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Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun 

ROTARY NYT juli 2020 

 

Kære Rotarianer.  

 

Rotary – hjulet har endnu engang drejet som det nu har gjort i 115 år. Nye folk kommer til på 

de forskellige poster og der vil også mange steder opleves ændringer i de enkelte klubber. Det 

er godt for udviklingen i Rotary.  

Anden halvdel af Rotary året 2019/2020 blev på mange måder anderledes, grundet den 

verdensomspændende Coronavirus. Det er mit håb, at I alle derude i klubberne er kommet 

fornuftigt igennem en ikke helt nem periode og er klar til at starte op på mere normal vis.  

Lad mig dog starte et helt andet sted, nemlig der hvor vores afgående Distriktsguvernør Gudde 

Sødergren slap. Gudde har i sine to år som Distriktsguvernør leveret en overbevisende og flot 

indsats i sit virke for Rotary. En stor tak for det. Gudde er også i det kommende år en del af 

Guvernørgruppen. Det ser jeg hen til. 

Guvernøråret 2020/2021 vil jeg meget nødig nævne som mit år men derimod som vores fælles 

år. Vi har i fællesskab en forpligtelse til at udbrede kendskabet til Rotary endnu mere og i 

fællesskab tage ansvar for at udvikle denne fantastiske organisation yderligere i positiv 

retning.  

Guvernørgruppen vil stå sammen og i fællesskab fastlægge retningslinierne/strategierne, 

således, at de ikke kun ligger 1 år ud i tid men derimod rækker flere år frem.  

I skal aldrig derude være i tvivl om, hvor I skal henvende jer, såfremt der opstår problemer af 

den ene eller anden art. Som første livline har i selvfølgelig jeres assisterende guvernør 

ligesåvel som I naturligvis også er meget velkomne til at rette henvendelse til mig. Herudover 

findes der en række stærke kompetencer i hele Distriktet. Gå blot ind på Distrikt 1480`s 

hjemmeside og se de mange forskellige funktioner og kompetencer som vi dækker. 
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Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun 

Nye medlemmer af Distriktsrådet som ikke allerede er kendte, vil blive præsenteret i næste 

udgave af Rotary Nyt som kommer omkring den 10. august 2020.  

Det er min plan at vi i det kommende år i Guvernørgruppen finder fælles fodslag for en 

fremadrettet strategi som rækker ud i tid. Det er helt i tråd med den kommende 

verdenspræsident Holger Knaacks målsætninger for året. Kort sagt vejen vil blive asfalteret 

således at vi kan køre derudaf uden for mange bump.  

Guvernørgruppen har allerede været samlet ultimo juni måned 2020 og givet hinanden 

håndslag på i fællesskab at arbejde for en fælles positiv udvikling af Rotary.  

Jeg har på den forholdsvis korte tid som jeg har været med i Distriktsledelsen mødt utrolig 

mange engagerede og dedikerede medlemmer af Rotary som har givet mig meget. Jeg håber 

naturligvis også, at jeg i det kommende år kan få lejlighed til at give noget igen.  

Jeg føler mig beriget af de mange frivillige kræfter på Klubniveau, Distriktsniveau, Rotary 

Danmark niveau og ikke mindst på verdensplan, som hver evig eneste dag, uge og måned året 

rundt gør en så stor og uegennyttig indsats for at fremme Rotarys ideer, lokalt, nationalt og 

internationalt.  

Også i Distriktet ydes der på alle fronter en stor og solid indsats. Det vil jeg gerne rette en stor 

tak for.  

Som I ved ønsker jeg at besøge samtlige klubber i Distriktet, En opgave som jeg ser meget hen 

til. Uanset hvilke holdninger man har til udviklingen i Rotary, så er det i de enkelte klubber, at 

udviklingen sker.  

Det er derfor det er så vigtigt for mig, sammen med øvrige folk fra Distriktet, at komme i dialog 

med jer på jeres hjemmebane. Hjertet i Rotary er og bliver klubberne og alle de positive ting 

der foregår hos jer.  

I er alle om nogen med til at gøre en forskel.  

Husk på at den allerstørste gave vi kan give hinanden, er at give noget af os selv.  

Og husk altid på at jo mere du giver, jo mere får du.  
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Det skal være et privilegium at være medlem af Rotary. Noget vi skal være stolte af og være 

med til at gøre en forskel i enhver henseende.  

Sørg for at jeres mange forskellige udvalg kommer godt fra start og virker allerede fra 

begyndelsen af Rotary året. Jeg tænker her ikke mindst på: 

• Foundation og de mange muligheder der ligger her.  

• Hjælpefonden. Tag meget gerne fat i Rotary Danmarks Hjælpefond for at få råd og 

vejledning til at søge bidrag. Der er masser af muligheder for lokale projekter. Og 

pengene er der. Husk på at alle medlemmer i de enkelte klubber kan bidrage med gode 

ideer til lokale projekter som man kan støtte.   

• Medlemsudvalg. Det fremmer tilgangen af medlemmer hvis udvalget er klar fra starten 

af Rotary året. Ikke mindst her kan alle medlemmer bidrage. En ting er nye 

medlemmer. En anden, måske endnu vigtigere ting er fastholdelse af bestående 

medlemmer.  

• End Polio. Fortsat en stor fælles og meget vigtig opgave. Vi må fuldføre det løfte, vi har 

givet alverdens børn, om at få udryddet denne forfærdelige sygdom. 

Hertil kommer naturligvis en masse andre opgaver, indenfor Rotary, som de enkelte klubber 

arbejder med. Der er masser af gode opgaver at tage fat på.  

Husk Verdenspræsident Holger Knaacks ord for indeværende Rotary år.  

Rotary Opens Opportunities.  

Og mine/vores: Synlighed – Inspiration – Nærvær – Fun.  

Med disse ord ønskes I alle en god sommer og på snarligt gensyn.  

 

Per Nøddebo Nielsen 

Distriktsguvernør 2020/2021 

NB: For god ordens skyld vedlægges plan over klubbesøg for efteråret 2020.  
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DG 2020 – 2021 
Per Nøddebo Nielsen 

 Rotary Klub Ugedag Dato Formøde Mødestart Udsendt Dialog 
skema 

 

Minidistrikt 1 Lolland Falster, Guvernørassistent Berit Henriksen 
1 Maribo-Rødby  Tirsdag 25.08.20 17:30 18:30  

2 Nakskov-Ravnsborg Mandag 24.08.20 17:15 18:15  

3 Nykøbing F. Tirsdag 18.08.20 17:00 18:00  

4 Nysted 2010 Torsdag 13.08.20 17:30 18:30  

5 Nr. Alslev Onsdag 19.08.20 17:30 18:30  

6 Sakskøbing Mandag 31.08.20 17:30 18:30  

7 Stubbekøbing Mandag 07.09.20 17:00 18:00  

 

Minidistrikt 2 Sydsjælland, Guvernørassistent Jørgen Erik Nøhr 
1 Næstved Sct. Peder Tirsdag 03.11.20 16:45 17:45  

2 Næstved Rotary Mandag  19.10.20 17:00 18:00  

3 Næstved Østre Onsdag 04.11.20 16:00 18:00  

4 Præstø Mandag 26.10.20 17:30 18:30  

5 Stege Tirsdag 20.10.20 17:00 18:00  

6 Suså Mandag 02.11.20 18:00 19:00  

7 Vordingborg Tirsdag 27.10.20 17:00 18:00  

 

Minidistrikt 3 Midtøstsjælland, Guvernørassistent Torben Krarup 
1 Faxe Onsdag 16.12.20 17:30 18:30  

2 Haslev Mandag 09.11.20 17:30 18:30  

3 Køge Nord Onsdag 11.11.20 17:15 18:15  

4 Køge Rotary Mandag 16.11.20 11.15 12:15  

5 Hårlev – Karise Mandag 23.11.20 17:30 18:30  

6 Store Heddinge Onsdag 18.11.20 17:15 18:15  

 

 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos


 

 

 Rotary Klub Ugedag Dato Formøde Mødestart Udsendt Dialog 
skema 

 
Minidistrikt 4 Midtsjælland, Guvernørassistent Torben Hvid Rasmussen 
1 Greve – Karlslunde Onsdag 23.09.20 17:15 18:15  

2 Gundsø Tirsdag 29.09.20 17:00 18:00  

3 Roskilde Tirsdag 06.10.20 11.00 12:00  

4 Roskilde Syd Mandag 21.09.20 16:45 17:45  

5 Roskilde Østre Onsdag 30.09.20 17:00 18:00  

6 Solrød Onsdag 07.10.20 17:30 18:30  

7 Roskilde Rotaract Onsdag 21.10.20 18:00 19:00  

8 E-klub Tirsdag 13.10.20 18.00 20:15  

 
Minidistrikt 5 Nordvestsjælland, Guvernørassistent Erik Christensen 

1 Dragsholm Mandag 03.08.20 17:00 18:00  

2 Holbæk Mandag 05.10.20 17:00 18:00  

3 Kalundborg og  
Gørlev-Høng 

 
Mandag 

 
17.08.20 

 
17:00 

 
18:00 

 

4 Nykøbing S. Tirsdag 11.08.20 17:00 18:00  

5 Svinninge Onsdag 12.08.20 17:00 18:00  

 
Minidistrikt 6 Midtvestsjælland, Guvernørassistent Ulla Winther Koch 

1 Dianalund – Stenlille Mandag 28.09.20 17:30 18:30  

2 Korsør Nord Onsdag 16.09.20 17:00 18:00  

3 Korsør Rotary Tirsdag 01.09.20 18:00 19:00  

4 Slagelse Antvorskov Torsdag 03.09.20 17:15 18:15  

5 Slagelse Rotary Tirsdag 08.09.20 17:30 18:30  

6 Sorø Tirsdag 15.09.20 17:00 18:00  

7 Skælskør Tirsdag 22.09.20 17:15 18:15  

8 Ringsted Sct. Bendts Torsdag 10.09.20 17:30 18:30  

9 Ringsted Rotary Mandag 14.09.20 17:00 18:00  

 

Senest opdateret, den 29. maj 2019.  
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