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BLIV HJEMME – CORONA - virus epidemi 
Tiden er kommet hvor de gamle mirabelletræer springer ud og danner 

hvide duftende blomsterklaser.  På marken kører min nabo og vinker til mig 

fra sin traktor. Endelig er markerne ved at tørre ud efter den megen regn i 

vintermånederne. Han ser glad ud, da vi hilser på hinanden. Alt virker 

tilsyneladende helt som det plejer.  

Men intet er som det plejer. Jeg og alle I andre, der også lige nu befinder sig hjemme i jeres huse, lejlighed, 

eller arbejder ude i haven og i markerne, eller går tur i skoven, eller sidder foran jeres PC. 

I har alle mærket, at intet lige nu er som det plejer.  

Vi er kun i begyndelsen af Corona - virus epidemien, siger vores statsminister og sundhedsminister. Hver dag 

følger vi med på TV og i radio om de helt uventede begrænsninger i vores arbejdsliv, privatliv og fritidsliv. 

Grænser er lukket. Skoler, universiteter og institutioner er lukket. Offentlige administrative ansatte er sendt 

hjem. Private virksomheder og forretninger mangler kunder. Sundhedsvæsenet og ældreplejen er i 



alarmberedskab. Der arbejdes efter nødplaner. I Danmark har vi tillid til vores politikere og vores 

sundhedsvæsen. Anderledes ser det ud, ude i verden.  

Vi må ikke lukke os om os selv, selvom vi skal blive hjemme. Vi er medlem af Rotary. Vi har et mål om, at vi i 

fællesskab vil gøre en forskel - være ”people of action”. Flere Rotary klubber arbejder lige nu på, hvordan de 

kan hjælpe og støtte i lokalsamfundet, uden at sprede smitte til andre og egen familie. Lad os dele indsatserne 

og inspirere hinanden til hvordan og hvad vi kan gøre i denne særlige situation. Aktive rotarianere kontakter 

mig med deres gode ideer. Som præsident Hans Henrik Kjøller fra Roskilde Syd Rotary klub, der anbefaler dig, 

at bruge dit netværk ude i verden til at hjælpe danskere, der er strandet og venter på hjælp fra det danske 

udenrigsministerium til at komme hjem. 

 

Hvordan vi kan søge fællesskabet i egen klub og med andre rotarianer på virtuelle platforme, vil vores DICO 

Jørgen Maaløv giver nogle eksempler på i et nedenstående indlæg.   

 

Rotary Danmarks ungdomsudveksling 
På Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings hjemmeside er der løbende Corona 

opdatering vedrørende inbounds – og outbounds students samt de 

kommende udvekslingsstudenter for 2020 – 2021, se link 

https://www.rotary.dk/yep/corona-update 

Helle Bjerregaard Andresen fra Næstved Rotary klub er tiltrådt som ADC, 

Assisterende Distrikt Counsellor for Short Term programmerne. Helle glæder 

sig til at promovere programmerne for distriktets klubber.   

Et nyt tilbud. Formand for ungdomsudvalget DC Kim Skourup fortæller, at han 

sammen med sit udvalg vil tilbyde at komme ud til klubmøder i de klubber, der ikke er med i 

ungdomsudvekslingsprogrammet og fortælle om mulighederne for at deltage i ungdomsudveksling alene 

eller eventuelt i samarbejde med en naboklub.  

Corporate Membership i en Rotary Klub 
 

 

Der er nu åbnet mulighed for, at en Rotary Klub kan optage medlemmer fra en 

virksomhed, forretning, non profit organisation eller offentlig virksomhed, 

kommunal -, regional- eller statslig myndighed. Medlemskabet er fortsat et 

personligt medlemskab. 

PDG Jørgen Ørum fra Haslev Rotary klub har udarbejdet en vejledning til 

klubberne om hvordan et Corporate Membership/medlemskab kan registreres 

og godkendes. Se venligst nedenstående artikel i et selvstændigt link. 

 

https://www.rotary.dk/yep/corona-update


Studie om Rotary  
PR udvalgets samarbejde med RUC, var grunden til at de 2 unge 

studerende Christoffer Østergaard Groot og Johannes Svärd fra 

Roskilde Universitet, kunne fremlægge resultatet af deres studie om 

Rotary for distriktsrådet i Distrikt 1480 den 24. februar 2020.  

Studiet er et kvalitativt studie, hvor Christoffer og Johannes har 

interviewet rotarianere i et fokusgruppeinterview og deltaget som 

observatører ved  Rotary møder. Teorierne der er blevet anvendt til 

at analysere de indsamlede data er ”Sensemaking” og 

”Changemaking.  

Studiet er desværre fortroligt og vil ikke være tilgængeligt for 

offentligheden. Men konklusionerne har vi fået lov til at viderebringe 

og de giver i høj grad anledning til refleksioner.  

 

 

  

ICC Danmark Litauen 

 
Nedenstående vil I kunne læse en rigtig god Rotary 

historie, som er forfattet af PDG og Formand for 

Foundation udvalget Karsten Michael Sørensen. 

Historien handler om et flerårigt udviklende 

samarbejde mellem Danmark og Litauen og indsatser  

af personlige velgørere som Karsten Michael Sørensen. 

 

PR – Nyt 
 Se nedenstående indlæg fra PR udvalget ved formand Anette Hansen.  

Konklusion fra studie om Rotary 

1. Uenighed om det egentligt værdigrundlag blandt medlemmer i klubber – hvem og hvad er en 

rotarianer. 

2. Det findes en ”give-and-take” relation blandt medlemmerne. 

3. Nogle medlemmer forventer at få lige så meget som de giver – og forstår ikke at ”det at give” giver 

værdi. 

4. Der findes ”klubber i klubben” – nye medlemmer skal inkluderes - forstå at nye medlemmer er 

klubbens ”værktøjskasse” - ikke alle ”ønsker nye medlemmer”. 

5. Medlemmerne skaber organisationen - behov for at handlingsplanlægge – reflektere i klubben og 

finde meningsdannelse for klubben - tale om det usagte – lave logbog over refleksioner 



Rotary Danmarks Hjælpefond 
Nedenstående vil I finde en opdateret status fra vores formand for RDH 

Ulla Koch. 

Har I et projekt i skuffen eller under udvikling er der fortsat mulighed 

for at søge penge i indeværende Rotary år. 

 

 

 

Aflysninger - PETS-Membership seminar 
Præsident elect træningsseminaret, PETS, der var planlagt til at skulle afholdes den 28. marts 2020 i Haslev 

er aflyst. Vi havde alle set frem til et fagligt godt Rotary seminar, som vores Distrikt Guvernør Elect Per 

Nøddebo Nielsen og hans hjælperteam har brugt megen tid på at arrangere. Kommende præsidenter, 

sekretærer og kasserer i klubberne for Rotary året 2020 – 2021 har fået en direkte mail om aflysningen af 

DGE Per Nøddebo Nielsen. Hvis epidemien tillader det, vil der senere blive afholdt et ”Mini PETS” i Faxe. 

Det af vores medlemsudvalg planlagte seminar, der skulle være afholdt i Køge den 23. april 2020 er aflyst og 

forventes afholdt senere. Formand for medlemsudvalget Lissi Håkansson, lbhak15@gmail.com  

kan kontaktes for yderligere oplysninger. 

 

God Påske  
Vi står i en krise med store udfordringer. Intet er 

forudsigeligt. Påsken plejer at være en dejlig tid med 

fridage, som byder på mulighed for udendørs oplevelser og 

hyggelige påskefrokoster med familie og venner.  

Selvom denne påske måske ikke bliver som den plejer, 

ønsker jeg jer alle en rigtig god påske. Hvor ofte har vi ikke 

fundet lykken i ”det ukendte land”. Lykke til      . 

 

 

 

 

Gode ønsker og kærlige tanker. 

Gudde Södergren 

Distrikt Guvernø 

Rotary Distrikt 1480 
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