
HUSK, der er stadig plads til 
tilmeldinger til 
distriktskonferencen og 
årsfesten med 3-retter mad, 
fri bar og levende musik  tryk 
på denne tekst 

 

 

 

Årets guvernørmøder – Mød nye mennesker 

Rotary året 2016-17’s tema er ”Rotary serving humanity”.  Både ved arbejdet i klubberne og ved enkelte 
rotarianeres indsats hjælper Rotary mennesker blandt andet ved, at vi mødes, udveksler idéer og gør en 
forskel.  

Året guvernørbesøg bliver i år for de flestes vedkommende afholdt som fællesmøder mellem to eller flere 
klubber. Formålet er at skabe muligheder for at møde andre rotarianere end dem man plejer at se, 
forhåbentlig at blive inspireret af Rotary oplevelser og måske endda på den baggrund gøre en forskel for sig 
selv eller andre. 

En af de mest fascinerende ting ved Rotary er mangfoldigheden af måder, man kan være rotarianer på og 
organisationens rummelighed i forhold til dette.  

På verdensplan findes der 1.2 millioner måder at være rotarianer på og ca. 34.000 forskellige tilgange til 
klubledelse. Vores distrikt 1470 består af 66 klubber, og jeg er overbevist om at jo mere inspiration vi deler 
med hinanden, jo flere mennesker kan vi hjælpe og gøre en forskel for. 

I dette nyhedsbrev er der 4 eksempler på, hvilken stor spændvidde bare september møderne i distrikt 1470 
repræsenterer! 

Vi er de bedste til at inspirere hinanden og netop derfor mødes vi i det kommende år ved 
guvernørmøderne på kryds og tværs af klubberne. Jeg glæder mig til, vi ses. 

 

ICC scholarship - Rotary gør en forskel     

 Der er brug for hjælp nu og her      

Er der en klub der kan hjælpe Ruslanas Petokaitis økonomisk. så han kan færdiggøre sin uddannelse til 
ingeniør.  

Via ICC scholarship – er Rotay kommet i kontakt med Petokaitis, en ung mand, der kun mangler 1 års 
sponsorship dvs. 8000,- for at færdiggøre sin uddannelse som ingeniør. Petokaitis studere på Kaunas 
University of technology, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, og forventer at færdiggøre sin 
uddannelse 06/30/2017 

Forældrene er skilt. så der er kun moderens indtægt til at forsørge familien der ud over Petokaitis består af 
to mindre søskende. 

Hvis en klub kan finde 8.000,- i sponsorship for 1 år - så tag hurtig kontakt til Peter Koefoed  dg1470-
1718@rotary.dk  

 

http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=104
http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=104
mailto:dg1470-1718@rotary.dk
mailto:dg1470-1718@rotary.dk


ICC scholarship 

Et litauisk Scholarship er en af mulighederne gennem Inter Country Committee Danmark-Litauen (ICC), der 
er et samarbejde Rotary Danmark har taget initiativ til at danne til gensidig forståelse og mulighed for 
deltagelse i forskellige kulturelle aktiviteter og involvering i projekter. Den danske komite er repræsenteret 
i alle landets 5 distrikter, i D-1470 af DGE Peter Koefoed. 

Eksempler: 

Mindaugas, Vilija og Karolis har alle tre noget til fælles. Sammen med flere andre unge litauere er deres 
drøm kun blevet opfyldt, fordi der var danske Rotary klubber, der hjalp dem.  

 De har alle en skæbne med sig, hvor det ikke ligger i kortene, at drømmen bliver opfyldt. Mindaugas 
voksede op som enebarn langt ude på landet i et lille sølle landbrug med sin meget psykisk syge mor og sin 
svært alkoholiserede far. Vilija kom 7 år gammel på børnehjem sammen med sine 7 søskende, da moderen 
døde og hendes alkoholiserede far ikke magtede at passe børnene. Carolis blev efterladt på gaden 4 år 
gammel sammen med sin lillesøster, hvor han pludselig blev ansvarlig for deres overlevelse. Alle havde de 
en drøm om uddannelse og alle havde de evnerne til at det sagtens kunne lykkes, men de havde under 
ingen omstændigheder den økonomiske mulighed, da den offentlige støtte til studerende i Litauen er 
meget beskeden og der skelnes ikke mellem, om der er forældre, der kan spæde til økonomien.  

 For blot 8.000 kr. om året i op til 3 år kan du og din klub være med til at forandre livet for en ung litauer, 
der får uddannelse i sit hjemland. Mindaugas kom på kunstakademiet, Vilija tager master i økonomi og 
Carolis har allerede sin master og arbejder for internationale firmaer. Alle fik de drømmen opfyldt, og alle 
er de ikke i tvivl om, hvem der gjorde forskellen – Rotary! 

 

Næste år deltager Rotary D-1470 i DHL 

Rotary skal være synlig, derfor deltage vi i næste års DHL. :Jo flere jo 
bedre: derfor begynder planlægning allerede nu, med håb om. at så 
mange som muligt vil deltage. Så er du løber, motionist eller en god 
hepper, håber vi, du vel deltage i arrangementet.  

Vil du vide mere om motionsløb, kan du nedenfor læse om foredraget 
MIT LIV MED LØB 

 

 

 

 



MIT LIV MED LØB, Ved Niels Jørgen Holdt,  

Direktør for Sparta, Niels Jørgen Holdt er oplægsholder på København Grundtvigs Rotary mødet den 6. 
September 2016 

Niels Jørgen Holst blev grebet af store motionsarrangementer, efter at han havde været i USA og løbe 
maraton i 1980. Året efter arrangerede han det første stafetløb hos Sparta. Og siden har motion været en 
karriere for Niels Jørgen Holdt. 

06. sep 2016 

MIT LIV MED LØB V. SPARTAS DIREKTØR NIELS JØRGEN HOLDT 

17:30 | K | Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj     

Mødepris i Købehavn Grundtvig Rotary Klub er 180 kr. for møde, middag, vin og kaffe. Tilmelding sker på 
hjemmesiden senest søndag den 4.9 . 

Andre september muligheder for at udveksle idéer i D-1470 

14. sep 2016 

FRA TIVOLIGARDEN, VIA MILITÆRET TIL TOPPOST I NOVO 

17:45 | K | Air Pub Party Service, Kastruplundgade 47, 2770 Kastrup 

19.sep 2016  

ANTON FREIESLEBEN OG HANS FERRARI PROJEKT.  

INDLÆG OG FREMVISNING AF HANS RESTAUREREDE FERRARI. 

18:10 | K | Café Sneppen, Folehavevej 15-17, 2970 Hørsholm 

26.sep 2016 

MAMET NORDVANG: TIPS OG TRICKS I DIN BRUG AF MOBIL, PC, MAC, IPAD OG ALT DET ANDET 
LEGETØJ... 

08:00 | K | Hotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør 

Vidste du at ... 
• På portalen under menupunktet Servicefunktioner > Support vedr. ny IT-portal kan du downloade 

flere manualer afhængig af, hvad du arbejder med i din klub. 
 

• Hvis du hellere vil have menupunkter og labels på engelsk, kan du svitse over til engelsk ved at 
klikke på det lille UK-flag i topmenuen. Og tilbage til dansk ved at klikke på DK-flaget. 
 

• Du kan gøre sider du ofte besøger til dine Favoritter. Find en side du gerne vil have i din 
Favoritboks. Klik på den gule stjerne og du får nu en besked om, at siden er tilføjet Favoritter. Læs 
mere om dette i en af manualerne. 
 

• Har du problemer med at skifte adganskode, så kan en administrator hjælpe dig. Administratoren 
afkræves ikke viden om din tidligere adgangskode og kan derfor blot tildele dig ny adgangskode. 
 

• Du kan både oprette fotogallerier og videogallerier – læs mere i manualen for redaktører. 

 


	Vidste du at ...

