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Foredragsholder

Jens Phillip Magnussen

Gæster

Lars Danielsen, CopyColor
Lene og Johnny Magnussen
Finn Schou, Haderslev Rotary
Anna Levin-Jensen

Ugens sang

Nr. 16 I alle de riger og lande

3 minutter

Intet

Nyt fra Præsidenten Karina Holst har meddelt at hun ønsker at melde sig ud. Karina
skiftede job fra HGP til en ledende stilling på plejehjem i Ballerup.
Og så flyttede hun fra Roskilde, så hendes tilknytning hertil var væk.
Henrik Gildberg havde fødselsdag 6. juni. Tillykke.
Kommende møder

Et møde tilbage for i år:
16. juni: Kædeoverrækkelse og sommerfest på Løvebakkehus i Viby
med underholdning. Der er bestilt godt vejr.
Møderne efter sommerferien starter 18. august.

Klubbens 5 min.

Peter har på vegne af Foundation udvalget udsendt opfordring til
klubberne i D1480 til at deltage i vores vandprojekt i Nepal. Lad os
håbe at vi får nogle andre klubber med.

Intro til
foredragsholder

Jens Phillip blev for to år siden udvalgt til at blive klubbens udsendte
udvekslingsstudent. Der var allerede ved at være hul igennem til
Canada, da Covid ramte og aflyste det hele. Vi prøvede så igen året
efter, men Rotary valgte igen ikke at sende studenter ud.
Jens Phillip kan ikke komme ud i tredje forsøg, da han nu er blevet
for gammel. Og han er også midt i sit Handelsgymnasie forløb.
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Da jeg var med til at vælge Jens Phillip var der to ting der slog mig.
For det første havde jeg først rangeret ham et stykke nede på listen
fordi han så meget ung ud på billedet og fordi ansøgningen ikke
direkte talte imod dette. Men til samtalen var det tydeligt, at her var
der en ung mand med power, som virkelig ville kunne repræsentere
Rotary og Danmark flot i udlandet.
For det andet, så havde Jens Phillip allerede da et officielt firma.
Nogen unge arbejder for andre, og nogle fikser måske også nogle
ting uden af være direkte ansat og får så nogle penge. Men det er
de færreste som stifter et officielt firma og får det registreret.
Jens Phillip, jeg synes der er super ærgerligt at vi ikke fik lov til at
sende dig ud i verden. Jeg er sikker på, at du nok skal finde derud
alligevel, med den holdning du repræsenterer.
Jeg har spurgt Jens Phillip fortælle lidt om det at have sig eget
firma, hvorfor osv. Værsgo!
Vinlotteriet

Tre lodder for 50 kr.
Lotteriet gav 400 kr.
Vinder er Anna Levin-Jensen. Tillykke

Faste informationer
3 minutter: bedst sendt så hurtig som muligt – gerne torsdag efter møde til ugebrevsredaktør
Lotte Eghøj på lotte.eghoej@gmail.com

