
 Guvernørens Månedsbrev

Sønderborg, den 14. maj 2020
Kære Rotarianer

Det er ikke nemt at være rotarianer i disse tider! Vi savner at komme i klubben. Vi er urolige for, 
hvad fremtiden bringer for møder, arrangementer, seminarer og al samvær med vores rotary-
kammerater. Mange klubber i vores distrikt laver video-møder, e-møder, telefonmøder og 
forsøger efter bedste evne, at samles med Rotary i centrum. Jeg vil gerne her, sammen med 
distriktets ledelse, takke alle der prøver nye veje. TAK.
Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at alle klubber finder gode projekter til at hjælpe. I 
nærområdet, i Rotarysammenhænge eller blot som en god nabo.
Vedhæftet dette månedsbrev ,findes der mulighed for at støtte ShelterBox (Covid-19-Appel) 
med nogle af klubbens midler, som i dette år kommende år ikke kan anvendes til for eksempel 
ungdomsudvekslingen.
Som flere klubber allerede har gjort : STØT SHELTERBOX med 5000 kr !!!
Ligeledes kan man støtte Per Høyens fundraising. Og der findes oplysning på Pers facebook. 
Der er på nuværende tidspunkt indsamlet USdollars 100000 incl matching. Hvis man ønsker at 
støtte denne fundraising til fordel for Polio, så er det vigtigt at fortælle Per hvor meget man 
støtter med. Støtten kan være klubmæssig eller personlig.
Vedhæftet er også en ændring af efterårets RLI, som på grund af Corona-omstændigheder 
flyttes til foråret. Jeg kan i øvrigt varmt anbefale et RLI-kursus for kommende præsidenter og 
andre af klubbens nøgle personer.
Jeg vil også gerne fremhæve, at distriktets chair for Foundation, har gennemført det tredje 
Global Grant. Et Global Grant er et stort og økonomisk tungt projekt, der laves sammen med en
eller flere klubber i det modtagende land. Læs beskrivelsen, som Anette har skrevet, og som 
også er vedhæftet månedsbrevet.
Jeg vil sådan ønske, at det næste og sidste månedsbrev fra min hånd, kan komme med positive 
og glade budskaber – der ikke kun handler om Covid-19 og Corona. Budskaber der ønsker os 
alle velkommen tilbage i vores klubber, til fælles ROTARY GLÆDE

Dette månedsbrev slutter med varme tanker til alle! 

Med venlig hilsen
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