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RAP – Rotarys Auktions Portal. 
Auktionen er en 24 timers online net auktion, 
hvor alle – ikke kun rotarianere – kan 
indlægge varer til salg og hvor alle kan byde. 
Sælger modtager ikke salgssummen, men 
bestemmer hvilket humanitært projekt, der 
skal tilgodeses. Det kan være et klub projekt, 
End Polio Now, eller Rotary Danmarks 
Hjælpefond. Alle betalinger på RAP går 
DIREKTE og UBESKÅRET til Rotary Danmarks 
Hjælpefonds konto som sørger for at 
pengene sendes til det ønskede formål. Der 
er ikke nogen personer, klubber eller andre 
der får så meget som en krone af provenuet.  
Ud over at skaffe midler til Rotary’s 
velgørende projekter, hjælper RAP også folk 
af med ting som fortsat har brugsværdi og 
medvirker til genanvendelse. Det bidrager 
også til grønt miljø.  
Det er utroligt nemt at bruge RAP – både for 
givere og bydere på en auktion, men også for 
alle klubberne. På RAP www.rotary-
auktion.dk kan du finde gode vejledninger. 
Prøv RAP – det er en rigtig god aktivitet. 
 
Ny struktur i Litauen projekter. 
Den litauiske distriktsorganisation har 
besluttet selv at overtage en stor del at det 
arbejde, som Peter Hellesøe hidtil med stor 
entusiasme har udført. Der er udpeget 2 nye 
litauiske koordinatorer – en for projekter og 
en for formidling af sponsorklubber for unge 
studerende. Disse koordinatorer har så fået 
en kontaktperson i den danske del af 
distriktet, og det er Elsebeth Christmas 
Møller fra Gråsten Rotary Klub.  
 
 
 
 

 
 
Elsebeth vil fremover koordinere kontakten 
mellem de danske klubber i distriktet og 
Litauen. 
 
Short Term Exchange. 
Vær opmærksom på, at det er NU, hvis 
klubberne har emner til sommerlejrene 
overalt i Europa. Gå ind på RDU’s 
hjemmeside og se de mange muligheder. Der 
et link fra vores hjemmeside til 
ungdomsudvekslingen. 
 
Distriktsledelse 2013-14. 
Efter nominering af Juozas Sarkus som 
distriktsguvernør i 2013-14 har 
distriktsledelsen besluttet, at undertegnede 
skal varetage ledelsen af den danske del af 
distriktet dette år. 
 
End Polio Now. 
Som bekendt kulminerede den 
landsdækkende indsats i den forgangne uge. 
Desværre kunne jeg ikke selv være til stede, 
idet jeg var på klubbesøg og charterfest i 
Litauen. Om resultatet af klubbernes indsats 
er det alt for tidligt at sige noget om på 
nuværende tidspunkt, men jeg føler stor 
trang til at rose klubberne i Vejle og Odense 
for deres deltagelse i road-showet hvor 
Rotary blev promoveret meget flot med 
blandt andet et rigtig godt interview i P4 Fyn 
og et fint indslag i TV2 Østjylland, ligesom der 
er bragt rigtig mange omtaler i lokalpressen 
overalt – alt sammen til gavn for den fælles 
sag men absolut også for en vældig god 
omtale af Rotary. Aldrig har Rotary fået så 
megen eksponering i medierne som i den 
forgangne uge. TAK FOR DET. 
 
 

http://www.rotary-auktion.dk/
http://www.rotary-auktion.dk/
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Inner wheel imod Trafficking. 
Dansk Inner Wheel Råd har udskrevet en 
konkurrence om Trafficking – handel med 
kvinder. Konkurrencen er allerede gået i 
luften. 
Målgruppen er alle unge mellem 16 og 20 år, 
som er i en gymnasial uddannelse. Opgaven 
er udsendt til de unge via deres eget 
Facebook netværk. 
Hjælp Inner Wheel med at finde deltagere til 
konkurrencen – måske har du et barn eller et 
barnebarn, som kunne tænke sig at deltage 
Se mere om konkurrencen på: 
www.innerwheelmodkvindehandel.dk. 
 
GSE til Filippinerne. 
Den 13. marts rejser det dansk/litauiske team 
til Filippinerne. Jeg mødte dem her i 
weekenden til deres sidste forberedelse 
inden afrejsen, og det er et godt og 
velmotiveret team, vi sender af sted. Du kan 
følge dem på hele turen rundt på Filippinerne 
via deres hjemmeside: 
www.gse2011.tumblr.com  
Husk, at de efter hjemkomsten gerne står til 
rådighed for indlæg om deres oplevelser på 
klubmøder rundt i distriktet. 
 
Counsil on Legislation 2013. 
Rotarys lovgivende forsamling (COL) træder 
sammen næste gang i 2013, men allerede i 
indeværende år skal eventuelle forslag om 
lovændringer til COL fremsendes til Rotary 
International.  
Fristen er 31. december 2011, men da 
eventuelle forslag skal behandles på 
indeværende års distriktskonference, skal 
disse være distriktet i hænde senest den 1. 
september 2011.  
Distriktets COL repræsentant er PDG Per 
Høyen. 
 
 
 
 
 

 
Jubilæum. 
Den 18. marts fejrer Odense Hunderup 
Rotary Klub sit 25 års jubilæum. Et stort 
tillykke med det. 
 
Gå på opdagelse i Rotary. 
Rotary er fyldt med muligheder, som man 
ikke altid når at tale om i et travlt klubliv. 
Derfor inviterer Distrikt 1460 nye Rotarianere 
og andre nysgerrige til miniseminaret ”På 
opdagelse i Rotary”. Du får på seminaret: 

1. Indblik i Rotarys internationale 
organisation 

2. En oplevelse af Rotary som netværks- 
organisation 

3. Viden om Rotarys humanitære indsats 
4. Kendskab til Rotarys verdens- 

omspændende ungdomsarbejde 
Seminaret bliver afholdt 2 steder: 
På Folkehjem i Aabenraa onsdag den 6. april 
og på Fjelsted Skov Kro tirsdag den 14. april – 
begge dage fra 18.30 til 21.00. 
Der vil i løbet af kort tid blive udsendt 
nærmere herom direkte til klubberne, men 
sæt allerede nu X i kalenderen.  
 
 
Med venlig hilsen 
Mogens Jørgensen                                           
 
 
 

http://www.innerwheelmodkvindehandel.dk/
http://www.gse2011.tumblr.com/

