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Kære Rotarianer
I takt med at Corona, COVID – 19 epidemien bredte sig over hele kloden, blev alt i verden
forandret, inklusive vores egen dagligdag. For os, som er nået op i alderen, var frygten for
fremtiden måske ikke det værste. Vi har fået lov til at leve et liv, hvor verden og mulighederne
har stået næsten helt åbne for os. Anderledes svært, har det været for de unge. De har været
tvunget til at leve på en måde, som vi ikke havde forestillet os, med begrænsninger i deres
skolegang, studier, sport, rejser og det sociale liv, som er kendetegnet for ungdommen. Men
hånden på hjertet. Vi er alle blevet udfordret i vores evner til at tilpasse os en anden
virkelighed. Vi har alle savnet et normalt socialt liv sammen med familie i flere generationer,
samvær med venner, de store mærkedage og fester, der er blevet aflyst og udsat, og alle de
kulturelle tilbud, der giver livet og dagligdagen en større dimension.
Klubmøder og konferencer i Rotary regi er også blevet aflyst. Men frem er groet spændende
alternative, virtuelle mødeformer. Stor tak til alle Rotary klubber i Distrikt 1480, der på den
ene eller anden måde har forsøgt at holde løbende kontakt til klubbernes medlemmer.

Drive in Rotary møde i Ringsted SCT Bendts – et anderledes møde i en
anderledes tid
Under mit indlæg vil I
finde den Gode
Rotary Historie, hvor
AG Ulla Winther
Koch fra minidistrikt
6, Midt Vestsjælland,
beskriver hvordan
præsident Henning
Jensen på alternativ
vis organiserede et drive – in Rotary møde på
sin ejendom for sin klub Ringsted Sct. Bendts.

Nyt fra Foundation – COVID 19 - Liden tue kan vælte
stort læs
Vores Foundation udvalg i Distrikt 1480 har,
med vores formand Karsten Sørensen i
spidsen, været særdeles aktiv her de sidste 3
måneder under Corona epidemien.
Fra distriktets fondsmidler, DDF, Distrikt
Designated Fund, er der givet tilsagn om 3
Global Grants i Litauen, Pakistan og Ukraine.
De 2 sidste projekter afventer godkendelse i
”The Rotary Foundation” i Evanston. Læs
mere om projekterne i Karstens indlæg.

Poul Harris Fellow hæder til 3 Rotaractere
Et fantastisk godt initiativ. De 3
klubber Roskilde, Gundsø og Roskilde
Østre Rotary klub har i fællesskab
uddelt 3 PHF, Poul Harris Fellows
priser til 3 aktive, unge rotaractere i
Roskilde Rotaract klub.
Klik ind og læs mere om
prisuddelingen til Rune Rode, Casper
Havnhøj Jensen og Christine Dehn.

ShelterBox appel COVID 19
Med opbakning fra alle 5
distrikter
har
ShelterBox
Danmark, udsendt en appel om
støtte
til
at
forhindre
udbredelse af Corona, COVID
19 i områder med teltlejre, hvor
flygtninge og katastrofeofre bor
meget tæt sammen.
Indsamlingen fortsætter ind i
juni 2020.
Tusind tak til alle enkeltpersoner og Rotary klubber, der på nuværende tidspunkt allerede har
ydet et økonomisk bidrag.
Klik venligst på nedenstående ikon, hvori der står oplysninger om, hvordan I kan indbetale
bidrag via Mobilepay, Rotary Danmarks Hjælpefond eller en konto i Nordea.

Nyt fra Ungdomsudvekslings programmet
Med baggrund i COVID – 19 epidemien, besluttede Rotary
Danmarks Ungdoms udvalg i marts 2020, at der i Rotary året
2020 - 2021 ikke skal gennemføres ungdomsudveksling.
Vores DC, Distrikt Counsellor Kim Skourup har sendt følgende
aktuelle opdatering på situationen omkring vores
udvekslingsstudenter:
”Corona COVID - 19 ændrede alt. I dag er 17 af vores outbounds vendt hjem. 2 kom hjem før
Corona, men ellers kom den første hjem den 19. marts 2020, og derfra er de kommet hjem lidt
efter lidt. Der er stadig 8 studenter tilbage ude i verden. 1 er på vej hjem, men det er pt. meget
usikkert, hvornår de øvrige kan komme hjem og det sker oftest med repatrieringsfly. Der
arbejdes hele tiden på at få dem hjem. Studenterne er dog ved godt mod, har det fint og vi er
løbende i kontakt med dem.
På grund af Corona COVID – 19 blev alle briefings af vores nye outbounds aflyst og endelig
blev hele deres udveksling for 2020 - 2021 aflyst. Der var mange skuffede studenter. I stedet
er de, der ønsker det, blevet overført til næste års hold 2021 - 2022. Der er 13 studenter, der
har valgt at blive overført til 2021 - 2022.
Corona COVID - 19 betyder også, at de Inbounds der er tilbage og som skal hjem i slutningen
af juni, måske ikke kan komme hjem. Der kan derfor blive tale om at forlænge deres ophold i
klubberne indtil, der kan arrangeres hjemrejse. Det er de enkelte klubber, der er ansvarlige for
at finde værtsfamilier og sørge godt for studenterne. ADC-IN Henrik Gildberg og jeg er i
kontakt med både studenter, værtsforældre og CC’er om dette.

Aflysning af udveksling i 2020 – 2021
betyder, at der ikke kommer nogen nye
Inbounds til august. Der vil derfor kun være
vores 4 vinterstudenter tilbage, som skal
rejse hjem til januar.
Men trods Corona COVID - 19 er
ungdomsafdelingen i fuld gang. Som et nyt
tiltag i hele Multidistrikt DK har vi valgt, at
hvert distrikt skal have et par ambassadører,
der skal promovere ungdomsarbejdet både
udadtil og indadtil i Rotary. I D1480 er det
blevet Helle Bjerregaard Andresen, Næstved
RK og Jakob Otto Jensen, SlagelseAntvorskov RK.
Helle er samtidig ADC-Short Term og Jakob er ADC-Rotex. Disse to ambassadører vil besøge
miniområderne i distriktet med henblik på at få flere klubber til at arbejde med
ungdomsarbejdet. De vil også hjælpe med ideer til at finde studenter fra yderområderne. Vi
holder opstartsmøde den 17. juni 2020.
Lige nu er der 36 ansøgere fra 21 klubber til udveksling i 2021 - 2022. Holbæk har 5 ansøgere.
Ungdomsarbejdet fortsætter ufortrødent for fuld styrke med nye spændende tiltag og højt
humør”. Sakskøbing den 26. maj 2020 DC Kim Skourup

Stillingsopslag i Distrikt 1480 - repræsentant til
Folkemødeteamet 2021
Som noget nyt forsøger vi herigennem Rotary Nyt at slå stillinger op
til det frivillige arbejde i Distrikt 1480.
Folkemødet på Bornholm i 2020 er som bekendt aflyst.
Men der er allerede nu taget en fælles beslutning i Rotary Danmark
om, at vi sammen vil bemande en Rotary stand på Folkemødet i
2021.
PDG Marianne Løje har igennem flere år ydet en god indsats i Folkemøde teamet og ønsker
nu at træde tilbage for ”yngre kræfter”, som hun selv udtrykker det.
Læs venligst nedenstående opslag, hvis det har din interesse og skynd dig at kontakte
Marianne for yderligere oplysninger. Folkemødet teamet, der arbejder på tværs af
distrikterne, mødes og indgår aftaler om indhold, form og stand.

Stillingsopslag i Distrikt 1480 - Assisterende Guvernør til minidistrikt 4
Vores AG Torben Hvid Rasmussen har været vores dygtige AG i
minidistrikt 4 igennem 4 år. Torben ønsker at finde en afløser, der kan
overtage hans stilling i Rotary året 2021 – 2022, hvilket betyder, at
der er mulighed for at indtræde i en ”følordning” i det kommende
Rotary 2020 – 2021.
Læs venligst nedenstående opslag, hvis det har din interesse og
kontakt Torben for yderligere oplysninger.

Poul Harris Fellow hæder til Tommy Møller fra
Georgia Student Programmet
Tommy Møller fra Amager Rotary klub har været tovholder
og en utrættelig ambassadør for Georgia Student
programmet for Rotary Danmark igennem mange år. For
hans store indsats og støtte til alle studenterne, der har haft
uforglemmelige ophold på universiteterne i staten Georgia,
fik Tommy Møller tildelt en PHF med 5 safirer af alle Rotary
distrikterne i Danmark den 19. maj 2020. Det var en meget
velfortjent hæder.
I Guvernørens månedsbrev fra august – september 2019,
kan I på Distrikt 1480 `s hjemmeside finde en meget fin
beretning, som Alberte Dalsroe Jørgensen skrev om sit
ophold som Georgia Student i 2018 - 2019.
Held og lykke med at tjene andre, i en tid, hvor nærvær og samvær
skal udføres med
omtanke.
Med ønsket om en
god pinse.
Venlig hilsen
Gudde Södergren
Distrikt Guvernør
Rotary Distrikt 1480

