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Aktiv
Fleksibel

Innovativ

Rotaryhjulet drejer - et år bliver 
past og et nyt spændende år ses i 
horizonten. 
Det er nu vi gerne vil takke jer. 

 
TAK for den hjertevarme velkomst ved klub-
besøgene, også TAK fra Su Yan der har nydt 
at være med ved samtlige klubbesøg - nydt at 
møde jer og udveksle ideer med jer.  
 
Ved story-telling har målet ved klubbesøgene 
været at Informere, Inspirere, Motivere og 
skabe Stolthed over Vores Rotary - TAK for 
jeres positive feedback. 
Rotaryklubber er måske nok forskellige, men 
Rotary-hjerter er ens, varme og venlige - TAK!
 
TAK til klubberne i distriktet for indsatsen 
for Vores Rotary. TAK til hele HOLDET i di-
striktet og TAK til de mange stærke støttende 
kræfter fra min egen klub - det har været en 
fornøjelse. 
 
TAK for hjælp og indsat til DGE Knud Skov 
og samme til DGN Lars Chr. Prytz - det er en 
fornøjelse og en glæde at samarbejde med Jer. 
Vi har sammen dannet stammen i udvikling 
af distriktets nye strategi og stærke 3 årrige 
kontinuitet - godt hjulpet på vej især af vore 7 
dygtige AG, et stærkt distriktsråd og de etable-
rede distriktsudvalg - der er stærke personlig-
heder på poster og i udvalg.  
TAK til jer alle, ikke bare for den indsats i 
allerede har ydet - men også for jeres fortsatte 
kommitment for Vores fælles sag  
 
“Der er ingen grænse for den styrke, som kan 
opnås gennem en fælles indsats.”
 
 

Her vil jeg ydmygt huske også at takke min 
hustru og mine børn. I har i sandhed ydet  
Service Above Self til bedste for Rotary - jeg 
ved I elsker Rotary ligeså højt som jeg selv. 
TAK!

 

 

Kære rotary-kammerater. Jeg er stolt og beæret 
over at være en del af Rotary, og jeg er sikker 
på at I er det samme.  
 
Mange TAK fordi jeg måtte TJENE som jeres 
guvernør. 
 
Vi glæder os til vi ses .... 
Su Yan og Bjarne 
Elizabeth, Constantin og Alexander

Vi siger mange tak for et vidunderligt Rotary-år ....



I sidder forhåbentligt allesammen med et 
Rotary Danmark Jubilæumsmagasin - 
der markerer The Rotary Foundation  
100 års jubilæum.  

 
 
Jubilæumsmagasinet er et Rotary Danmark 
projekt. Det er det landsdækkende PR og Ima-
ge udvalg, med repræsentanter fra hvert  
distrikt, der har arbejdet med denne idé, 
ligesom der er arbejdet med projektet at 
udmærke 100 ikke-rotarianere med en PHF, 
som markering af The Rotary Foundation 100 
års jubilæum. 
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The Rotary 
Foundation 100 år 

“Rotary er denne sommer meget 

SYNLIG .....”

ROTARY DANMARK

ThisClose

Rotary fejrer 100 års Charity 

Bill Gates

JUBILÆUMSMAGASIN

END POLIO NOW
ThisClose – hvor tæt er vi?

KLUBPROJEKTER
Danske klubber gør en forskel

ROTARY PEACE FELLOWSHIP
Mød en dansk Peace Fellow

Rotary 

udmærker 

100 personer



VELKOMMEN  
til nye medlemmer

 Nyt i 1461    // side 3

Zelina Liv Kjær Sohne 
Svendborg RK  
Steffen Halmø 

Svendborg Sct. Jørgens RK  
Rasmus Brems-Hulgaard 
Christina Jarlgaard 
Søren Bille Wiggers

Svendborg Sydfyn RK  
Carsten Mikkelsen  
 
Sønderborg Syd RK  
Lotte Swienty Andresen 
Dorthe Seeberg Duus Haurum 
Sille Marcussen Dall

Toftlund RK  
Mickey Kristensen 
Kirsten Elisabeth Schmidt

Tønder RK  
Morten Riis 
Claus Beck 

Vamdrup RK:
Terje Bårdsen 

Vejen RK  
Frank Helbo Christensen 
Torben Børsting 

Vejle Nord RK  
Lene Haustrup Mortensen

Vejle Syd RK:
Fuad Farah Hussein

Aabenraa RK  
Anita Jacobsen 
Tage Chr. Clausen 
Rasmus Christian Fischer Pedersen 
Peter Grove Stentoft

Velkommen til nye medlemmer

distrikt 1461, januar - maj 2017

Børkop RK  
Jens Elkjær Jørgensen

Christiansfeld RK  
Bo Nissen 
Dan Jørgensen

Ejby RK  
Albert Ejnar Kraaer

Gråsten RK  
Rikke Blindbæk Schluter 

Haderslev Hertug Hans RK  
Anna Sophie Brodersen 
Birthe Pia Friis Mortensen 
Ruth Brigitta Funder 
Peter Thode Loft

Langeland RK  
Jens Carstensen

Odense Carolinekilde RK  
Per Bo Christensen

Odense City RK  
Maria Malling Eriksen
Sabina Kethelz 
Peter Ferrold

Odense Sct. Knud Internat. RK  
Richard Remko Sprenger 
Sanne Skovgaard Andersen 
Herman Runarsson 
Katharina Woermann 
Niklas Woermann 

Otterup RK  
Christian Tranberg 
Steffen Egon Eriksen 

Padborg-Kruså RK  
Jens Wistoft

Rødekro RK  
Jesper Bleshøy Hald 

Fredericia RK  
Hasse Andersen  
Lars Jensen

Fredericia Lillebælt RK  
Claus Skov Christensen 

Faaborg Fjord RK:
Charlotte Stiller 
Britt Vahl Rasmussen
Susanne Pejstrup
 
Koldingfjord RK:
Karsten Juul 
Bjarne Clausen 
Jørn Christian Munk Holm 
Claus Eland
Peter Møller

Koldinghus RK:
Bente Karlsen 
Niels Bjerre 
John Michael Christensen 
Bente Kaalby 
John Nygaard 
 
Middelfart RK:
Karina Rundquist

Nyborg RK  
Nils Brøndum 

Sct. Alban Odense Rotaract: 
Jesper Nicolaisen 
Mie Allesø Sørensen 
Nadja Andersen 
Maria Storm Mollerup
Josefine Pallisborg 



Litauen
Jernulvenes land 
 
Gennem Rotary kan vi 

gøre en indsats, for relativt 

overkommelige midler 
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I en lang årrække var alle Rotary klubber 
i Litauen en del af det danske Distrikt 
1460, som hver guvernør i distriktet 
derfor også skulle servicere sideløbende 

med indsatsen på hjemmebanen. 
 
I 2005 / 2006 var Peter Hellesøe fra Nord-
borg RK distriktets guvernør. Efterfølgende 
fik han også opgaven som Rotary Danmarks 
Projektkoordinator for Litauen. Det var et ret 
omfattende arbejde, men førte også mange 
gode oplevelser med sig. Han fik en stærk til-
knytning til landet og opholdt sig ofte derovre. 

       
Den nære kontakt med et meget aktivt Rotary 
i Litauen sammenholdt med mange gode 
oplevelser af landet, dets befolkning, kultur og 
hans interesse for Litauens meget dramatiske 
historie, kom til at fylde så meget, at han følte 
trang til at fortælle om det til en større kreds.  
 
Derfor har han udgivet en bog, som giver et 
farverigt billede af det lille land på den anden 
side af Østersøen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bogen har fået titlen Litauen, Jernulvenes 
land. Den refererer dels til en myte fra Litau-
ens barndomstid, hvor Storfyrste Gediminas 
havde en drøm om en ulv af jern, der hylede 
lige så højt som 100 ulve tilsammen; men den 
fortæller også om et billede af, at litauerne er 
gjort af et sejt stof, idet de har gået så grueligt 
meget igennem, men er kommet ud af al ond-
skab med ret ryg og med begge ben på jorden.

     Bogen er en mosaik, hvor Rotary arbejdet 
er flettet sammen med Litauens historie og 
Peters mange oplevelser af landet og befolk-
ningen.  

     Hovedtemaet i bogen er Rotary arbejdet, og 
kredser meget om skildringer af, hvordan 
vi igennem Rotary kan gøre en indsats, for 
relativt overkommelige midler fra afsender-
nes side, men som har meget stor effekt hos 
de modtagere, hvor der er stærkt brug for 
det; som for eksempel i Litauen. Ligeledes er 
der flere skildringer, der tydeligt afspejler, at 
glæden ved at give og kunne hjælpe, overstiger 
enhver stærk valuta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bogen har fået et godt skub i ryggen af forhen 
værende udenrigsminister Uffe Elleman-Jen-
sen, som har skrevet et flot forord i bogen.
 
Hvis du vil vide mere, kontakt Peter Hellesøe:  
Mail: karholm@mail.dk 
Tlf: 53331062



SYNLIGHED
Seminaret SYNLIGHED er et 
nyt tilbagevendende tiltag i 
distriktet...

Sæt kryds i kalenderen: 
Lørdag d. 28. oktober 2017 
Lørdag d. 5. maj 2018
.
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S ynlighed-seminar i distrikt 1461 
I januar 2017 afholdt Distrikt 1461 det første 
seminar af en række med fokus på SYNLIGHED.  
 

Rotarianere fra forskellige klubber i distriktet var tilmeldt 
SYNLIGHED-seminaret der inddelt i 3 del-seminarer 
afholdes samtidig: 
 
PR og Image 
Medlemsudvikling 
Rotary Foundation 100 år 
 
Distriktet har stillet spørgsmålet til klubberne i distriktet 
”Hvad skal distriktet hjælpe klubberne med”, og afledt 
heraf er dette spændende SYNLIGHED-seminar skabt, 
med fokus på de 3 nøgleområder.  
 
Blandt deltagerne var der generel tilfredshed med dagen, 
således ligger det lige for at arbejde videre med ideen, og 
både tilbyde en tilrettet gentagelse for flere deltagere og 
evt. en fortsættelse med SYNLIGHED II. 
 
Distriktet havde hentet ekspertise udefra for gennemfø-
relse af del-seminarerne:  
 
Billedet øverst fra venstre: 
- Rotary Public Image Coordinator Leif Fritsdahl  
- Assisterende Foundation Coordinator Helge Andersen.  
- Distriktsguvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen 
- Assisterende PI Coordinator Karin Lund-Frank, 
og  Rotary Coordinator Jens Erik Rasmussen.   
 
SYNLIGHED er i kalenderen i efteråret 2017 og foråret 
2018 med følgende temaer: 
 
PR og Image 
Medlemsudvikling 
Projekter 
 
De kommende seminarer vil igen blive afviklet med 
assistance fra Zone 16: 
Rotary Public Image Coordinator og  
Assisterende Rotary Cordinator. 
 
Mere herom i det nye Rotary-år



FACEBOOK  

ROTARY-
SYDDANMARK

Når et FaceBook opslag bliver set 

af mere end 3.000 personer ..... 
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F acebook  
Distrikt 1461
  
ROTARY - SYDDANMARK

HVAD ER ROTARY 
For at sikre at flest mulige ser/læser de gode 
Rotary-historier og lærer meget mere om 
“Hvad er Rotary” - så er det vigtigt at du  
“liker” og “deler” Rotary - Syddanmark med 
dine venner, familie og forretningsforbindel-
ser.  

 
Målet med siden er nemlig at udbrede den 
gode historie om Rotarys arbejde og fælles-
skab, herunder at gøre Rotary meget mere 
SYNLIG.

Du kan let finde siden ved at skrive ”Rotary – 
Syddanmark” i søgefeltet på Facebook. 

Direkte link til Rotary – Syddanmark på 
Facebook:
https://www.facebook.com/rotarysyddanmark

Når videoen “Hvad er Rotary” med DANSK 
TEKST, alene fra distriktets Facebook side når 
ud til mere end 3.000 personer og er vist mere 
end 1.000 gange, på kun 4 dage, så giver det 
Rotary SYNLIGHED.

Det samme med Egtved Rotary Klubs fantasti-
ske fortælling om arbejdet med udvekslings-
studenter: På ganske få dage er den nået ud til 
mere end 1.600 personer.

Kære Rotarianer 

Kalender 2017

21. aug. Ny i Rotary 

23. sept. DISTRIKTSKONFERENCE

07. okt. Rotary Leadership Institute I 

28. okt. Rotary Leadership Institute II 

28. okt. SYNLIGHED Seminar 

17. nov. Ny i Rotary 

19. nov. Rotary Leadership Institute III


