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Tema 

Så kom den længe ventede besked…… 

Pr. 1. juli 2014 er Litauen et selvstændigt distrikt! Dermed bliver distrikt 1460 atter et udelukkende dansk distrikt 
med 49 danske klubber. Om det betyder, at distriktet får et nyt nummer, hvad Rotary International før har gjort, når 
et distrikt deles i to, vides endnu ikke. 

  

Det var et enstemmigt distrikt med 97 ja til ønsket om deling af distriktet og der er ingen tvivl om at det faktum har 
været en stor medvirkende faktor til The Board’s beslutning. Det betyder meget for begge dele af vores distrikt. For 
Litauen bliver der væsentlig flere, der skal involveres i distriktsarbejdet og de har i mange år ”øvet sig” ved at have et 
nationalt distriktsråd – som vi også har i den danske del – men nu bliver det for alvor for litauerne, hvad de helt 
sikkert er både klar til og meget interesseret i. For den danske del bliver det uden tvivl mere overkommeligt at være 
guvernør. Distriktet kan dermed få distriktsguvernører, der bedre matcher medlemsskaren. Det har været en næsten 
umulig opgave at være i fuldt arbejde samtidig med varetagelsen af guvernørjobbet, når det kræver flere ugers 
ophold i Litauen alene til guvernørbesøgene. De kommende distriktsguvernører vil få tid til andre opgaver i distriktet, 
som der for nuværende kun er begrænset tid til at gå i gang med.      

 Nyhedsbrev 

The Future Vision Plan nærmer sig med hastige skridt… 

The Rotary Foundation - eller Foundation, som vi bruger at kalde det i Danmark, er som bekendt i gang med at 
indfase en ny Grant struktur også kaldet The Future Vision Plan. 100 distrikter har i 3 år arbejdet efter den nye 
struktur og har virket som pilotdistrikter, med henblik på at afprøve den nye struktur. Erfaringerne fra 
pilotdistrikterne er løbende blevet evalueret og har medført justeringer af den nye struktur, således at det er 
gennemprøvet regelsæt der er klar til at igangsætte. 



Som nævnt ved tidligere lejligheder vil den nye struktur gælde for alle distrikter fra 1. juli 2013. D.v.s. at Maching 
Grant (MG), 3H programmer og GSE synger på sidste vers, og tilbage er kun muligheden for at søge om et MG inden 
udgangen af marts måned i år. Har din klub tanker om at igangsætte et MG projekt, så er det nu, der skal skrives 
ansøgning. Distriktet har fortsat DDF midler til rådighed for MG projekter, så der er også en mulighed for at søge fra 
denne pulje. 

The Future Vision plan, indeholder 3 former for tilskud (grants): 

1. District Grants, som klubberne ansøger distriktet om. Fristen er 31. marts 2013 for projekter, der 
ønskes afviklet i det kommende Rotary år.  

2. Global Grants, som er projekter med et minimumsbudget på US$ 30.000 og som er tilrettelagt 
efter Rotarys 6 fokusområder. Her kan der ansøges løbende hen over året, og ansøgning foregår 
on-line på www.rotary.org 

3. Package Grants , som  er færdige pakkeprojekter, der er designet i samarbejde med Rotarys  
strategiske partnere. 

Klubber der ønsker tilskud med mider fra Foundation, skal have deltaget i et Foundationseminar der behandler den 
nye Grant struktur. Distriktet afholder dette seminar den 21. februar 2013 og det anbefales, at klubben sender 
mindst et medlem til seminaret. Tilmelding foregår på rotary.dk under distriktets mødekalender. Deltagende klubber 
skal ligeledes underskrive en MOU, (memorandum of understanding). MOU’en vil blive gennemgået på seminaret. 

Distriktet har fortsat DDF midler til rådighed i indeværende år. DDF midler kan bruges til mindre projekter og 
ansøgning fremsendes til undertegnede eller til guvernøren. 

Har du eller din klub Foundation-relaterede spørgsmål, kan disse rettes til undertegnede. 

Per Høyen, 

Distriktets Rotary Foundation udvalgsformand 

Rundt om Rotary    

Rotary, the peacemaker 

Peacemaking var ikke på dagordenen i Rotary’s første år. Klubben var mødested for forretningsfolks 
bekendtskabskreds, der ønskede venskabelige og forretningsmæssige netværk. Men et af Paul Harris’ mærkesager 
var behovet for tolerance. 

I årene 1912-1920, fortæller Rotary International sekretær Ches Perry, at ideen om Rotary som en medspiller til at 
promovere international fred og goodwill, blev drøftet flere gange. I september 1914 fremsendte Minneapolis 
Rotary klub en opfordring til Rotary International,om  at alle Rotary klubber skulle være talsænd for fred i deres 
lokalområde. Da USA’s præsident, Woodrow Wilson, honoreret medlem af Rotary, en måned senere opfordrede alle 
amerikanere om at ønske sig eller bede for fred søndag den 4. oktober, bad Rotary International’s præsident 
Mulholland alle Rotary klubber om, at dedikere den kommende uge til et møde, hvor man drøftede, hvad klubben 
kunne yde til international forståelse og fred. 

Under sine besøg i 25 britiske klubber kort efter første verdenskrig var Rotary International  past præsident Arch 
Klumph og præsident elect Estes Snedecor meget imponerede over den store udvikling af Rotary trods briternes fem 
år lange involvering i krig. Klumph gav udtryk for, at han var overbevist om, at Rotary kunne spille en vigtig rolle til at 
sikre fred og retfærdighed blandt verdens nationer.  Det var dermed klart, at Rotary International så peacemaking 
som en del af Rotary’s idealer.  

Siden har Peacemaking været en naturlig del af Rotary, der i dag har scholarships på 6 universiteter i hhv. Thailand, 
USA, Japan, England, Australien og Sverige, hvor unge bl.a. kan tilbydes en treårig bachelor uddannelse om fred og 
international forståelse.          



Dette års verdensprædsident har desuden bedt alle rotarianer om at have specielt fokus på fred gennem sit tema: 
Peace Thrugh Service. 

 

AG’erens hjørne 

Ungdomsudveksling 
 
  
 
Traditionen tro var vi lørdag den 19. januar en gruppe på 12 personer bestående af Præsident, Counsellor, 
værtsfamilier, klubmedlemmer og vor nuværende udvekslingsstudent Daniel fra Brasilien i Billund Lufthavn for at 
modtage vor nye udvekslingsstudent Natalie fra Australien med flag og det hele. Der var flere Rotary klubber tilstede 
for at hente udvekslingsstudenter, men ingen grupper så store som vor!  

 
Når modtagelsen i lufthavnen med præsentationer er overstået kører vi til hotellet, hvor vi afholder vore møder, her 
er der dækket op med smørebrød og vi snakker og hygger et par timer, inden udvekslingsstudenten kører hjem med 
sin første værtsfamilie og endelig kan få lov at slappe af og fordøje de mange nye indtryk.  

 
Ligesom vi nu har 2 udvekslingsstudenter i klubben har vi 2 piger ude i verden, en i USA og en i Canada.  
 



Distrikt 1460 er et af de danske distrikter, som udveksler flest studenter i Danmark. I øjeblikket er der 39 klubber, 
som udveksler, heraf er der 6 klubber som udveksler med 2 studenter. De resterende klubber i Distriktet udveksler 
ikke fast.  
 
Sidder man lige nu i en klub og har lyst til at sende nogle unge ud, findes der også Short Term Exchange, det er korte 
ophold af typisk 14 dages varighed fordelt over det meste af Europa.  
 
Det koster ikke den enkelte klub noget at sende unge af sted, man skal bare udfylde de nødvendige papirer og 
sender dem til Distriktscounselloren, der sørger for at sende papirerne til modtagedistriktet og de unge betaler selv 
for rejsen og en eventuel lejrafgift.  
 
I øjeblikket er der mellem 30 og 40 lejre at vælge imellem i Europa, Israel, Tyrkiet og enkelte oversøiske lande på 
www.rotary-yep.dk   
 
Bernt Bauer Hvillum  
Vamdrup Rotary Klub  
AG-2 
 
Guvernørens kalender    
 

Kalenderen er stadig pænt besat med diverse Rotary aktiviteter. 26. januar skal der chartres en ny klub, Vilnius 
Gedimino Rotary klub, så turen går endnu en gang til Litauen til denne positive og bekræftende del af jobbet som 
guvernør. Endnu en Rotary klub er på vej i Klaipeda og en Rotaract klub i Vilnius skal ligeledes chartres inden længe. 

Hen over foråret er der flere klubber der har jubilæum: Padborg Kruså Rotary klub har 50 års jubilæum den 20. 
februar, Aabenraa har 75 års jubilæum den 25. marts, Gråsten Rotary klub har 50 års jubilæum den 26. juni og 
Siauliai Rotary klub har 75 års jubilæum den 6. april. 

     

Månedens billede med vinterlige hilsner    

 

Mange hilsner fra Anette, 

Anette Løwert, Distriktsguvernør 2012-13, distrikt 1460 

http://www.rotary-yep.dk/

