Månedsbrev august 2016 D1470

Præsentation af 2016-17
D-1470 Guvernør Rina Sture Kristensen
Rotary i mine øjne er et unikt internationalt
netværk med rødder i det lokale.
Hver enkelt rotarianere har sin egen måde at
være rotarianer på. Ofte sker det, at mennesker hjælpes, når rotarianere mødes, bliver klogere på hinanden og handler i fællesskab. I Rotary er vi afhængige af hinanden, og derfor er
årets første målsætning at skabe mange muligheder for, at rotarianere
i distrikt 1470 kan mødes på kryds og tværs af klubber, udveksle idéer
og på den baggrund lave aktiviteter.
Sommeren har budt på tre eksempler på Rotarys mangfoldighed og diversitet, fx cykelturen til Paris organiseret i Hillerød
www.teamrotaryhillerod.dk, Græsted Rotary Klubs kunstfestival
www.kunstfestival.info samt mødet mellem Rotary i to lande: Rotary
Øresund, rotaryøresund
Den anden målsætning er, at vi fejrer en af Rotary mest skelsættende
fælles bedrifter: den nært forestående udryddelse af polio samt 100året for Rotary Foundation, som har muliggjort det store arbejde.
Et forslag til en mulig aktivitet for at komme i form under vinteren og
samtidig bidrage til at gøre en indsats i kampen mod polio er:
www.ridetoendpolio.org

Distriktskonferencen Husk at
tage med på rejsen - meld dig
til Distriktskonferencen den
24. september inden den 1.
september

Tilmelding via dette link:
Tilmelding

Årets tredje mål er at skabe fokus på de digitale supplementer, der findes, for at gøre Rotary endnu bedre.
Mennesket bag rotarianeren
Jeg er datter af en militærmand og vokset op langt flere steder end så
mange andre. Fra Bornholm og Lolland til Sjælland, Sydfyn og Vestjylland. De mange skoleskift lærte mig fra en tidlig alder at omstille mig til
forskellige lokalmiljøer og det var med til at forme mig til den person,jeg er i dag.
Jeg er uddannet sinolog — læren om Kinas historie og kultur og ja! Jeg
taler kinesiske. Undervejs i min studietid tilbragte jeg tre år på Taiwan
og i Kina , det var her, at Kina bevægede sig fra at være et delvist lukket
kommunistisk land til at være et reformstyret åbent og kapitalistisk orienteret samfund.
Færdiguddannet og tilbage i Danmark, arbejdede jeg videre på, at
skabe forandringer for andre. For Kina var ved at blive et rigtig varmt
emne i dansk erhvervsliv. Undervejs begyndte tankerne om at starte for
sig selv at spire, men jeg vidste at som selvstændig ville jeg komme til
at savne et netværk, og helst et internationalt, så Rotary lå lige for. Ud
over Rotary bruges fritiden på cykling og roning.
I 2005 startede jeg en konsulentvirksomhed, China Know-How, hvor jeg
rådgiver og underviser i det tværkulturelle møde, de etiske spilleregler
og de forskellige arbejdsformer præget af forskellige kulturer. Jeg er
også en del af teamet bag hoej.dk. Virksomheden arbejder med etisk
udfordrende emner i det digitale univers og står blandt andet bag
hjemmesiderne
www.afdoede.dk og www.mindet.dk.

Virksomheder kan præsenteres på distriktskonferencen
På distriktskonferencen den 24. september fra kl. 12.30 til 16.30 vil vi
gerne fremhæve Rotary som erhvervsnetværk - til fordel for virksomheder repræsenteret i jeres klub.
– Temaet på erhvervsdelen er den enkelte virksomheds engagement i
corporate social responsibility (CSR).

Den nye hjemmeside - de
mest almindelige udfordringer og løsninger
Hjemmesiden www.rotary.dk
er et dynamisk produkt, som vi
fortsat udvikler på. Vi vil fra
næste nyhedsbrev gengive
nogle af de mest almindelig
spørgsmål, svar og hints.

- På Distriktskonferencen kan virksomhederne vise netop deres særkende, bidrage med viden om deres fagområder, diskutere udfordringer ved engagement i CSR, modtage erfaringer fra andre brancher
– brug distriktskonferencen til at få fat i relationer, din virksomhed ellers aldrig vil komme i nærheden af!
Send en mail med følgende informationer inden den 1. september til
Guvernørudvalgsformand, Michael Jacobsen på mj@mjtech.dk:
- rotarianers navn / klub, - virksomhedens navn, - beskrivelse af virksomheden, - engagement i CSR, - forventning til deltagelse
I vil efter den 1. september få besked om, der er plads eller ej.
Rotary Leadership Institute – RLI – der er også plads
til dig
OBS OBS OBS – Alle præsidenter samt nyere Rotarianere
Næste RLI forløb starter meget snart – faktisk allerede den 3. september - men skynd jer at få sendt en ansøgning. Ferien er forbi, og det er
NU, vi skal ha’ gang i aktiviteterne i det nye Rotary-år!
Der er endnu enkelte ledige pladser på RLI-hold nr. 9, som vi gerne vil
have fyldt op med aktive og engagerede deltagere.
RLI-forløbet strækker sig over følgende tre lørdage: den 3. september,
den 1. oktober og den 12. november 2016.
Ansøgningsblanket finder du på https://www.rotary.dk/rli-institute eller fås ved mail til: gchib@mail.dk eller dg1470-1415@rotary.dk
Vi glæder os til at møde jer på RLI
Mange hilsener
Grethe og Niels Jørn
Hvad har I gang i?
Hvad sker der i din klub i løbet af efteråret?
Vi vil gerne i månedsbrevene formidle inspiration
til at besøge andre klubber end ens egen.
Alle jeres klubber har mange spændende projekter og foredrag, skriv et
par linjer til månedsbrevredaktør Lone på skrivebureau@gmail.com, så
andre rotarianere også kan få viden og mulighed for at deltage.
Månedens quiz - det første rigtige svar bliver belønnet med en Rotary
år 2016-17-pin og en flaske vin
Med hvilken klub kan man i august måned deltage i en byvandring på
Vesterbro?

- klubmedlemmer fra den pågældende klub, kan ikke deltage i lige præcis august-quizzen.
Send svaret til Rina på dg1470-1617@rotary.dk

