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Kære Rotarianer 

Vi kan nu se tilbage på et Rotary år, der er 

ved at rinde ud og glæde os til alle oplevelserne i det nye Rotary år 2020 – 2021. 

Tusind tak til alle præsidenter, bestyrelser og distriktsråd for samarbejdet og tak for alle de 

mange timers frivillige indsats, som I har ydet for Rotary i 2019 - 2020. 

Distriktsrådet har gjort sit yderste for at yde klubberne service i årets løb. Vi takker for 

medlemmernes opbakning til distriktskonferencen og til vores udbudte seminarier og 

kurser. 

Af hjertet tak til alle rotarianere for at leve op til de Rotary værdier, som vi værdsætter så 

højt og som hele tiden er i spil i vores klubber, fællesskabet, integritet, mangfoldighed, 

service og lederskab. 

Rotary året 2019 – 2020 vil stå tilbage, som det mest usædvanlige år i Rotarys historie siden 

tiderne under 2. Verdenskrig. Coronaen Covid - 19 epidemien gjorde mange klubber 

handlingslammede her i 2020. Andre klubber blev innovative og udviklede nye virtuelle 

mødeformer eller møder i mindre grupper i naturen. 

Verdensepidemien, som vi oplever den lige nu, vil uden tvivl sætte sine spor, i både politiske 

og samfundsøkonomiske sammenhænge, i fremtiden. Epidemien vil udfordre vores sociale 

liv og vores frihedsgrader. Der vil blive øget fokus på sundhed for mennesker overalt i 



verden. Sygdomsforebyggelse og helbredelse er et af Rotarys 6 fokusområder, og her kan 

Rotary fortsætte med at bidrage, som vi har gjort det, siden epidemien startede. 

Tusind tak til alle, som også har bidraget med midler til End Polio Now og ShelterBox Covid 

- 19 indsamlingerne, der har kørt her i foråret. Det indsamlede beløb til End Polio Now i 

Distrikt 1480 er endnu ikke kendt. Indtil dato har ShelterBox Denmark modtaget 420.910 

kr. 
 

Rotary er en livsstil – 50-års jubilæum 
At Rotary er en livsstil for en ægte rotarianer, vidner nedenstående 2 portrætter om. 

Vi ønsker hjertelig tillykke til vores to 

50 års jubilarer i Distrikt 1480. 

Asger Boe Andersen fra Gørlev – Høng 

Rotary klub. 

PDG Flemming Sørensen fra Faxe Rotary 

klub. 

 

Rotary hjulet drejer – guvernørskifte i Distrikt 1480  
Rotary hjulet drejer. Som tidligere år, 

sker der i disse dage indsættelse af 

nye bestyrelser og lederskifte på alle 3 niveauer i vores 

organisation. 

1 ny verdenspræsident, ca. 530 nye guvernører og ca. 

35.000 præsidenter på verdensplan får tildelt 

ledelsesrollen og kæden i disse dage. 

Faxe Rotary Klub stod som arrangør af et meget festlig 

guvernørskifte den 24. juni 2020 i Kongsted 

forsamlingshus. 

Efter min afskedstale overrakte jeg med 

stor glæde guvernørkæden videre til vores 

kommende guvernør for Rotary året 2020 – 

2021, Per Nøddebo Nielsen fra Faxe Rotary 

Klub. 

Distrikt 1480 får i Per en meget dedikeret 

og målrettet guvernør som, vi alle kan 

være stolte over, vil tjene os. 



 

Rotary Distrikt 1480 ønsker alle en rigtig god sommer 
Nedenstående billede er den nye guvernørgruppe med ægtefæller i Distrikt 1480 

gældende for året 2020 – 2021. På vegne af hele distriktsrådet ønsker vi alle en rigtig god 

sommer. 

Stående fra højre DGE Reinhard Sværke – Jessen, Haslev Rotary Klub og Helle Sværke – 

Jessen, DGN Annette Hansen Roskilde Østre Rotary Klub og Poul Erik Hansen, DG Per 

Nøddebo Nielsen, Faxe Rotary klub og Anne – Grethe Linde Nielsen, PDG Gudde 

Södergren, Maribo – Rødby Rotary klub og Jesper Simonsen. 

 

Guvernøren takker af 
Det har været en dejlig, forunderlig og oplevelsesrig rejse. Tak for 2 fantastiske guvernør 

år. Tak for alle de fine modtagelser, som jeg har oplevet i klubberne. Dejligt at møde og 

lære så mange nye, aktive rotarianere at kende. 

Tak for dejligt samvær. Tak for alle samtaler og mails. 

Af hjertet min dybeste respekt for jeres store frivillige indsats. 

Held og lykke med at tjene andre, i en tid, hvor nærvær og samvær 

fortsat skal udføres med omtanke. 

Med ønsket om god sommer 

 
Venlig hilsen 

Gudde Södergren 

Distrikt Guvernør 

Rotary Distrikt 1480 


