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Arvefølgen sikret
Distriktet har nomineret Leif Kenrad, Aabenraa Rotary klub, som guvernør for 2014/2015. Jeg ønsker Leif til lykke med 
valget og byder ham velkommen til arbejdet. 

 

Tilbud fra Litauen
En lille hilsen fra Litauen koordinator Elsebeth C. Møller, Gråsten Rotary Klub.  
Jeg har lige nu nogle store dejlige ønsker på den litauiske ønskeseddel.
Litauen er stadig et land med stort behov for hjælp udefra. Her er på mange måder brug for de danske Rotary klubbers 
hjælp, vel at mærke en hjælp, hvor stort set al forarbejdet er gjort af vore litauiske Rotary kammerater.
Det drejer sig om 
Endoskopimaskine der koster 92 486 dkr, men ved hjælp af diverse hjælpeforanstaltninger  som hjælpefonden, DDF D- 
1460 og TRF, så vil det kunne lade sig gøre at hjælpe med 12165 dkr fra egen klub. Det er da et fantastisk tilbud.
Uddannelse og info til patienter der efter operation mod dødelig eller invaliderende sygdom kan få forbedret livskvalitet. 
Dette projekt koster 77.520 kr og kan på samme vis støttes og realiseres for 9.765 kr fra egen klub.
På ønskesedlen er også en litauisk Rotary Klub der ønsker sig en dansk venskabsklub. Det drejer sig om Siauliu Vykinto
Rotary Klub. Det skal nævnes, at kontaktpersonen i Litauen taler dansk.
Og sidst men ikke mindst har jeg 4 unge mennesker, der for den nette sum af 800 kr. pr. måned kan få en uddannelse i 
Litauen. Disse unge er nøje udvalgt af litauiske Rotary klubber. Det er unge mennesker der ikke har mulighed for en 
uddannelse, idet den ene eller begge forældre er ude af stand til at betale for dem. De unge mennesker jeg har formidlet 
aftaler for, kan nu sikre deres fremtid, i stedet for at køre taxa, vaske op på hoteller eller slet og ret være dømt til 
prostitution. Det vil glæde mig så meget, hvis der er Rotary klubber i distriktet der vil hjælpe et ungt menneske. Man 
støtter typisk i to år.
Det drejer sig om:
Kristina Jurgutaciute, Vaida Grigaityte
Dovile Anusaite og Edita Tickute
Jeg kan altid kontaktes pr. mail: christmas_moeller@mail.dk   og vil gøre rigtig meget for at hjælpe både danske og 
litauiske Rotary klubber.

 

Bliv mentor
Giv dine erfaringer videre og byg bro mellem Rotary og Rotaract 
I løbet af foråret 2012 lancerer Rotary og Rotaract et fælles mentorprogram i distrikt 1460. 
Skal mentorprogrammet blive en succes, kræver det naturligvis engagerede og velvillige mentorer. Vi håber derfor, at 
rigtigt mange af jer vil bakke op omkring dette nye initiativ. 
Ideen bag mentorprogrammet er kort fortalt at matche en rotarianer (mentor) med en rotaracter (mentee), enten fra 
samme branche eller på anden relevant vis. Mentoren stiller sig til rådighed med faglig/personlig vejledning, feedback og
sparring i det omfang, det nu skønnes nødvendigt. De to parter bestemmer helt selv omfanget af deres samarbejde. 
Der er i øjeblikket ved at blive formuleret retningslinjer og materiale, som man kan bruge som redskaber til at få det 
bedste ud af mentorprogrammet.
Hvorfor skaber vi et Rotary-Rotaract mentorprogram? 
Rotarys medlemmer besidder mange års erfaring inden for mange forskellige brancher, så der er store kompetencer, 
som kan bringes i spil. 
De rotarianere og rotaractere, der vælger at gå aktivt ind i ordningen, vil personligt nyde godt af deres deltagelse: De 
unge rotaractere hjælpes godt på vej i deres karriere, og rotarianerne får lov at udforske en måske helt ny rolle. 
Samtidig er en styrkelse af båndet mellem Rotary og Rotaract en meget umiddelbar måde at skaffe fremtidige 
medlemmer til Rotary, og programmet er således en tydelig udmøntning af New Generation Service. 
Mentorprogrammet er således et projekt i den klassiske Rotary-ånd, hvor netværk og den gode sags tjeneste er i 
højsædet. 

 Tilmeld dig nu! 

Har du oparbejdet en masse viden og guldkorn gennem din karriere, og har du mod på at give dem videre til den næste 
generation, hører vi meget gerne fra dig! 
Det er underordnet, om der findes en Rotaractklub i dit område. 
Send en mail til kethelz@gmail.com og oplys følgende: 

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnumre 

• E-mail adresse 

• Nøgleord for dine kompetenceområder, branche, job etc. 

Så vil dine oplysninger blive samlet og lagt op på www.rotary.dk (i det lukkede system under fanebladet Rotaract), hvor 
de kan tilgås af interesserede rotaractere. 
Det er mit håb, at I vil støtte rigtig godt op om dette initiativ! 



Med venlig hilsen Pernille Illum 
Distriktets kontakt til Rotaract 
Tlf. 40631911 pernille.illum@gmail.com

 

En oplevelse for livet - GSE
Tilbage i foråret 2010 aftalte jeg med Janette Jackson, min kollega i distrikt 8670 i Australien, at vi ville arrangere GSE 
exchange mellem vore 2 distrikter.
Nu er vi så langt, at vi om kort tid sender vores team af sted. Jeg ved de unge glæder sig meget.

 Vi har valgt 3 gode repræsentanter fra Danmark og 3 fra Litauen. Teamleder er Kim Fuglsang fra Haderslev RK i 

Danmark.
Senere på året modtager vi et hold fra Australien. Det glæder vi os meget til.  GSE udvalget i 1460 har sammensat et 
spændende program for vores gæster. Programmet indebærer besøg i den Danske og den Litauiske del af distriktet. Der
er også planlagt et besøg i København.
Desværre er denne GSE udveksling den sidste, der bliver foretaget i distrikt 1460 i den nuværende form, da GSE 
programmet stopper i 2013. Beslutningen er truffet i Rotary International. Dette kan kun beklages.
Mange unge mennesker har i de sidste mange år fået store oplevelser som deltager i Group Study Exchange. 
Oplevelserne består bl.a. i at stifte bekendtskab med et andet lands kultur og levevis.
Jeg håber og tror at dette sidste exchangeophold vil blive til glæde for de to grupper og også for de involverede i 
Danmark og Australien.

 

RYLA-seminar
Distriktet afholder RYLA-seminar 11. -12. og 13. maj 2012 i Svendborg. Det praktiske arbejde varetages af distriktets 
RYLA komité og Svendborg Rotary Klub.
Formålet med seminaret er at klæde unge kommende ledere på til lederrollen, samt styrke nuværende lederes 
kompetence.
Overskrifterne er:

• Gennemgang af forskellige modeller og koncepter

• Personlig motivation på jobbet

• Praktisk model til konflikthåndtering

Indbydelse og tilmeldingsplanket er udsendt til klubpræsidenter og findes herunder. Sidste tilmelding – 1. april 2012.
Jeg opfordre til, at I finder nogle talentfulde unge i jeres netværk der kan have gavn af seminaret og selv skabe et 
netværk.

 

Hvordan bliver man en succesfuld præsident?
Faldgruber, succesopskrifter og praktiske tip i Rotary Idebank
Hvad er de 3 vigtigste ting, du lærte i din tid som præsident? Og tror du, at en kommende præsident kunne have glæde 
af at høre om dem? Nu kan du som pastpræsident give et par uforpligtende og velmente råd videre til de electer, der lige
nu er i fuld gang med at forberede deres præsidentår. 
Giv guldkornene videre på www.rotaryidebank.dk. Så er du sikker på, at de ikke går i glemmebogen. Det nye afsnit i 
Rotary Idebank er åbent og kræver ikke password. God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Carl Peder Adolph


