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Nyt fra Guvernøren 

                                                

Nyt fra Distriktet: 

 

Ukraine 

Rotary Danmarks landsindsamling har i skrivende stund rundet  
1.760.000 Kr. Det er fantastisk flot at rotarianere, og Rotary klubber har  
doneret et så stort beløb, og beløbet stiger fortsat hver dag. De fem  
guvernører i Danmark har besluttet at første del af hjælpen skal bestå af  
årepressere. Vi fik at vide af rotarianere i Lviv at behovet for årepressere  
var meget stort. Sårede ukrainere forblødte, fordi der ikke var tilgængelige 
årepressere. Der er nu af to omgange sendt årepressere til Lviv, og vi har 
netop modtaget et takkebrev og billeder, hvor man kan se at årepresserne  
er ankommet til Lviv. Det er en dejlig følelse at være en del af dette 
nødhjælpsarbejde. Hvis I også har lyst til at opleve dette, så donér et beløb 
til Rotary Danmarks landsindsamling. 

 

På billedet ses guvernøren for Rotarydistriktet i Ukraine sammen med hjælpere modtage nødhjælpen bl.a. 
årepresserne. 

Niels Hansen 

DG distrikt 1461 

 

 



90-års jubilæum i Svendborg Rotary Klub 

Lørdag den 26. marts 2022 inviterede Svendborg Rotary Klub til fejring af deres 90-års jubilæum. Faktisk 
havde de 90-års jubilæum sidste år, men på grund af Covid-19 var det ikke muligt at fejre det, så derfor blev 
det fejret med et års forsinkelse.  

Og sikke en fejring. Ved hver kuvert lå det et rigtigt flot jubilæumsskrift med tekst og 
billeder fra begivenheder i Svendborg Rotaryklub. Der var taler, sang og 
underholdning.  

Sidste års verdenspræsident Holger Knaack deltog også i fejringen og han holdt en 
flot tale. 

Klubben havde inviteret medlemmer fra deres venskabsklub i Kiel hvorfra der deltog 
10 gæster, der også var på scenen.  

Operasangeren Jesper Buhl var i sprudlende humør 
og gav flere numre krydret med snak og 
underholdning.  

 

 

 

 

Jeg overrakte et gavekort fra distrikt 1461 til klubben til brug for 
Deres projekt Rays of Hope Hospice Jinja.  

Klubben benyttede også lejligheden til at uddele et større antal  
PHF-nåle til klubbens medlemmer og forhenværende medlemmer,  
der gennem årene havde ydet en særlig indsats. 

Tak for en dejlig aften 
Niels Hansen 
Distriktsguvernør distrikt 1461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Og endnu et jubilæum. 

Egtved Rotary Klub har haft 50 års jubilæum. 

Med et par års forsinkelse, kunne Egtved fejre sit 50 års jubilæum. Den lille, men aktive klub, som ligger 
mellem Vejle og Kolding blev certificeret den 16. april 1971. Det var den daværende Guvernør Chr. 
Kjeldsen fra Vejle som dengang udpegede Give Rotary Klub som fadderklub. I klubbens historie har vi 
været meget stolte over at i 1987/88 var Hans-Ulrik Barfoed distriktets Guvernør. Og igen her i 2021/22 har 
klubben igen præsentere en Guvernør. Tak til Niels og dit fantastiske arbejde for klubben og hele distriktet – 
ja og også for Rotary Danmark. 

Vi havde en fantastisk aften med en udsøgt menu og skøn musikalsk underholdning. 

 

                                                     

 

Ny AG’er i område 5: 

 

Niels Kristian Hansen blev optaget i Rotary december 1990 og har bl. a. været præsident, sekretær flere 
gange og er flerårig kasserer i Odense H. C. Andersen Rotary Klub. 

Niels Kristian bor i Odense sammen med sin ægtefælle Jytte Lundehave. Jytte & Niels Kristian har 
tilsammen 3 voksne børn, hvoraf den ene har været exchange student i Melbourne. Familien har bl. a. huset 
exchange students fra USA, Brasilien, Australien og Japan. Niels Kristian har deltaget i Rotary International 
Convention i København og Hamburg. 

Niels Kristian er opvokset på Vestsjælland og efter uddannelse som tømrer og bygningsingeniør flyttede han 
til Odense. Niels Kristian har været beskæftiget i 2 entreprenørfirmaer som byggeleder, projektudvikler og 
direktør samt i arkitektfirma endvidere 15 år som ejendomsdirektør i Rosengårdcentret. Efter sin 
pensionering i 2015 fortsat beskæftiget i NK Hansen Ingeniør Rådgivning.  



Niels Kristian har i 17 år været formand for Byggesocietetet Fyn og formand i 12 år for Odense Fagskole i 
dag Odense Design Akademi. I en lang årrække syns- og skønsmand inden for byggeri. 

På rejser ude i den store verden støder man meget ofte på Rotary skilte med beskrivelse af hvad Rotary har 
gjort/ gør for den pågældende by. Deltagelse i Rotary møder i Calgary, Juneau Alaska, Melbourne samt 
venskabsklub besøg i Bremen Vegesack og North Walsham har alle været store oplevelser. Oplevelser der 
beskriver hvor forskellige Rotary samfundene er og hvor forskelligt møderne afvikles.  

På baggrund af sin mangeårige erfaring i Rotary gennem utallige givende møder, samt sin mangesidige 
erhvervserfaring ønsker Niels Kristian, at bidrage til og støtte op om videre udviklingen af Rotarys lokale 
samfunds- og erhvervsmæssige netværk. Opbakning til Guvernøren og blandt andet gennem Intercity 
møderne, at lytte til område 5’s Rotary bestyrelser/medlemmer med ønske og bestræbelser på, at formidle 
bedst muligt samarbejde tværgående. Rotary i Danmark er desværre meget lidt kendt i offentligheden, og 
typisk kendt for at være en lukket loge, som kun meget få kan få adgang til. Exchange student programmet 
er meget værdifuldt for de unge mennesker, der får chancen for sådan en livs-oplevelse. Det er en uhyre 
vigtig og meget vanskelig opgave, at få dette image ændret radikalt og få optimeret potentielle nye 
medlemmers viden herom.  

Situationen i Ukraine har flere slagsider. 

Den 6. oktober sidste år blev en kun, 17 måneder gammel ukrainsk pige lammet og det viste sig at hun 
havde polio eller børnelammelse som vi kalder det i Danmark. Juleaften blev et andet lille ukrainsk barn 
ramt af polio. Desuden havde 19 andre børn fra Ukraine kun lette symptomer, men blev alle testet positive 
for polio. Som det er set med Corona, kan man sagtens have virus i sig og være helt symptomfri, så man end 
ikke har mistanke om at være smittet. Det formodes at adskillige ukrainske børn er uden symptomer, men 
bærende på poliovirus.  

Hvert nyt tilfælde i et land, der ellers er erklæret poliofrit er meget kritisk og WHO og Unicef sætter derfor 
straks gang i vaccineringskampagner, hvilket var meget tiltrængt, da alt for mange ukrainske børn ikke var 
vaccineret. En regional vaccinationskampagne startede den 1. februar i år, men krigen afbrød brat 
muligheden for at fortsætte med at vaccinere. Kun 40.000 af de planlagte 140.000 børn mellem ½ og 6 år 
nåede at blive vaccineret. 

I stedet har krigen tvunget børn og mødre til at forlade deres hjem og millioner er spredt ud over Europa. 
Det er virus formentlig også!!!! 

I den nuværende kaotiske situation vi er vidne til, hvor vi ser hvordan mange lever tæt sammen under knap 
så hygiejniske forhold, betyder det samtidig, at virus har de bedste muligheder for at spredes.  

De fleste europæiske lande har børne-vaccinationsprogrammer, hvor barnet også bliver vaccineret mod 
polio, men der er altid børn, der ikke er blevet vaccineret af den eller anden grund. Disse børn er nu ekstra 
sårbare for at få virus og dermed også kan risikere at få polio. 

World Immunization Week fra den 24. til den 30. april sætter fokus på vigtigheden af at være vaccineret. 
Alle børn - hele verden over - bør være vaccineret og dermed beskyttet mod sygdomme, der kan betyde 
handicap og død. 

Rotary har fokus på vaccination mod Polio og Rotary vil gerne hjælpe Ukraine 

Nu er der mulighed for at slå de berømte to fluer med ét smæk –  
hjælp de ukrainske børn og dem de nu leger med rundt om i Europa,  
så intet barn får polio. Et polioramt barn er en byrde ingen ønsker og  
slet ikke hvis man samtidig er på flugt… 

Giv din økonomiske ”indsprøjtning” til kampen mod polio: 



Du kan indbetale gennem Rotary Danmarks Hjælpefond og få skattefradrag hvis du oplyser dit CPR- 
nummer. Du finder ”Hjælpefonden” på www.rotary.dk og klikker på ”støt med et beløb” – husk at scrolle 
ned til ”1-Hjælp til Polio Plus”  

Eller du kan indbetale på reg.nr.: 4180 Kontonr.: 4777 342 711 i Danske Bank. HUSK at skrive navn og evt. 
klubnavn. 

Eller du kan gå på www.rotary.org og yderst til højre klikke på ”DONATE” og da vælge Polio-Fund. 

Eller du kan ringe til Anette, der gerne hjælper dig. Anette har telefon: 2424 8507 eller mail: 
anette@lowert.dk  

Hvert bidrag tæller og distriktets polioudvalg takker på forhånd for dit eller klubbens bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 


