
1: Be the inspiration er dette års tema og i dag er det målet, at vi skal 
inspirere hinanden og blive inspireret. 
 
Velkommen til udvekslingsstudenter, værtsforældre, Rotexer, Rotaracter, 
Rotarianere og ledsager fra Danmark, Sverige og Island – en særlig velkomst 
til Guvernør Gardar Eriksen og Anna fra Island. 
 
I Rotary er vi forskellige – unge og ældre – mænd og kvinder - med forskellig 
baggrund og erfaringer, vi har forskellige fag og interesser.  
Diversitet er en af Rotarys store styrker. 
Dagens program er tilrettelagt sådan at vores mange forskellige kompetencer 
sættes i spil - så vi kan inspirere og bliver inspireret af hinanden. 
 
2: Lad os starte med at møde Rotarys verdenspræsident Barri Rassin i denne 
video: 
Barri har et stort fokus på de unge.  
 
 
3: Jeg er selv startet i Rotary via mine børns deltagelse i Rotarys fantastiske 
ungdomsudvekslingsprogram. Her på billedet er en gruppe der optrådte på 
den traditionsrige Thanksgiving fest.  
Udvekslingsprogrammet kan kun lade sig gøre fordi vi har et fantastisk team i 
distriktet – counselorers i klubberne, klubber der sponsorere og værtsfamilier 
som støtter op. De unge er Rotary – og verdens fremtid – så dette er en af 
Rotarys meget vigtige indsatser. 
I House of friendship kan I møde teamet bag både short- og long term - og 
høre hvordan I kan blive udvekslingsklub.  
Det en meget inspirerende og nyttig aktivitet i en Rotaryklub. 
 
4: I år har vi realiseret et mangeårigt ønske om at fastholde de hjemvendte 
studerende – det gør vi nu i ROTEX.  
Nogle af dem kan I møde i vores House of Frindship i frokostpausen, hvor de 
præsenterer nogle projekter, de har arbejdet med. Målet i projektet er, at 
inspirerer os til en mere bæredygtig adfærd – hvilket også er en af Barri 
Rassins målsætninger. 
Hvis vi 1.2 mio rotarianere på verdensplan blot ændre vores adfærd lidt og 
inspirerer andre til det samme, kan det være afgørende for klodens fremtid. 
 
5: Her er en gruppe Rotaracter fra Hele Europa som var til REM som blev 
afholdt som samarbejde mellem København og Malmø – at være sammen 



med dem i 3 dage var utrolig inspirerende. Rotarianere fra vores distrikt 
lavede oplæg og guidede ture for de unge  
– og jeg havde fornøjelsen af at deltage i arrangementer i København og 
Malmø – hvilket inspirerede til mere samarbejde!  
En af vores oplægsholdere lærte jeg at kende ved dette event – Kim Hall 
kommer fra vores nabo-klub Malmø Øresund taler i eftermiddagens 
breakoutsession om hvordan man kan starte en ny klub med succes. 
 
6:Mere synlighed er også på verdenspræsidentens liste over hvad vi gerne 
skal sætte ind med.  
– Har I lagt mærke til vores nye bannere og postkort – der vil blive mulighed 
for at I kan få fremstillet målrettet klub-materiale, hvis I ønsker jeres egne 
fotomodeller.  
Brug af de sociale medier er i fokus for at skabe synlighed – vi har vores 
gruppe på FB: netværk med mening med flere end 500 medlemmer – og vi er 
på LinkedIn med en gruppe. 
Her vil jeg vise en af de mange videoer, som i år er produceret til at bruge på 
de sociale medier for at tiltrække nye medlemmer – Videoerne er allerede 
delt flere tusind gange. 
 
7: Carina – vores konfernecier og jeg har udarbejdet et sæt spørgsmålskort 
mhp at skabe mere dialog i klubberne – så vi kan lære hinanden bedre at 
kende og inspireres til at snakke på tværs om Rotary fremover. I har fået et 
sæt kort i hver klub – og kan låne flere. 
Et spørgsmål lyder ”Hvordan gør du reklame for Rotary?” …. Det kan I evt. 
snakke om i en pause. 
Og desuden kan I lege med kortene i vores lounge i eftermiddag mellem 
16.00 – 18.00. 
 
8: Som guvernør har jeg som en del af mine opgaver fornøjelsen af at 
komme rundt i mange klubber – det vil jeg gerne opfordre til, at vi alle gør 
meget mere.  
For det er meget inspirerende, og I kan få mange gode ideer med hjem til 
egen klub. 
I mange klubber holdes flotte koncertarrangementer – fx var min mand Steen 
og jeg til Nytårskoncert i Frederiksborg. Her kan man bl.a. lære meget om 
arbejdet med sponsorer – det er de fantastisk dygtige til både til koncerten og 
golfturnering – til gavn for klubbens arbejde med bl.a. flygtninge i kommunen. 
 
9:  



Rotary laver meneg spændende prohjekter – og her vil jeg nævne et som en 
del klubber afholder. 
Inspireret af de mange Ønsketræer som klubber opstiller med stor succes og 
synlighed i indkøbscentre - lavede vi i år et nyt koncept – i samarbejde med 2 
virksomheder blev der sat ønsketræer op så medarbejderne kunne købe 
julegaver til trængende børn. Det er et nemt koncept at gøre efter.  
Lille indsats – stor effekt. 
 
I house of frindship er både Rotary Danmarks hjælpefond og Shelterbox 
repræsenteret – i personlige opfordringer i månedsbrevet og via de sociale 
medier er I blevet opfordret til at støtte den Landsindsamling, som vi laver til 
støtte for ofrene fra orkanen i Malawi for en måned siden. TAK for de mange 
bidrag. Indsamlingen foregår stadig via vores hjemmeside. 
Og I kan møde Girltalk som Rotary har støttet siden deres start. 
 
 
 
 
 
10: Rotary startede for 112 år siden som et erhvervsnetværk. 
Fokus har dog i mange år været Rotary som humanitær organisation – i dette 
Rotaryår og i de kommende år arbejder vi i distriktsledelsen på at styrke  
 
Rotarys image som erhvervsnetværk – men vel at mærke et erhvervsnetværk 
som har en stærk humanitær side – vi er et netværk med mening.  
Flere og flere klubber laver erhvervsrettede aktiviteter hvilket to af vores 
sessioner i dag handler om.    
 
Det kendskab / venskab vi får til hinanden gennem de ugentlige aktiviteter er 
– og har gennem årene været væsentligt, for det samarbejde mange 
rotarianere har - også uden for klubben.  
 
Og diversiteten gør, at der er altid en i Rotary, man kan trække på, når man 
mangler viden og kontakter. Og det er jo det, et godt netværk handler om – 
og det skal vi italesætte langt mere. 
 
 
 
 
 



11: Rotarys motto er Service above self – og det kan vi fint sætte i spil i 
forhold til Iværksættere, som vi inviterer indenfor i vores klubber.  
Med vores brede kompetencer kan vi støtte iværksættere med viden, erfaring 
og netværk. Distriktet har en konkurrence, hvor vi hvert år kårer distriktets 
iværksætter. Til glæde for iværksætteren og for os i Rotary, som på denne 
måde stifter bekendtskab med mange nye spændende ideer. 
I en af dagens break-out-session fortæller Asger Rønnov fra Amager om 
hvordan man kan arbejde med Iværksætteri – denne session er der stor 
søgning til. Så forhåbentlig er I flere, som går hjem med inspiration til at 
invitere iværksættere indenfor. 
Og I House of friendship har vi en lokal iværksætter som udstiller som 
inspiration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12: 30 år med kvinder i Rotary – hvor vi stadig har plads til langt flere.  
Her til DHL-stafetten var der fin repræsentation af kvinder. Vi deltager igen i 
år og har et telt i Fælledparken. Når I besøger House of Friendship kan I tage 
en folder med hjem til klubben og inspirerer klubkammerater til at komme i 
gang med løbetræningen – både mænd og kvinder / unge og ældre.  
Eller I kan deltage med gå-hold eller som heppere. Det er en hyggelig dag i 
fællesskabets ånd. 
 
13: For præcis et halvt år siden var mange af os til denne store festaften, 
hvor der var indsamling til End Polio. Dette arrangement stod distriktets 
Polio-udvalg under ledelse af Grethe Christiansen for. 
 
 
 
 
 



14: Vi har mange forkortelser i Rotary. En er RLI … det oversætter jeg til 
Rotary – Ledelse – Inspiration Det er et forløb på 3 lørdage hvor 
rotarianere / rotaracter er sammen og arbejder på tværs med alle 
rotardicipliner.  
Bliv inspirerert i House of friendship til at deltage på et kommende hold 
Her er Grethe Christiansen på et billede fra RLI – sammen med to rotaracter 
som er blevet uddannet på overbygningen RLI-graduate. 
 
 
15: Og det fører til, at jeg vil bede Grethe om at komme herop.  
Grethe har været og er en stor inspirator for mange – det er dig, som gennem 
de mange år fra du var den første kvindelige guvernør har sat flot vedvarende 
fokus på Polio i D1470 - og det er dig, som har været central i forhold til at 
startet RLI, hvor du gennem mange år har være en fantastisk inspirerende 
underviser.  Det er derfor en stor glæde at dekorerer dig med en PHF med 4 
safirer.  
 
 
 
 
 
 
 
16: Og nu to andre som vi også skal hylde. I Rotary er vi unge og ældre i 
klubberne og her skal I møde to rotarianere fra Taarnby RK, som har været 
medlem i 50 år.  
Christian Mørup og Claus Ehlers må jeg bede jer om at komme herop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


