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Nye tider – nye kræfter 

Sidste uge i juni markeres i alle klubber med kædeoverrækkelse fra den afgående til den indkommende præsident. 
Rotationen er i fuld gang, da det ikke er ualmindeligt at også andre i klubbens bestyrelse og formænd for klubbens 
udvalg skifter hænder.  

I en tid hvor andre organisationer har kontinuitet i højsædet følger Rotary princippet om at rotation er til glæde for 
klubben. Ideen om rotation giver flere medlemmer mulighed for at holde en af de mange stafetter, og dermed bliver 
det et fællesprojekt at videreføre klubben. Kontinuiteten sikres forhåbentlig fra sidelinjen eller gennem, at der altid 
levnes plads til en god overlevering og ved, at der kan trækkes på de tidligeres erfaringer. 

Alle ønskes tillykke med de nye titler og held og lykke med de kommende opgaver og udfordringer. En af Irma’s 
indkøbsposer bar en overgang citatet: ”Det mindste, man kan gøre sig, er umage”, og det er vel netop, hvad 
medlemmerne kan forvente sig af hinanden og især af dem, der holder en stafet.    

Brug sommeren til at opleve nye sider af Rotary 

Hvad end meteorologerne melder, så er det ferietid, og nogle klubber vælger at have et anderledes program i 
sommerperioden som Odense Carolinekilde, der hver fredag starter grillen op ved kilden til hyggeligt samvær, andre 
holder fællesmøder med naboklubben og andre holder regulært ferie et par uger. 

Hvis du drager hjemmefra i din ferie, giver det et helt speciel ferieminde at deltage i et Rotary møde i nærheden af 
feriedestinationen. Du kan finde en klub ved hjælp af 

• Rotary Danmarks hjemmeside 
• App’en Club Locator der kan hentes gratis på www.rotary.org  
• Den internationale hjemmeside  

Det kan betyde at man får et godt tip til en god oplevelse i ferieområdet, eller at man oplever, hvordan et Rotary 
møde forløber på en hel anden vis end hjemme i klubben.  Du får måske en god ide, du kan tage med hjem til 
klubben. Giv dig tid til at prøve noget nyt og besøg en Rotary klub i ferien. Du kan tilmed få et plus som værende 
”mødt i anden klub” i din mødeprocent. Husk også at tage et banner med ud – og få selv et banner med hjem til 
klubben, der glæder sig til at høre om dine oplevelser. 

Governor Dish og distriktskonferencen   

Governors Dish spilles fredag den 24. august på Barløseborg golfklub og alle golfspillende rotarianere opfordres til at 
tilmelde sig på distriktets hjemmeside eller på www.governors-dish.dk  

 Distriktskonferencen løber af stablen lørdag den 8. september i Arena Assens, hvor vi bl.a. sætter fokus på de 
mange facetter af Rotary. Både rotarianere og ledsagere opfordres til at deltage. Link til invitation og 
tilmeldingsblanket 

Rundt om Rotary     

Paul Harris startede Rotary tilbage i 1905 i Chicago sammen med tre andre mænd i en by der led under svær 
korruption og kriminalitet. Rotary blev allerede i 1910 international, da den første klub blev chartret i Winnipeg i 
Canada. Siden Paul Harris i 1910-12 blev valgt som den første præsident for Rotary International har der været 
mange verdenspræsidenter fra hele verden. For 2012-13 er det japanske Sakuji Tanaka, der som den 102. 
verdenspræsident holder stafetten. Med sit tema Peace Through Service ønsker han, at Rotary sætter fokus på fred. 

http://www.rotary.org/
http://www.governors-dish.dk/


Han selv siger at Fred er, hvad den enkelte lægger i ordet. Han opfordrer os til at lade temaet blive en del af Rotary 
året, hvilket kan udmønte sig i foredrag eller deltagelse i projekter, der har relation til Peace Through Service.     

AG’erens hjørne 

AG-eren (assisterende guvernør) er en servicefunktion for klubberne. AG-erne udskiftes hver 3. år, hvilket giver 
AG´eren mulighed for at komme til at kende klubberne lidt bedre, og så vi kan give dig som præsident en support, 
som passer til din klub. 

I Rotaryåret 2012-13 er mottoet ”Peace Through Service”. Flere præsidenter har valgt at bruge dette motto, som 
”den røde tråd” i årets program og aktiviteter – mens andre har valgt andre temaer. Dette er blot et eksempel på 
den forskellighed, der karakteriserer Rotary. Som AG’er vil jeg gerne opfordre alle klubber til at aktivt bruge den 
forskellighed som Rotary åbner mulighed for. 

I klubben kan man have stor glæde af at definere og beskrive, hvad der særligt skal karakterisere netop jeres klub, 
hvilke aktiviteter vil klubben i særlig grad lægge vægt på, hvordan skal dette udmønte sig i det løbende klubarbejde 
osv.. Det giver en afklaring, som det nemmer at forberede et solidt budskab til nye medlemmer om, hvad klubben 
tilbyder og hvorfor den er attraktiv at være med i. 

Hermed vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt nyt Rotaryår og god sommer 

Jens Møller Birkebæk, AG D-1460 område 3 

Guvernørens kalender    

For at give så mange klubber som muligt et besøg tidligt i Rotary året starter guvernørbesøgene allerede den 5. 
august i Danmark, og når de danske besøg er ovre, bliver det de litauiske klubbers tur til besøg i september og 
oktober. Derefter bliver der mulighed for, at jeg kan komme på besøg, hvis klubben har et ønske om det. 

 

Månedens billede med ønsket om en god sommer 

 

Mange hilsner fra Anette, 

Anette Løwert, Distriktsguvernør 2012-13, distrikt 1460 


