vi fik snakket og grinet. Måske ikke sidste gang vi er afsted sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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