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Peace Through Service
Det første af tre Rotary Peace Forum med temaet "Fred uden Grænser", blev afholdt i Berlin; der er hjemsted for Berlin
Peace Clock. Uret, der var beregnet som et kunstværk rejst i anledningen af 115 års jubilæet for en urmager i Berlin, er 3
meter høj og vejer over 2 tons. På toppen står ordene ”Zeit sprengt alle Mauern”.

Uret blev afsløret den 9. november 1989 om morgenen – og samme aften faldt Berlinmuren. Det var et vidunderligt
sammentræf, at det øjeblik viserne på uret begyndte at bevæge sig, blev der givet ordre til at åbne grænsen til
Vestberlin. Ordene skrevet på siden af uret var gået i opfyldelse og øst og vest kunne blande sig.

Ved Rotary Peace Forum deltog Rotary International præsident Sakuji Tanaka, der påpegede, at Rotary ikke er opdelt i
nation, kultur eller sprog. Det er ligegyldigt, hvad der er trykt i dit pas. Men selv i Rotary kommer du let til at tænke i lande
eller målgruppe. Et projekt, tror du, hjælper de unge, mens et andet er rettet mod de ældre. Eller du mener, du hjælper
mennesker, der er sultne, fattige, er syge eller har handicap.

Sandheden er, at Service Above Self ikke kender disse grænser. Når Rotary udfører projekter, er virkningen ikke
begrænset til et samfund, eller den snævre målgruppe, du hjælper. Virkningerne af det, vi gør, har ofte større
konsekvens end blot dér, hvor det konkrete projekt gennemføres. Rotary hjælper hele menneskeheden. Tanaka siger
desuden: med Rotarys motto: Service Above Self, gør vi et valg. Vi vælger at sætte andres behov foran vores egne
ønsker. Vi siger, "Dine problemer er mine problemer, og jeg holder nok til at hjælpe dig."

Rotary bringer desuden fred ved at tage fat på de behov, der kan forårsage konflikter: behov for rent vand, for ernæring,
sanitet og sundhedspleje. Når disse behov er opfyldt skabes muligheder og bringes håb. Håb har ingen grænser, og fred
kan få plads til at vokse.

Peace Through Service bringer det bedste frem i os. Det gør os opmærksom på de grænser, vi sætter op omkring os
selv - og det hjælper os med at rive dem ned – nøjagtig som det skete i Berlin, slutter Sakuji Tanaka.

Rundt om Rotary
Mother Teresa var gæstetaler ved Rotary International Convention i 1981, Sao Paulo i Brasilien, hvor hun bl. a. sagde: ”if
we really want to love, if we really want to live, we must love until it hurts… No Rotarian whose motto is Service Above
Self, I think, should call himself a Rotarian if he does not make time to serve… if we love, we begin to serve. And this is
where the beautiful motto begins that the Rotarians have this year, Take time to serve”.

Allerede i 1980 modtog Mother Teresa en donation samt blev udnævnt til Paul Harris Fellow, da Pikesville Rotary klub,
USA efterkom daværende Rotary International præsidents opfordring til alle klubber om at udnævne en ikke-rotarianer til
Paul Harris Fellow. Flere donationer fra Rotary er tildelt Mother Teresa også efter hendes død, deriblandt fra Regina
South Rotary klub, der så sent som i 2012 donerede 3.000 $ til Mother Teresa Middle School til finansiering af et
læsefærdigheds projekt. Pengene skal bruges til indkøb af alderssvarende romaner til skolens bibliotek, for at forbedre
elevernes læsefærdigheder og skabe interesse for god litteratur.

Mother Teresa skolen, Vadgaoan Sheri lagde lokaler til afholdelse af RYLA for 14-18 årige fra fattige familier med tema:
”Giv liv til dine drømme gennem selvudvikling” arrangeret af Pune Rotary klub. Under RYLA skulle deltagerne arbejde
med spørgsmål om ansvar, kommunikation og lære om forskellige fagområder.

Ikke uventet tog Mother Teresa del i udryddelsen af Polio, og som det fremgår af den tilføjede håndskrift: Dear Rotarians,
May God bless you for saving our children from Polio og en anden har repliceret: God bless you, Mother Teresa
Til sidst et af Mother Teresa’s mange udtalelser, der er helt tråd med dette års Rotary tema, Peace Through Service:
The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of
service is peace. (Mother Teresa)

AG’erens hjørne
Jeg er i gang med mit andet hold electer i område 1, der dækker 8 klubber i grænseregionen i Sønderjylland.

Vintermødet i januar for electerne i mit område viste en allerede stor aktivitet med at få de nye bestyrelser til kommende
Rotary-år på plads ude i den enkelte klub.

Dejligt at se, at Rotary-hjulet kører år efter år. Måske ikke altid helt af sig selv, men der hvor energitilførslen er størst,
kører det mest stabilt.

Dette er egentlig meget logisk. Rotary-hjulet kører bedst, når der løbende tilføres energi i form af nye personer på de
forskellige poster. Det kræver selvfølgelig, at det er personer, der har sagt både A og B på samme tid. At forstå på den
måde, at de enkelte klubber og de enkelte funktioner kører bedst i Rotary de steder, hvor det enkelte medlem tager
ansvar for – og ejerskab til de funktioner, der hen ad vejen tildeles en som medlem. Det vil sige, at der selvfølgelig ligger
en forpligtelse bag, at være ”driver” på de forskellige funktioner i Rotary. En helt naturlig del af det at være en rigtig
Rotaryaner.

Desværre kommer jeg selv en lille smule i konflikt med at have sagt A og B på samme tid. Jeg havde forestillet mig en 3
årig periode som Assisterende Guvernør i område 1, hvilket er et normalt forløb for denne funktion. Mit erhvervsvirke
medfører, at jeg desværre bliver nødt til at begrænse min periode som AG-er til 2 år. Jeg vil ikke fremadrettet kunne
bidrage med den nødvendige energi, der sammen med alle ”de øvrige energier” er med til at sikre en stabil fremdrift af
Rotary-hjulet. Derfor stiller jeg min plads som AG-er til disposition fra næste år til en anden Rotarianer. Sig gerne til, hvis
det kunne være dig.

Min AG-periode har været til stor fornøjelse for mig. Jeg har mødt rigtig mange spændende mennesker med et fantastisk
livssyn og med en energi, der helt sikkert fortsat vil gøre det til noget særligt at være med i Rotary.
Lars Chresten Møller
Assisterende Guvernør, distrikt 1460 område 1

Guvernørens kalender
Der afholdes Rotary seminar den 21. april for udvalgsformænd og andre interesserede.
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig Rotary International Convention i Lissabon. Kom og vær sammen med 20.000
rotarianere fra hele verden.

Månedens billede med foråret i sigte

Mange venlige hilsner
Anette

