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Nyt fra Guvernøren 

 

Nyt fra Distriktet: 

Rotary Norden - Digital eller på papir 

Det har nu i flere år været muligt at ændre medlemmernes profil, så man fravælger 
papirudgaven af Rotary Norden og tilvælger den digitale version. Alligevel er der stadig 
mange medlemmer, der modtager papirversionen. Ja, faktisk viser en søgning i databasen, at 
984 rotarianere ud af 1813 modtager papirudgaven. Der kan selvfølgelig være grunde til, at 
man ikke har ændret profilen så man modtager den digitale version eller man vil beholde 
papirudgaven. Men hvis der ikke er grunde til det, men bare en forglemmelse, så se at få det 
ændret. 

Jeg vil også fremhæve en enkelt klub, som det gode eksempel. I Vejlefjord RK modtager alle 
medlemmer den digitale version – rigtig flot.  

Alle nyindmeldte medlemmer får altid den digitale version og skal derfor tilvælge 
papirudgaven, hvis de ønsker det.  

Skulle vi ikke prøve at være lidt miljøbevidste, ved at vælge at få den digitale version af 
Rotary Norden. Det er nemt. Den enkelte rotarianer skal bare ændre det i sin profil og hvis 
det driller for nogen kan klubbens CICO selvfølgelig altid hjælpe med det. Og husk at 
Rotarys 7. fokusområde er miljø!  
 
Niels Hansen  



Så er klubberne ved at komme i gang igen 

Den 1. februar blev de sidste Corona-restriktioner endelig ophævet. Alle klubberne er nu 
kommet i gang med at holde regelmæssige møder – og det er dejligt.  

Når jeg ser på de enkelte klubbers mødeprogrammer, bliver jeg rigtig glad. Sikke nogle 
spændende møder, der er planlagt rundt i klubberne. Det skal vi være så stolte af og husk at et 
spændende mødeprogram er det første trin på vejen til at få nye medlemmer. 

I min egen klub måtte vi andet år i træk i december aflyse vores traditionelle julemøde på 
grund af Corona. Men her først i februar lykkedes det for os at få afholdt mødet. Det blev 
selvfølgelig med and, brune kartofter, svesker, risalamande med mandelgaver og til sidst 
afsluttede vi med amerikansk lotteri, hvor overskudet går til velgørenhed.  

Jeg har også set, at der er klubber, der her i februar har holdt nytårsmøde med torskespisning. 
Ja, kreativiteten og fantasien fejler i hvert tilfælde ikke noget ude i klubberne - og det er 
dejligt. 

Med forårets komme bliver der som omtalt andet steds her i nyhedsbrevet holdt PETS 
(Præsident Elect Training Seminar) og denne gang bliver det et fysisk møde hvor deltagerne 
kan mødes og inspirere hinanden og venskaber kan udvikles. Det har vi savnet i de sidste par 
år, hvor alt desværre har været virtuelt. 

Vi har i distriktet haft mange udmeldelser på grund af Corona, men nu kan jeg se at der 
begynder at komme gang i medlemsoptagelserne igen.    

 

Niels Hansen 

 

Presseansvarlig for Rotary i Danmark –  

Stillingsopslag  

Rotary International er i Danmark en stor organisation. Derfor har vi brug for et 
presseberedskab. En sag kan blive blæst unødigt op til skade for Rotary.  

En lille ting kan udløse større omtale og give uønsket og kedelig omtale. Det kan fx være i 
forbindelse med et event eller en indsamling, i klubbernes virke eller gennem vores 
udvekslingsstudenter. Derfor skal vi være forberedt.  

I dag har vi et beredskab i vores ledelse af Rotary Danmark og distrikterne, men ønsker at stå 
stærkere og søger derfor en rotarianer, der vil være presseansvarlig for Rotary Danmark, når 
det er påkrævet.  

Rotary Danmark søger en presseansvarlig, der kan stille op for alle fem distrikter i Danmark 
over for pressen.  

Har du en god viden om Rotary og har du tidligere haft kontakt til pressen, er det dig, vi 
søger;  



• du er rotarianer  
• du har en god bred viden om Rotary  
• du har indsigt i og forståelse for det politiske system i Rotary  
• du er udadvendt  

Presseerfaring og -træning vil være en fordel. Såfremt du ikke har presseerfaring, tilbyder vi 
træning i at håndtere opgaven.  

Du vil referere Rotary Danmarks formand samt samarbejde med de fem danske 
distriktsguvernører og formanden for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling. Kontakt til 
Rotary International kan blive relevant.  

Stillingen er frivillig og ulønnet, men vil naturligvis give dig indsigt i Rotary på en helt ny 
måde. Vi forventer, at du bestrider stillingen i minimum en 3 års periode.  

Har du spørgsmål bedes du kontakte formand for Rotary Danmark Peder Jon Andersen - 
mobil 4074 5334. Kandidater imødeses tilsendt Rotary Danmarks Sekretariat senest den 28. 
februar 2022 på mail rds@rotary.dk  

Vi forventer at afholde samtaler i uge 10-12. 

 

PETS og træningsseminar i Rotary Distrikt 1461 

Kære Rotarianer. 

Som opfølgning på PrePETS i efteråret 2021, hvor vi sammen med de Assisterende Guvernør 
begyndte på at skabe rammerne omkring jeres kommende præsident år 2022/2023. 

Som varslet ved disse introduktioner afvikles ”Præsident Elect Training Seminar” (PETS): 

Onsdag, den 9. marts 2022 kl. 15.30 - 21.00 

PETS afvikles på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. 

Programmet for seminaret er vedhæftet denne mail og er målrettet mod følgende funktioner i 
det kommende Rotaryår: 

• Præsident Elect og gerne Præsident Nominee 
• Sekretær/evt. executive sekretær 
• Club Internet Communication Officer (CICO) 
• Formand for Foundationudvalget (bemærk, at det er på PETS, at der opnås 

certificering for at komme i betragtning til evt. midler fra Distrikt Grant) 
• Counsellor 
• Kasserer 

Der er mødepligt for Præsident Elect’er, og efter anmodning fra distriktscounsellor'en skal 
Counsellor opfordres til at møde, især nye counsellore, mens de nævnte øvrige funktioner 
møder frivilligt. 

Hvis du er forhindret så må en stedfortræder gerne deltage, således viden på det enkelte 
område tilgår og fastholdes i klubben og i distriktet samlet set. 



Ud over træning i disse funktioner præsenteres Rotary International´s årstema og -mål for 
2022/23. 

PETS afsluttes med et foredrag med et livgivende og underholdende foredrag, af tidligere 
højskoleforstander Erik Lindsø. Foredraget hedder: ”Humor som medicin”. 

Tilmelding til PETS foregår på følgende link: 
http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=23 

Der er tilmeldingsfrist 23. februar 2022 kl. 12.00. 

Vil glæder os til at se jer i Svendborg som optakt til det kommende Rotary år. 
 
Med venlig hilsen 
Hans Skjerning 
Distriktsguvernør elect. 

  



 

Få en spændende klubaften der fortæller om det flotte arbejde   
Rotary og ShelterBox udfører i verdens katastroferamte områder 

 

I mere end 20 år har Rotary støttet ShelterBox.  
 

SHELTERBOX AND ROTARY ARE OFFICIAL PROJECT PARTNERS IN 
INTERNATIONAL DISASTER RELIEF.  

SHELTERBOX IS A REGISTERED CHARITY INDEPENDENT OF ROTARY 
INTERNATIONAL  

AND THE ROTARY FOUNDATION. 
  

Bliv ShelterBox DONOR 

 

Shelterbox Danmark 

 

MOGENS JENSEN 

Formand 

MogensJensen@shelterbox.org 

 

  

KLUBDONATION   

Støt ShelterBox med en årlig donation.  
Afsend e-mail til donation@shelterbox.dk   
KLUB ENGANGSBELØB   
alle bidrag modtages med tak  

Klubben ønsker at støtte med et en gangs 
beløb.  
Overfør beløbet direkte til ShelterBox, Nordea 
konto 2413 - 627 471 39 82.  
  

MEDLEMSDONATION   
alle bidrag modtages med tak  
Du kan sende din donation på Mobile Pay 
90603 eller til Nordea konto 2413 - 627 471 39 
82.  
Ønsker du skattefradrag kan du indsætte dit 
bidrag til Rotary Danmarks Hjælpefond og 
under projekt vælge "Hjælp til Shelterbox" via 
dette Link. Der opnås skattefradrag ved 
oplysning af   
CPR nr./CVR nr.  
  
MEDLEMSKAB  
Støt ShelterBox Danmark med et personligt 
medlemskab - kontingent 100 kr. om året.   
E-mail til medlemskab@shelterbox.dk   

https://ssl.saldi.dk/rotary/api/kortbetaling.php?regnskab=Hj%C3%A6lpefonden 



 

Kontakt Distriktets ShelterBox ambassadør   
Rotary Distrikt 1440 Jes Berg Gertsen   JesBergGertsen@shelterbox.org   4033 2443  

Rotary Distrikt 1450 Holger Heldbo   HolgerHeldbo@shelterbox.org   2557 0428  

Rotary Distrikt 1461 Mogens Jensen   MogensJensen@shelterbox.org  2072 4076 

Rotary Distrikt 1470 Karsten Thuen   KarstenThuen@shelterbox.org   2016 4204  

Rotary Distrikt 1480 Marianne Elholm   MarianneElholm@shelterbox.org   5328 8503  

 

www.shelterbox.dk - LinkedIn - Facebook 

  



Nyt fra klubberne 

RYLA 2021 
 
RYLA er et weekendseminar for unge med en leder i maven. Vi var samlet ca. 30 unge 
mellem 20-30 år hen over en weekend i november, hvor den stod i “ledelsens” tegn.  
 
Selve seminaret arrangeres af frivillige fra Rotary og undervejs afholdte i alt 8 forskellige 
ledere foredrag om deres take på ledelse. De 8 ledere spændte bredt og gjorde det derved 
super interessant at høre om lige præcis deres succeshistorie som leder eller deres valg af 
ledelsesstil. Vi havde besøg af alt fra en tidligere leder hos LEGO, en leder fra hæren, en 
butikschef fra Bilka og stadsdirektør fra Odense Kommune. Alle ledere, men fra vidt 
forskellige organisationer og brancher. 

                                            
 
Én af dem som gjorde særligt indtryk var erhvervspsykolog Christian Brønnum fra Genitor. 
Christian fortalte om ledelse fra et mere fagligt perspektiv og om, hvordan han arbejder 
meget med “sårbar ledelse”. En teori der grundlæggende bygger på, at hvis man som leder tør 
være sårbar og lave fejl under de rigtige rammer, så opnår man større tillid og bedre resultater 
blandt sine medarbejdere. Disse begreber bemærkede vi efterfølgende som en fællesnævner 
hos alle oplægsholderne.  
 
En anden oplægsholder som gjorde et særligt indtryk var leder Mette Brøndum fra Lindab. 
Mette fortalt bl.a. om, hvordan hun som led i hendes strategi vægtede synlighed højt. Ét af 
hendes initiativer gik bl.a. på, at hun ved de ugentlige briefinger for alle medarbejderne 
mødte fysisk op og stod på en mælkekasse og fortalte om virksomhedens strategi. Hun kørte 
mellem afdelingerne fra by til by og mødte hendes medarbejdere, såvel på kontorerne som i 
produktionshallen, i øjenhøjde. Derudover indførte hun “væksthuse”, hvor alle medarbejdere 
uanset titel eller ansættelsesforhold, kunne mødes i grupper og komme med inputs til  
 
forbedringer af fx arbejdspladsen.  
 
En sidste oplægsholder som gjorde et særligt indtryk var Sara Ekknud Wildell fra Red Barnet 
i Odense. Sara blev frivillig leder i Red Barnet på et tidspunkt, hvor der var stærkt brug for 
struktur og orden, for at få organisationen tilbage på sporet. Sara stillede os et simpelt 
spørgsmål, som alligevel affødte en hel del refleksion: Har alle ret til at være frivillig? Heraf 
blev yderligere spørgsmål afledet, hvorvidt man kan fyre en frivillig? Det gav en super 
interessant diskussion om hvor vigtig ledelse er, selv i organisationer som udelukkende bæres 
af frivillige.  
Ud over de 8 oplægsholdere var der lagt op til sociale arrangementer for deltagerne om 
aftenen, hvilket hurtigt gav en rigtig god og uformel stemning på seminaret.  



Alt i alt var det et enormt givende seminar med nogle meget inspirerende oplægsholdere. 
Derudover blev der skabt netværk på kryds og tværs af deltagerne.  
 
Tak til Rotary Egtved for at sponsorere vores tur og tak til de frivillige bag RYLA for et 
fantastisk godt seminar.  
 

Mads og Julie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 


