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Nyt fra Guvernøren 

                                                

Nyt fra Distriktet:  

Hjælpen til Ukraine. 

Så blev ord til handling. I rigtig mange år har vi i Rotary brugt sloganet ”Doing good in the world”. Nu er 
der krig i Europa og dermed hårdt brug for humanitær hjælp til Ukraine, og for Rotary Danmark, distrikterne 
og klubberne blev ordene hurtigt til handling. Der er på alle plan enorm gang i aktiviteter for at hjælpe 
nødlidende ukrainere. 

Alle danske distrikter er gået sammen om at lave en landsindsamling, som klubber, enkeltpersoner og 
firmaer kan støtte ved at donere penge. Donationen sker via Rotary Danmarks hjælpefond. Derved er der 
mulighed for enkeltpersoner og firmaer at få skattefradrag for det donerede beløb. Det donerede beløb bliver 
brugt til at købe de varer som ukrainerne har allermest brug for, og de indkøbte varer bliver transporteret til 
Lviv, hvor den internationale Rotaryklub sørger for at distribuere varerne ud til de områder i Ukraine hvor 
nøden er størst. Her til morgen (den 14-3-2022) rundede indsamlingen 720.000 kr. Du kan donere ved at gå 
ind på www.rotary.dk og klikke på Læs mere.     

 

 

 

 

 

 

 



I går aftes deltog jeg i et møde med den ukrainske ambassadør i Danmark Mykhailo Vydoinyk. 
Ambassadøren takkede for den hjælp fra Rotary, der allerede er nået frem til Ukraine. Og det var frygteligt 
at høre ham fortælle om forholdene i Ukraine. Minus 12 grader, ingen varme, ingen vand og sønderskudte 
huse. Der mangler alt – lige nu mad og specielt børnemad. 

I distrikt 1461 er det også mange gode tiltag i gang. Jeg har kendskab til at Odense-klubberne er i gang med 
støtte til Kyiv via en Rotaryklub i Kyiv. Aarup Rotaryklub støtter via en klub i Lviv, som de har stået fader 
til. Hvis I ønsker at støtte via disse klubber, så tøv ikke med at kontakte dem. 

I distrikt 1480 har man allerede sendt 16 lastbiler med 100 tons nødhjælp afsted mod Ukraine.  

Når jeg hører om alle disse aktiviteter, der er gang i rundt i klubberne i hele Danmark bliver jeg stolt af at 
være rotarianer – Det er nu der for alvor er brug for handling i forbindelse med Doing good in the world. 

Niels Hansen  
Distriktsguvernør distrikt 1461 

Stillingsopslag:  

Erfarne IT-folk til et større IT-projekt – 

Stillingsopslag Rotary Danmarks IT-Udvalg søger 1-2 erfarne IT-folk til et større IT-projekt. Vi ønsker at 
revurdere vores nuværende hjemmeside, database og platform i såvel den synlige del, som den 
bagvedliggende del, og IT Udvalget er givet i opgave at gennemføre analyse og præsentere analysens 
konklusioner og indstillinger for Rotary Danmarks Bestyrelse ultimo juni 2022. På baggrund af indstillingen 
forventes taget beslutning til opgaver og projekter. I den anledning har vi brug for rotarianere med stor IT-
erfaring indenfor et eller flere af nedenstående områder: 

• IT-drift • Applikationsudvikling, specielt indenfor Drupal/Symphony  

• IT-arkitektur I første omgang har vi brug for personer frem til slut juni 2022, hvor analysen gennemføres.  

Analysen forventes præsenteret for Rotary Danmarks bestyrelse på deres sommermøde i juni 2022. 
Tidsforbruget vurderes til 1-2 primært virtuelle møder om måneden, og der vil være opgaver, der skal 
udføres mellem møderne.  
 
Et forsigtigt gæt på tidsforbruget er 5-10 timer om måneden frem til slut juni 2022. Vi er dog meget 
fleksible, så hvis du har den rigtige profil, men begrænset tid, vil vi stadig gerne høre fra dig. 

Er det noget for dig at deltage i at være med til at definere Rotary Danmarks fremtidige IT-profil og 
platform, så ser vi frem til at høre fra dig. Send en beskrivelse af hvad du kan byde ind med, din erfaring på 
området, og hvad der motiverer dig til at deltage, til formand for Rotary Danmarks IT-udvalg Claus 
Højmann, på mail dico1470@rotary.dk, senest 1. marts 2022. Selvom tidsfristen er overskredet, kan du 
stadig nå at sende en ansøgning. 

Ny DGND 

ROTARY PRÆSENTATION Siden min indmeldelse i Svendborg Sct. Jørgens Rotary klub i 2006 har jeg 
taget aktiv del i klubbens daglige liv.  

Jeg har nydt fællesskabet, de gode klubaftener og den kompetente kollegiale sparring i mit job som leder 
gennem de 16 år, som medlemsskabet indtil nu har varet.  
 
I forskellige udvalg i klubben har jeg været initiativtager til mange aftener med oplæg eller 
virksomhedsbesøg.  
 
Min kone Ingrid Strandby er medlem af Svendborg Sct. Jørgens Inner Wheel, og hun sætter ligeledes stor 



pris på fællesskabet og de gode oplevelser i klubben, hvor hun skal være vicepræsident 2022-23 og 
præsident 2023-24.  
 
Rotaryklubbernes værdibaserede grundlag og det humanitære aspekt tiltaler mig meget, og i mit arbejdsliv 
har jeg altid lagt stor vægt på værdien af netværk både nationalt og internationalt.  
 
Jeg tror på, at fred, fordragelighed og udvikling i verden kun kan opnås gennem samarbejde, dialog og 
respekt for hinanden, hvor den etiske dimension også fordrer, at vi skelner mellem rigtigt og forkert 
handlemåde samt godt og ondt sindelag.  
 
Vores grundlag for at agere i verden skal være baseret på: Lovsind, frisind, retsind og storsind.  
 
Som humanitær organisation har Rotary involveret sig stærkt i udryddelsen af polio verden – en mission der 
ser ud til at komme succesfuldt i mål – og det kan organisationen være stolt over.  
 
Det næste skridt må være at vurdere, hvilke andre store udfordringer menneskeheden står overfor, hvor 
Rotary kan gøre en indsats. Her må vi alle være klar til at indgå i en ny samfundsopgave.  

I distriktet er guvernøren en central figur i at sikre sammenhængskraften i organisationen og udviklingen af 
Rotary, og her vil jeg lægge min flid og energi i arbejdet for at sikre, at det sker fyldest.  

I forhold til min Rotary historik kan jeg oplyse følgende: 

Indmeldt i Svendborg Sct. Jørgens Rotary Klub d. 30/5 2006 med medlemsnummer 152972 - Jeg blev tildelt 
PHF tillidsbevisning i 2017 – 

Jeg er Member of International Fellowships of Motorcycling Rotarians siden 2020  

Jeg har haft nedenstående opgaver I klubben 

 Klubmester 2010 – 11  
 President Elect 2012 – 13  
 President 2013 – 14  
 Past President 2014 – 15 
 Protection Officer 2019 – pt.  
 Team Leader PETS og District Conference 2022  

Jeg er meget ydmyg over for opgaven, og jeg glæder mig til at indgå i ledelsen af distriktet sammen med 
andre rotarianere.  

Uffe Strandby 

Rotary Peace Center Fellowship  

hvad er det egentlig? Til trods for at programmet Peace Fellowship har kørt i 20 år hører det til de mere 
ukendte muligheder Rotary har at byde på, og det vil vi i 1461 ændre på. Formål med programmet er at 
skabe et netværk af fredsbyggere og samfundsledere med kompetence og vilje til at forebygge og løse 
konflikter på tværs af det globale samfund. 

Som noget nyt er der udpeget en District Rotary Peace Fellowship Subcommittee chair i vores distrikt, og 
der skal etableres et udvalg, som fremmer kendskabet til det her spændende program.  

Programmet – kort fortalt 
På syv Peace Centers, som i alt otte ledende universiteter står bag, tilbydes to forskellige uddannelser:  

en 15-24 måneders masteruddannelse til dem, der er ny i deres karriereforløb samt et certifikatkursus på et år 
til erfarne ledere, der gerne vil blive klogere på fred og konfliktløsning. 



Der er 50 master-pladser om året samt 80 pladser i certifikatprogrammet, så at Rotary uddanner ikke mindre 
end 130 ledere om året inden for konfliktløsning og konfliktforebyggelse, multikulturel forståelse, 
forhandlinger, freds- og konfliktforskning, projektledelse, lederskab, kommunikation og præsentation. 

Mastergradstudium tilbydes ved følgende universiteter:  

Duke University og University of North Carolina i USA, som deler et Rotary Peace Center 

University of Bradford, England 

Uppsala Universitet, Sverige 

International Christian University i Tokyo, Japan  

University of Queensland i Brisbane, Australien 

I 2020 blev der etableret et tremåneders kursus i Thailand, mens the Professional Development Certificate in 
Peace and Conflict Studies, er udvidet til et år. Det tilbydes af Chulalongkorn Universitet i Bangkok i 
Thailand. Desuden blev der etableret et nyt Rotary Peace Center i Uganda ved Makerere University I 
Kampal med studiestart iefteråret 2021. 

For at kunne søge om optagelse på masterstudiet skal man medbringe mindst tre års erfaring i et 
fredsrelateret job eller frivilligt arbejde. For certifikatkurset er kravet mindst frem års arbejdserfaring eller 
frivillig engagement. Det kan i øvrigt være frivilligt arbejde i en kendt organisation, men også initiativer, der 
gør en forskel lokalt tæller! 

Begge programmer kræver udover kulturel forståelse og gode lederegenskaber en bachelor og 
engelskkundskaber, der skal dokumenteres ved f.eks. en TOEFL-test. 

Rotarianere eller ansatte i en Rotaryorganisation kan ikke søge pga amerikanske skatteregler. The Rotary 
Foundation er i USA registreret som Charity organisation, og Charity organisationer har ikke lov til at give 
støtte til sig selv. 

Siden programmets start blev der uddannet mere end 1.500 alumni. Den dag i dag arbejder over 93% af 
alumni med fred og udvikling i mere end 115 lande. Og ikke mindre end 90% holder fortsat kontakt med 
deres Rotary-netværk. 

Nyt udvalg i 1461 og netværk til sparring 

Vi vil gerne udbrede kendskabet til programmet, for også at give ledere i vores distrikt mulighed for at søge 
om disse attraktive og relevante uddannelser. Derfor er vi i gang med at opbygge et Peace Fellowship-
udvalg, der udarbejder en strategi og sætter gang i at øge kendskabet.til programmet.  

Har du lyst til at være med, så kontakt Christiane Plischke, vores District Rotary Peace Fellowship 
Subcommittee Chair, og fortæl om dig og din baggrund.  

For at give det nye udvalg et godt netværk at sparre med er vi desuden rigtig meget interesseret i at få 
relevante kontakter til nøglepersoner, bade rotarianere og uden for Rotary, der kunne hjælpe os med vores 
mission. Det kan være folk, der arbejder i en NGO, inden for uddannelsesverden, offentlige organisationer, 
multilaterale virksomheder eller andet, der har en relation til fred og konfliktløsning. 

Hjælp os med nye gode kontakter, hvis du kender en, der kender en. 

Eller kender du en leder, der kunne være interesseret i at deltage i programmet?  

 

 

 



Du træffer Christiane på 29124735 eller christiane-dk@live.dk   

  

 

 

 

Rotex  

Georgia Rotary Student Program 

Mit navn er Anne, og jeg er 19 år gammel  
og nuværende præsident i Rotex 1461.  

I året 2018/19 var jeg på udveksling i  
Argentina gennem Rotary, men da det nu  
efterhånden er et par år siden, er jeg nu mere end klar på en ny oplevelse af samme art. Derfor valgte jeg i 
slutningen af august sidste år at sende en ansøgning afsted til Georgia Rotary Student Program, der også 
kendes under forkortelsen GRSP. Glædeligt har jeg fået æren af at modtage et stipendium gennem 
programmet, og jeg skal derfor til sommer gå på Berry College og bo på dets campus i den nordvestlige del 
af den amerikanske stat Georgia.  

Det har ikke været helt lige til at blive accepteret ind i programmet. Ansøgningen, man sender afsted, 
indeholder flere spørgsmål, som man normalt ikke støder på, der alle kræver meget udførlige svar. Blandt 
disse var bl.a. spørgsmål om mine mest bemærkelsesværdige styrker, lederskabserfaring og bidrag til 
samfundet. Derudover krævede ansøgningen en kopi af ens karakterer for alle år i gymnasiet, en anbefaling 
fra en Rotary klub samt gennemførelse af to tests. Især de to test var et større projekt at nå i hus med, da der 
er tale om gennemførelsen af en SAT og en TOEFL, der tester ens færdigheder inden for engelsk 
sprogforståelse og matematik. På grund af pandemien var der givet mulighed for, at TOEFL kunne blive 
taget hjemmefra. Dog var der krav om, at det rum, man sad i, skulle være ryddet op, ikke indeholde bøger 
eller anden form for synlig tekst og være lyst. Under udførelsen blev man selv og ens computer nemlig 
overvåget af en kontrollør, der skulle have fremvist ens rum ved hjælp af computerens kamera inden prøven, 
men som også skulle holde øje med, at ingen ville komme ind og hjælpe en i det rum, man lavede testen fra, 
under prøven. Modsat TOEFL blev jeg ved SAT nødt til at tage en weekendtur til København, da testen kun 
kan gennemføres ved at man møder fysisk op i på den internationale skole i Nordhavnen. Her skulle der 
fremvises pas som dokumentation for, at man personligt var mødt op og ikke havde sendt en anden i ens 
navn. Også her blev man holdt øje med under prøven, mens der igen var meget specifikke krav til tilladte 
lommeregnere, blyanter, viskelædere, m.m. 

Til trods for den lettere komplicerede og til tider langtrukne ansøgningsproces er jeg mere end sikker på, at 
det har været det hele værd! Allerede nu er jeg i kontakt med GRSP’s kontor og personalet på Berry 
College, og så snart diverse formaliteter med Berry College er kommet på plads, vil jeg blive kontaktet af 



mine sponsorerende Rotary klubber fra Georgia og mine kommende værtsfamilier. Jeg er utrolig begejstret 
og spændt på mit kommende eventyr, og jeg er mere end taknemlig for de muligheder, som Rotary tilbyder 
gennem diverse ungdomsprogrammer. 

Nyt fra klubberne 

Egtved Rotary Klub 

I slutningen af februar, havde Kristian Hjerresen fra Egtved en fantastisk oplevelse i forbindelse med en 
vandreferie på Kap Verde. Den afrikanske ø-gruppe bor et nøjsomt folkefærd, men også et meget 
taknemmelige mennesker. Men de savner vand. Det har ikke regnet rigtig de seneste 4 år, så alle floder var 
tørlagte og befolkningen må gå rigtig langt efter vand, der ofte transporteres på æselryg og på stier, som til 
tider var ualmindelig svær at gå på. (Og jeg havde endda gode travestøvler, modsat befolkningen der ofte 
gik i ”klip-klapper”) På en tur møder vi en ældre kvinde på 86 år. Hun fortæller, at for tid tilbage, var hun 
faldet ned, og brækket både lårben og en arm. Hun var blevet ført til et hospital og blev opereret. Den gode 
historie var, at vores lokale guide fortalte, at med hjælp fra Rotary kunne den ældre kvinde komme på 
hospitalet og havde det efter omstændigheder godt.  

Det gjorde igen et stort indtryk på mig, at den organisation som jeg er del af, hjælper så mange, hvor 
behovet er stort.  

 

 

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

  

 


