
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Nyt April 2020 

Kære Rotarianer 

Rotary klubber hjælper med til 

at bekæmpe COVID – 19 
Antallet af smittede personer med COVID – 19 stiger verden over. Forebyggelse og behandling af sygdomme 

er af en af Rotarys 6 fokusområder. I Danmark og overalt i verden hjælper Rotary klubberne lige nu 

sundhedsmyndighederne med donering af værnemidler og andre nødvendigheder til sygehuse og lokale 

sundhedsaktører. På www.rotary.org  findes inspiration, hvis din klub ønsker at gøre en forskel. 

Hvordan fastholdes medlemmerne i Rotary 

klubberne under COVID – 19 epidemien? 
Mange firmaer og brancher er i denne COVID – 19 

epidemi tid tvunget i knæ. Nyhederne er fulde af 

konkursbegæringer og afskedigelser af medarbejdere 

på grund af manglende omsætning og afsætning af 

vareydelser. For at fastholde medlemmerne i Rotary 

klubberne i Distrikt 1480 anbefales, at I lader jeres 

klubkontingent afspejle og tilpasses den situation, som 

vi lige nu befinder os i. 
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Fraværet af vores gode Rotary møder giver også megen anledning til refleksion over, hvor stor en værdi 

fællesskabet og samværet i vores klubber bibringer hver og en af os. 

I ”Rotary Nyt marts 2020” appellerede jeg til klubbernes bestyrelser om at sikre løbende kontakt til 

klubbernes medlemmer på nye og anderledes måder end de gængse fysiske møder. Lige nu er det af stor 

betydning, at alle rotarianere prioriterer at fastholde deres tilhørsforhold til deres klub. For os, der har været 

medlem af Rotary i mange år er problemet mindre, da vi har mange gode Rotary erindringer og oplevelser 

med i bagagen, som vi lever på og er overbevist om, at den gode tid vil komme tilbage. Det er anderledes 

med de ny optagne medlemmer, som ikke har fået Rotary ind under huden og måske ikke har nået at opleve 

netværkets værdi. Dem skal vi passe meget på lige nu og sikre, at de ikke melder sig ud af klubberne. 

Der er Rotary klubber i Distrikt 1480, som med stor succes er kommet godt i gang med virtuelle møder via 

Business for Skype, Zoom, Microsoft Teams, AdobeConnect eller andre mødeprogrammer, der er på 

markedet. Nogle skal der kan købes licens til, medens andre kan hentes gratis. 

Det er muligt at holde gode og også indholdsrige virtuelle møder. 

Flere Rotary klubber i Danmark og over hele verden holder 

klublivet i gang via skærmen. Ting som 3 minutter, 

brancheforedrag og nyt fra bestyrelsen er oplagte ting at starte 

med. Megen undervisning foregå i dag som virtuel 

fjernundervisning, og derfor er gode foredrag med indlagte 

PowerPoint show en oplagt mulighed. Ja, selv et møde med 

optagelse af et nyt Rotary medlem, har jeg oplevet blevet 

gennemført med succes på et virtuelt møde i Roskilde Østre Rotary 

klub. Nålen kan jo fremsendes eller afleveres i postkassen, når den fysiske nærkontakt og håndtrykket må 

udelades. 

Kravet til et godt virtuelt møde er kun, at der forhånd er udsendt en meget præcis dagsorden, der  indeholder 

tidsangivelser og aftaler med oplægsholderne. Til jer, der ikke har forsøgt at afholde virtuelle møder er mit 

råd. Skynd jeg er komme i gang og start evt. med et møde i bestyrelsen.  

Er tanken om virtuelle møder helt fjern for klubbens medlemmer vil ugentlige mailhilsener, indlæg på de 

sociale medier eller telefonmøder også være en måde at støtte hinanden på i denne sundhedskrisetid, hvor 

det gode sociale samvær i Rotary klubberne ikke er mulig. Sidder der ensomme og helt isolerede rotarianere 

vil en telefonsamtale eller en telefonkæde også være en god løsning. 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES – Rotary åbner muligheder - er I klar til det nye 

ROTARY År den 1. juli 2020? 
Rotary året slutter den 30. juni 2020, hvor kæderne og posterne i klubberne skal overdrages, selvom det i år 

måske bliver under lidt mindre festlige former, end vi plejer.  



Jeg anbefaler, at alle kommende klubbestyrelser gør sig klar til overtage ledelsesopgaverne og indarbejde 

klubmøder og programmer for Rotary året 2020 - 2021, der også tilgodeser anderledes mødeformer end de 

fysiske møder, da fremtiden og regelsættet omkring samvær lige nu er meget uvis. 

PETS, Præsident Elect Træningsseminariet 2020, der skulle havde været afholdt for ledelsen i klubberne den 

28. marts 2020 blev aflyst. Vores DGE, Distrikt Guvernør Elect, Per Nøddebo Nielsen har skrevet en fin 

orientering ud til alle kommende klubbestyrelser. Hvis det bliver tilladt at mødes i grupper over 10 personer, 

vil der blive afholde et mindre PETS i juni 2020. Alternativt vil der blive afholdt et virtuelt PETS inden Rotary 

året 2020 - 2021 starter.  

Holger Knaack, International verdenspræsident for Rotary  

2020 – 2021 er medlem af Herzogtum Lauenburg - Mölln Rotary klub 

i Nordtyskland.  

Som 15 årig var jeg i 1965 på en cykeltur I Nordtyskland med min bedste 

veninde. Vores overnatning på vandrehjemmet i Mölln står stadig som 

et kært minde. Forunderligt er det at tænke på, at vi nu har en 

verdenspræsident, der er bosiddende så tæt på Distrikt 1480, eftersom 

Mölln kun ligger 133 km fra Puttgarden på Femern. 

Et af verdenspræsident Holger Knaack budskaber er, at vi skal lade være 

med at tænke på, at vi skal være flere medlemmer for kun at forbedre 

statistikken. Vi skal huske på, at folk der forlader Rotary taler og andre 

lytter, hvilket påvirker vores image. I stedet skal vi arbejde på, at hvert 

nyt medlem skal forblive rotarianer hele deres liv og opfattes som en 

meget en nær ven, der er engageret i Rotary. 

Glæd jer til at høre mere om verdenspræsident Holger Knaack`s tema og målsætninger, når kommende 

guvernør Per Nøddebo Nielsen kommer på guvernørbesøg i jeres klub. 

 

Præsentation af Guvernør 2022 – 2023 
 

Formand for PR/PI udvalget i Distrikt 1480 og præsident for Roskilde 

Østre Rotary klub Annette Hansen er indstillet til guvernørposten for 

Distrikt 1480 i året 2022 – 2023. 

I 1999 blev Annette Hansen optaget i Roskilde Østre Rotary klub, hvor 

hun var præsident for første gang i 2006 – 2007. 

Siden 2014 har Annette Hansen været formand for PR/PI udvalget, hvor 

hun har gjort en flot indsats med at synliggøre Rotary. 

Annette Hansen er nu indtrådt i distriktsledelsen som DGND, Distrikt 

Guvernør Nominee Designated.  

  



 

Præsentation af WASRAG ambassadør  
WASRAG er forbogstaverne for “Water and Sanitation Rotarian Action Group”, 

som er en  sammenslutning af rotarianere, der arbejder med projekter og 

udviklingsprogrammer i lande, hvor vand, toiletter og hygiejne ikke er en selvfølge. 

PDG Bent Michael Nielsen, medlem af Roskilde Rotary klub, har tilbudt at være 

Distrikt 1480`s ambassadør i forhold til WASRAG. Nedenstående dette Rotary Nyt 

finder I et indlæg, hvor Bent præsenterer sig selv og informerer mere om aktion 

gruppen WASRAG `s virke. 

Artikel om Rotaract og 

medlemsudvikling 
Ved det lovgivende møde i Rotary International 2019, Counsil on 

Legislation, blev det besluttet og indført i vores ”Grundlov for Rotary 

klubber”, Manuel of Procedure, at Rotaract medlemmer og Rotaract 

klubber er medlemmer af Rotary International. Der er efterfølgende 

vedtaget nye opfølgende retningslinjer af Rotary Internationals 

bestyrelse, som I kan læse om i nedenstående artikel forfattet af 

PDG Torben Folmer Bech fra Distrikt 1440.  

Præsentation af 2 nye Assisterende guvernører i 2020 - 2021 
 

Efter 6 år som AG i minidistrikt 1, svarende til 

Lolland Falster, stopper Thomas Hansen, medlem 

af Stubbekøbing Rotary klub, og overlader roret til 

Berit Henriksen fra Nysted Rotary klub.  

Efter 5 år som AG i minidistrikt 3, svarende til 

Midtsjælland, stopper Reinhard Sværke- Jessen 

medlem af Haslev Rotary klub for at indtræde som 

DGE. Reinhard overlader roret til Torben Krarup 

fra Køge Nord Rotary klub.  

Tusind tak til Thomas og Reinhard for jeres store 

indsats og støtte til klubberne og distriktet 

igennem årene.  

Nedenstående vil I finde en personlig præsentation 

af de kommende assisterende guvernører Berit 

Henriksen og Torben Krarup.  



 

Forårets komme - trods isolation og karantæne  
Den danske bøgeskov springer ud i disse dage. Jeg håber, at det er en daglig nydelse for jer alle at opleve 

dette forår, som føles som noget helt særligt. Nogle af jer har måske oplevet at være i karantæne eller I har 

valgt en frivillig isolation, for ikke at blive udsat for smittefare. Det gør ondt for psyken at være isoleret og 

jeg ønsker det bedste for alle.  

I Rotarys sangbog nummer 55 synger vi:  

”Søg at kende din næste ret, søg at gøre ham vejen let.  

Vil du med Rotary Vandre, først må du huske: Tjen andre” . 

Held og lykke med at tjene andre, i en tid hvor nærvær og samvær skal udføres med omtanke. 

 

 

Gode ønsker 

Gudde Södergren 

Distrikt Guvernør 

Rotary Distrikt 1480  


