
 

 
  

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 
I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 2, 2020-2021 

• Guvernørens leder 

• Dialog med guvernøren 

• Foundationudvalget 2020-21 

• Distriktskonference 3. okt. 

• Antal medlemmer i distriktet 

• Outbounds er hjemme igen 

• Stillingsopslag: RLI 

• De gule sider 

• AG-erne har ordet 

• Nye medlemmer 

• Kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det andet nyhedsbrev for guvernøråret 2020-2021. 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om det første 

nyhedsbrev, og håber også det nærværende tages godt imod. 

Denne gang kommer vi omkring både verdenspræsidentens 

tanker om dette års tema, præsentation af Foundationudvalget, 

den kommende distriktskonference og meget mere. Sidst slutter vi 

af med at lade de enkelte AG’ere komme med aktuelle indlæg – 

denne gang om Ungdomsudveksling - og byde velkommen til nye 

medlemmer i vores distrikt. 

Rigtig god fornøjelse! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

August 2020 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461
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Kom i dialog med den nye distriktsguvernør 

 

 

 

Så er starten gået til et nyt Rotary-, guvernør- og præsident- år 2020/21.  

Vor fælles verdenspræsident for Rotary International 2020/21 Holger Knaack har lanceret årets 
Rotary tema: ”Rotary Opens Opportunities”. 

Holger Knaack lader ikke temaet følge af flere siders mål og delmål om, hvad der skal og bør opnås i 
det kommende år i distrikter og klubber. I stedet opfordrer verdenspræsidenten til, at alle distrikter 
og klubber benytter temaet og logoet med de tre åbne døre i forskellige farver til at gå i dialog og selv 
definere, hvordan man hver især forstår tema og logo.  

Målet hermed er uden tvivl, at Holger Knaack som moderne virksomhedsleder, at bringe aktivitet og 
debat ind i medlemskredsen hos de godt 1,2 mio. medlemmer af Rotary. Dermed sender Holger 
Knaack i min fortolkning flere signaler til os alle. 

For det første, at medlemmerne af Rotary i de over 35.000 klubber er et unikt, autonomt og 
grundlæggende fundament i den samlede Rotary organisationen. Det er i klubberne Rotary leves, og 
hvor den enkelte klubs medlemmer selv sætter rammerne for klubbens liv. 

For det andet gør Holger Knaack i relation til medlemsudviklingen stilfærdigt opmærksom på til, at 
Rotary, vil skulle fornys indefra for at sikre fremtidens generationer af rotarianere.  

Holger Knaack benytter for det tredje ”dørene” til at illustrere, at Rotary klubberne i fremtiden vil 
skulle lukke sig mere op overfor det lokale miljø, og både skabe større synlighed om Rotary’ mange 
kvaliteter og indsatser, og samtidig også i langt højere grad end hidtil invitere nye mennesker med 
interesse for Rotary indenfor.  

Forannævnte er blot nogle umiddelbare fortolkninger af årets tema og logo, og disse kan sikkert 
suppleres af mange andre, når temaet og ”dørene” bringes til levende debat i den enkelte klub. 

Modsat tidligere verdenspræsidenter beder Holger Knaack distriktsguvernørerne for 2020/21 om at 
videreformidle 4 enkle budskaber til distrikterne og til klubberne som supplement til årets tema: 

1. Distriktet må aktivt arbejde for at skabe nye innovative klubber f.eks. satellit klubber eller lokalt 
baserede Roteract klubber 

2. Enhver Rotary klub bør afvikle et årligt strategisk møde, hvor man spørger hinanden om, hvordan 
klubben ønskes at se ud om fem år, og hvilke aktiviteter, der skal føre klubben fremad mod 
målopfyldelsen. ”Hvilken værdi bibringer klubben medlemmerne?”, spørger Holger Knaack. 

3. Vælg nye medlemmer omhyggeligt. Sørg for at de nye matcher Jeres klub. Introducer de nye og 
plej dem. Holger Knaack understreger, at der er ikke er en forkert alder for en rotarianer. 

4. Fortsæt med at støtte polioindsatsen. Vi må aldrig glemme løftet til alverdens børn i den 
sammenhæng.  

 
Med denne inspiration fra RI præsident Holger Knaack, starter jeg min besøgsrunde til de 46 klubber 
i Distrikt 1461 i august, september, oktober og november 2020. 

Jeg glæder mig til at møde Jer! - og håber, at I ud over at høre om Rotary stof også vil bidrage aktivt 
til dialogen. 

Jens Kaptain 
Distriktsguvernør 2020/21 

 

 

”ROTARY OPENS OPPORTUNITIES” 

Jens Kaptain besøger i august, september, oktober og november alle 46 klubber 

i Distrikt 1461.  

Besøgene er tilrettelagt med et teoretisk indlæg og derefter er der dialog og 

debat med guvernøren.  

Mød op i din klub og vær med til at sætte dagsordenen. 
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 Foundationudvalget i Distrikt 1461 i Rotaryåret 2020/21 

 
Distriktets Foundationudvalg består i 2020/21 af:  

• Formand, Anette Løwert 

• Grant Management subkomite formand, Hanne Sanko 

• Stewardship subkomite formand, Kresten Lei 

• District International Service komite formand, Lene 

Kastrup Poulsen 

• PolioPlus subkomite formand, Anette Løwert 

• Den til hver tid siddende guvernør, - i 2020/21 Jens 

Kaptain 

• og i distrikt 1461 deltager desuden ad hoc den øvrige 

guvernørgruppe dog uden ”stemmeret”. 

 

 

Udvalgets mødeaktivitet er dels fysiske møder 2-3 gange årligt og udvalget holder desuden 

virtuelle møder ved behov.  

Foundationudvalgets opgaver består i at afholde et årligt Grant Management seminar i 

tilknytning til PETS. Hvis den enkelte klub ønsker at ansøge om støtte gennem et District Grant, 

skal klubben have været repræsenteret ved seneste Grant Management seminar. Desuden kan 

distrikts Foundation Udvalg efter aftale med den siddende guvernør afholde et årligt Foundation 

Seminar med interesse for alle medlemmer i klubbens Foundation Udvalg eller andre med interesse 

Rotary’s humanitære indsats. 

Sæt    i kalenderen den 3. september, hvor der afholdes FOUNDATION SEMINAR. 

 

Foundation Udvalget formidler distriktets foundationmidler med støtte til klubbernes 

projekter med tilskud fra Distrikt Grant eller for de større Global Grant projekter med DDF-midler. 

Foundation Udvalget kan desuden give støtte til End Polio Now. 

Rotary’ første prioritet er fortsat udryddelsen af Polio. Den sidste indsats er den sværeste, da det 

er vanskeligt at komme ud til de områder, hvor virus stadigt er aktivt. Det drejer sig om områder i 

Pakistan og Afghanistan, hvor der ud over uvejsomt terræn også er alvorlige trusler mod de 

personer, der med risiko for at blive dræbt, alligevel gør deres bedste for at nå ud i alle kroge af 

landene. I lyset af de seneste måneders Covid19 pandemi bliver det klart hvor hurtigt en 

virussygdom kan spredes og dukke op igen. Derfor er det sidste tiltag mindst lige så vigtigt, som da 

Rotary i 1980’erne tog førertrøjen på for at udrydde Polio, - en førertrøje vi stadig bærer, og som 

forpligter os alle. 

Distriktets Polioudvalg har herudover bedt alle klubber om at tage Polio på klubbens 

mødeprogram i uge 43 hvor det om lørdagen den 24. oktober er World Polio Day. Formand for 

klubbens Foundation Udvalg har fået tilsendt materiale, så der kan planlægges et spændende møde 

om Polio. 

Hvis klubben gerne vil høre mere om Foundation er udvalgsmedlemmerne klar til at komme 

ud i klubben. 

Alle klubber ønskes et godt Rotary år 2020/21 med plads til projekter, hvor Rotary viser at de er 

klar til at hjælpe de der har brug for en håndsrækning. 

Anette Løwert, Formand for Foundation Udvalget i Distrikt 1461 
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Distriktskonference 2020 i Rotary Distrikt 1461 
 
Lørdag, den 3. oktober 2020 kl. 08.00 - 17.00 

på Haderslev Katedralskole, Christiansfeldvej 31, 6100 Haderslev  

 

Haderslev Hertug Hans Rotary Klub har lagt sig i selen for at skabe en distriktskonference i en 

fornyende stil, hvor der er prioriteret et tematiseret indhold og samtidig en konference, der i højere 

grad end tidligere lægger op til involvering og debat med deltagerne. 

Distriktskonferencen er bundet op omkring temaerne: BÆREDYGTIGHED og 

MEDLEMSUDVIKLING, hvor alle deltagere involveres i disse to temaer. Indlæg ved bl.a.:  

 

 

Bæredygtighedschef 

Flemming Lynge Nielsen, Danfoss 

 

Slotsejer 

Svend Brodersen, Gram Slot 

 

Past præsident Lise Junker 

Nielsen, Odense City Rotary Klub 

 

Tidl. overvismand  

Michael Svarer 

 

Vor Frue Cantori,  

Haderslev 

 

Distriktskontaktperson Rotaract 

Peter Alnor, Sct. Alban Rotaract 

 

Tidl. Bakkesangerinde 

Karin-Marie Lillelund 

 

Trustee Per Høyen,  

Rotary International 

 

Præsident Rolf Ebbesen, 

Haderslev Hertug Hans RK 

 

Der udsendes materiale om tilmelding ultimo august 2020 til alle medlemmer i Distrikt 1461. 

På Katedralskolen er der mulighed for, at alle afstands- og sikkerhedskrav begrundet i Covid-19 kan 

opfyldes. 

På vegne af teamet bag Distriktskonference 2020 

Kim Stenberg, teamleder 
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Antal medlemmer i Rotary Distrikt 1461 pr. 1. juli 2020 

 
Det har i de senere år været en kendsgerning, at Rotary International  i Europa og U.S.A., - i øvrigt på 

lige fod med en række andre frivillige organisationer -,  har et vigende medlemstal, der ikke kan 

opvejes af et betydeligt stigende medlemstal i Indien, Brasilien og Asien i øvrigt. 

En udvikling, der også kan genkendes i de 5 danske Rotarydistrikter, og også hos os selv i Distrikt 

1461. Specielt i 2019/20 har vi været belastet af, at 3 Rotaryklubber er ophørt - Faaborg Fjord, Ærø og 

Nyborg Østfyn, - uden at det er lykkedes at få medlemmerne til at flytte til andre klubber. Disse 3 

klubber udgør alene 40 medlemmer og har tilsyneladende haft udfordringer gennem flere år. Men 

derudover er medlemsafgangen tydelig i klubber specielt beliggende i Odense, Svendborg, Nyborg og 

Vejle områderne. 

Årsopgørelsen pr. 30. juni 2020 viser, at udgangspunktet for det kommende Rotary år 2020/21 er et 

samlet antal medlemmer på 1895.  

I dette tal indgår 49 honorære medlemmer og 55 medlemmer af henholdsvis Rotaract og ROTEX. Det 

samlede antal betalende medlemmer er således netto 1791. Distrikt 1461 er fortsat det 4. største 

Rotary distrikt i Danmark, og vi nærmer sig Distrikt 1450, der tilnærmelsesvist har samme størrelse, 

men med flere betalende medlemmer. 

Det er med dette udgangspunkt, at en ny guvernørgruppe sammen med medlemmerne af gruppen af 

Assisterende Guvernører (AG’ere), Distriktsrådets funktionsansvarlige og ikke midst præsidenter og 

medlemsudvalg i klubberne tager fat på Rotary året 2020/21. 

Ingen skal være i tvivl om, at der i det kommende år vil blive kæmpet en indædt kamp for, at Distrikt 

1461 bliver det første distrikt i Danmark, der ikke blot får stoppet ”blødningen” i forhold til 

medlemsafgangen og forhåbentlig, når året er gået, kan registrere, at udviklingen er vendt, og der er 

et nettooverskud af medlemmer i vort fælles distrikt. 

I distriktet vil vi naturligvis søge at inspirere og give konkrete input til, hvordan medlemstilgangen 

øges, og allerede ved guvernørbesøgene i august, september, oktober og november 2020 lægges der 

op til dialog om medlemsudviklingen. 

Men det er selvsagt helt vitalt, at alle klubber tager selvstændige initiativer til både at formulere og 

implementere en effektiv og fornyende rekrutteringsstrategi, men samtidig også sikrer fastholdelsen 

af de nuværende rotarianere. 

Del gerne ud af Jeres ideer, som vi alle kan inspireres og lære af, og brug også gerne det månedlige 

nyhedsbrev fra guvernøren i ideudvekslingen. 

Jens Kaptain 
Distriktsguvernør 2020/21   
 

 
 
 
 
 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461
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Alle outbounds/unge på udveksling i 2019/20 er vel 
tilbage i Danmark 
 
 

Distriktscounsellor Dennis Calender oplyser den 20. juli 2020, at vi i Distrikt 1461 nu har fået alle 

vore unge på udveksling retur fra det store udland. De sidste ankom den 19. juli 2020 til Danmark.  

En del af de unge har haft ophold i udlandet i længere tid end forventet, - nogen endda helt op til 11 

mdr. -, da de havde meget svært ved at rejse hjem f.eks. fra Sydamerika og også USA. Heldigvis har 

alle gode kræfter og mange rotarianere bidraget til, at de unge har opholdt sig i udlandet under 

forsvarlige forhold. 

Dennis Calender oplyser, at der afvikles afterbriefing på Dalum Højskole 10. og 11. oktober 2020, hvor 

man i Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings (RDU) regi vil samle alle erfaringer og oplevelser før, 

under og efter fra de unge, der har været udsendt i 2019/20. 

Samtidig håber Distriktscounsellor’en, at en del af de unge, der skulle have været udsendt i 2020/21, 

hvor alle udsendelser som bekendt er aflyst, vil fastholde deres ansøgninger til 2021/22, og at andre 

unge også vil være interesserede i at blive udsendt i 2021/22, så vi igen kan udsende og modtage et 

fuldgyldigt hold i Distrikt 1461 på op mod 50 unge. 

I forhold til inbounds oplyser Dennis Calender, at der aktuelt er 20 unge på vinterholdet fra udlandet 

tilbage i Danmark. 
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DU kommer med et forslag! 

Det er dit ansvar som rotarianer at være med til at modernisere og skabe 

forenkling i vores organisation. 

De forandringer, der er behov for, skal ikke dikteres fra Rotarys ledelse; 

nej de skal komme fra græsrødderne, der hvor du har føling med, at der 

kan ske forbedringer. 

 

Council on Legislation (COL) 

Det er Rotary Internationals (RI) ”Lovgivningsråd”, der 

træder sammen hvert 3. år, hvor en repræsentant fra hvert af 

RI’s 529 distrikter stemmer om de indkomne forslag. 

Der kan foreslås lovbestemmelser, der søger at ændre RI’s 

grundlov, RI’s forfatning, RI’s vedtægter og grundlovene for 

Rotaryklubber og Rotaract-klubber. 

Næste gang ”Lovgivningsrådet” træder sammen bliver i april 

2022 i Chicago. 

De forslag, der bliver godkendt, træder i kraft 1. juli for det 

følgende Rotary-år, efter godkendelse på RI Convention, der 

er RI’s højeste myndighed. 

 

 

 

Fremgangsmåden 

Alle aktive medlemmer kan fremsætte forslag, der dog først skal godkendes i klubben. 

Kan din klub godkende forslaget, så skal det sendes til COL-repræsentanten for D-1461, Leif Kenrad, 

Aabenraa RK, senest den 1. september 2020. 

Forslagene sendes derpå til distriktets klubber og kommer til afstemning på Årsmødet på 

Distriktskonferencen, lørdag den 3. oktober 2020. 

De vedtagne forslag sendes herefter til RI. 

Efter juridisk behandling, der sikrer opfyldelse af RI’s og USA’s love, samles alle forslag til afgørelse 

ved afstemning på COL. 

 

Tidligere større ændringer på COL 

På COL 2016 blev det vedtaget, at de enkelte klubber fik mere selvbestemmelse, så mødepligten 

kunne lempes og mødefrekvensen ikke behøvede at være hver uge. 

På COL 2019 var det især Rotaract-klubberne, der fra at være et RI program nu blev en del af RI, 

næsten på lige fod med Rotaryklubberne. 

 

Distrikt 1461’s COL-repræsentant er PDG Leif Kenrad, dg1461-1415@rotary.dk.  
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Chair for Rotary Leadership Institute (RLI) i Distrikt 1461 

Stillingsopslag 

Rotary hjulet roterer.  

Er du den næste chair for RLI i D-1461 fra 1. juli 2021? 

Rotary Leadership Institute (RLI) er et græsrodsprogram, som har fokus 

på lederudvikling verden over. Præsident Elect’r og gerne også 

bestyrelsesmedlemmer er vigtige deltagere!   

Din opgave bliver at få formidlet RLI til kommende deltagere i distrikt 1461. Du vil skulle støtte et 

stærkt team af facilitatorer, der med deres viden gør forløbet til noget særligt. Teamet består af ca. 10 

frivillige rotarianere, der hver med deres særlige kompetence underviser på RLI i enkeltmoduler. Du 

er også velkommen til selv at undervise i et eller to moduler. 

Derudover bidrager du som medlem af RLI Denmark til den fortsatte udvikling af RLI og til 

gennemførelsen af overbygningen RLI Graduate, der er et internatkursus på ca. 1 døgn. 

Begge kurser gennemføres en gang årligt. På grund af Covid-19 er RLI i D-1461 blevet udsat til foråret 

2021.  

HVORFOR RLI? Rotary Leadership Institute udbyder kurser bestående af 3 dagsmoduler, som 

gennemføres på lørdage i tiden fra 09.30 til 16.00 på Fjelsted Skov. Kurserne henvender sig til 

engagerede Rotarianere, som gerne vil vide og lære mere om, hvad Rotary er. Kurset har sigte på at 

give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidig med, at vedkommendes netværk 

udbygges betragteligt. Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en 

stærk medspiller for den enkelte klub.  

Den fremadrettede udvikling i klubberne mod lokalt eller mere internationalt arbejde, stiller krav om, 

at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i f.eks. Rotary’s mange forskellige 

muligheder og programmer. Også det at kommunikere Rotary’s tanker, planer og målsætninger ud til 

omverdenen via IT, skrevne medier, presse, m.v. får større og større betydning, når vi i konkurrence 

med andre organisationer og skal finde og optage nye engagerede medlemmer til vores klubber. RLI 

giver helt konkrete færdigheder til den enkelte og til hendes/hans klub. 

Send din ansøgning til guvernør Jens Kaptain, Haderslev Hertug Hans Rotary Klub senest den 15. 

september på dg1461-2021@rotary.dk. 

Har du brug for at vide mere kan du også drøfte indholdet i chair-funktion med den aktuelle chair for 

RLI i Distrikt 1461 Inge Dahl, mail: info@ingedahlconsulting.dk. 

Rekrutteringsprocessen forventes afsluttet i slutningen af september 2020, således den valgte 

kandidat kan være under oplæring inden forårets forløb 2021. 

Se mere om RLI på Rotarys hjemmeside.  

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

  
 

 

https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute
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”De gule Sider” i 2020/21 

Bestyrelsen i Rotary Danmark har besluttet, at Rotary Danmark ikke længere vil udgive den store 

medlemsbog, der gennem rigtig mange år har været udsendt til og har kunnet bestilles af klubberne i 

alle fem Rotary distrikter i Danmark. 

Baggrunden herfor er, at salgstallet gennem flere år har været faldende og specielt efter sidste 

bestillingsrunde i 2019/20 er antallet af bestillinger halveret. Dermed ville prisen for den enkelte 

medlemsbog også blive fordoblet, og det har været vurderingen i bestyrelsen, at dette i sig selv ville 

bevirke, at bestillingerne ville falde yderligere. 

”De gule Sider”, der gennem mange år har været et populært redskab for kommende guvernører og 

funktioner i distrikterne og tilsvarende præsidenter og bestyrelser i klubberne udgives fra 2020/21 

Fremadrettet digitalt og er placeret under Rotary Danmark hjemmeside. 

I de 48 siders ”Gule Sider” for 2020/21 vil det fortsat være muligt at finde mail adr. og telefonnumre 

på distrikternes ledelser og funktioner, og ligeledes indeholder siderne fortsat en række opdaterede 

vejledninger og oplysninger om Rotary’s historie, Rotary’s formål og indsatsområder, Rotary 

International, Rotary Danmarks mærkesager og administration, Rotary Norden, anbefalede 

vedtægter for Rotaryklubber og meget, meget mere. 

Det er endelig stadig muligt at kunne orientere sig i Rotary’s medlemskartotek og også under hvert 

enkelt distrikt lave søgninger i forhold til den enkelte Rotaryklub og i den sammenhæng finde telefon 

numre og mailadresser på hvert enkelt af de 9389 aktive medlemmer, der fra årets start i 2020/21 er 

medlem af de fem distrikter i Rotary Danmark.  

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

 
 

Hvem vil din klub indbyde til 

RYLA Seminar 2020? 

Sponsorerer din klub et ungt menneske (M/K 20-30 år) til årets RYLA Seminar 2020 i weekenden 

23.-25. oktober i Odense? 

Gennem workshops, indlæg og debat oplever deltagerne et intensivt og engageret forløb med 9 

rutinerede ledere med erfaring fra dansk og internationalt erhvervsliv, offentlig organisation, 

erhvervspsykologi, IT-virksomhed, hjemmeværn og frivillige ledelse - I et inspirerende socialt 

samvær. 

Tilbyder din klub en eller flere unge at deltage, giver I dem en oplevelse og indsigt, de vil tage med i 

deres erhverv og karriere mange år fremover. 

Se her for program og yderligere information.  

 

Spørgsmål og tilmelding: 

Kontakt Knud Skov på mail:  dk1461-1718@rotary.dk 

 

 

 

https://www.rotary.dk/ryla-rotary-youth-leadership-awards
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”AG’erne har ordet” v/Henning Christoffersen, AG 2 
 

Ungdomsudveksling: Hvad gør vi ved det? 

 

De Assisterende Guvernører (AG) er et vigtigt bindeled mellem klubberne og guvernøren, som skal 

sikre at klubbernes stemme bliver hørt og taget alvorligt. 

De seneste år har budt på udfordringer med medlemmernes gennemsnitsalder, faldende medlemstal 

og bekæmpelsen af Polio som nogle eksempler. 

I denne artikel vil jeg fokusere på, hvad vi gør for, at det bliver stadig mere attraktivt for unge at rejse 

på udveksling med Rotary. 

Vi ved fra rigtig mange af de unge, der kommer hjem efter et udvekslingsophold, at det har været en 

meget stor oplevelse, - ja måske den største, de hidtil har haft i deres unge liv.  

I min klub satte vi en undersøgelse i gang og bad en gruppe unge uden relation til Rotary om at finde 

et udvekslingsprogram, som de syntes var attraktivt. Og til vor store forbavselse var Rotary kun i få 

tilfælde blandt deres top-3. 

Efterfølgende har jeg spurgt ind til, hvad de unge i undersøgelsen mere nuanceret mener om Rotarys 

program for ungdomsudveksling. 

De adspurgte oplyste, at det var for besværligt at finde de relevante oplysninger på Rotary.dk. De 

fortalte, at ville kun bruge Rotary.dk, hvis de fandt hjemmesiden ved først klik, og ved søgning som 

”Ungdomsudveksling” eller ”Et år på High School” eller lignende ord og formuleringer, som de unge 

bruger. 

Her viste Rotaryorganisationen sin værdi og stor effektivitet. Få dage efter, jeg havde påpeget 

problematikken til den nye guvernør, der videresendte min henvendelse til landssekretæren og Rotary 

Danmarks Ungdomsudveksling blev hjemmesiden ændret og al information i relation til 

ungdomsudveksling findes nu på en side.  

Dejligt, når der bliver lyttet og handlet. Prøv selv 😉 

Henning Christoffersen, 

Assisterende Guvernør Distrikt 1461, område 2 

 

 

Datoer og tilmelding 2020-2021 for  

Rotary Leadership Institute (RLI) 

Det er tid til at beslutte sig for deltagelse på det næste kursus, der gennemføres i foråret 2021 i 

dagene 6. februar 2021, 13. marts 2021 og 14. april 2021 på Fjelsted Skov. 

3 spændende lørdage med andre engagerede rotarianere og et spændende team af dedikerede 

facilitatorer, der står på hovedet for at formidle deres særlige viden om Rotary og om udvikling af 

klubber gennem frivillig ledelse. 

Læs mere og tilmeld dig via tilmeldingsblanketten på Rotarys hjemmeside.  

 

https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute
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KALENDER,  
September 2020 
 
Guvernørbesøg: 
01.09.20:  Børkop 
02.09.20:  Vejle Syd 
07.09.20:  Vejle Fjord 
08.09.20:  Odense Hunderup 
10.09.20:  Fredericia/Fredericia Lillebælt 
14.09.20:  Vejle Nord 
14.09.20:  Koldingfjord 
17.09.20:  Kolding 
21.09.20:  Koldinghus 
23.09.20:  Odense H.C. Andersen 
28.09.20:  Egtved 

 
Øvrige begivenheder: 
03.09.20:  Foundation Seminar 
16.09.20:  Udvalg vedr. landssekretariat 
27.09.20:  RD-bestyrelse 
28.09.20:  Guvernørår 2021/22 i Egtved RK 

 

Guvernør 

Jens Kaptain 

Bragesvej 23 

6100 Haderslev 

Mobil: 2577 2100 

Mail: dg1461-2021@rotary.dk  

 

 

Nyhedsbrevsredaktør 

Peter Thode Loft 

Grønlandsvej 13 

6100 Haderslev 

Mobil: 4019 1010 

Mail: peter@thodeloft.dk 

 

VELKOMMEN TIL NYE 
MEDLEMMER 
 
Et nyt Rotary år er påbegyndt 1. juli og 
i perioden frem til 11. august er 
følgende nye medlemmer optaget i 
klubber i Distrikt 1461: 
 
Vejlefjord:  
Gitte Grove Poulsen 
 
Odense Sct. Knud Internationale:  
Hanne Karin Lillelund 
 
Svendborg Sct. Jørgen: 
Niels Peter Hviid Larsen 
 
Sønderborg Syd: 
Pernille Lindberg Kjær 
 
Børkop: 
Torben Iversen 
Mogens Larsen 
 
Fredericia: 
Jacob Lysholt Nielsen 

ASSISTERENDE GUVERNØRER 
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21 
 

 
 

 

 

Område 1  
AG Christiane Franziska Pliscke 
Tønder Rotary Klub 
E-mail: christiane-dk@live.dk 
Klubber: Gråsten, Nordborg,  
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,  
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa   

 

Område 2  
AG Henning Christoffersen 
Haderslev Rotary Klub 
E-mail: hc@skipperhuset-as.dk 
Klubber: Christiansfeld, Haderslev,  
Haderslev Hertug Hans, Rødding,  
Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens 

 

Område 3 
AG Hanne Sanko 
Børkop Rotary Klub 
E-mail: hanne.sanko@gmail.com 
Klubber: Børkop, Egtved, Fredericia,  
Fredericia Lillebælt, Kolding, Koldingfjord,  
Koldinghus, Vejlefjord, Vejle Nord, Vejle Syd 

 

Område 4 
AG Inge Dahl 
Assens Rotary Klub 
E-mail: info@ingedahlconsulting.dk 
Klubber: Assens, Bogense, Ejby, 
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,  
Otterup, Aarup 

 

Område 5 
AG Henrik Dyhr 
Odense Carolinekilde Rotary Klub 
E-Mail: Henrik.dyhr@mail.dk 
Klubber: Nyborg, Odense Carolinekilde,  
Odense City, Odense H.C. Andersen,  
Odense Hunderup, Odense Sct. Knud  
International, Sct. Alban Roteract. 

 

Område 6 
AG Niels Christian Ganderup 
Svendborg Sydfyn Rotary Klub 
E-mail: nc@ganderup.dk 
Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,  
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,  
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund 

 

mailto:dg1461-2021@rotary.dk
mailto:peter@thodeloft.dk

