Nyhedsbrev september 2012

Tema

Vores ansigt udadtil
Public Image – også i Rotary tales der i den forbindelse om, ”Hvad er Rotary?” Er vi den loge af gamle cigarrygende
mænd, som vi omtales? Kan vi være stolte af at være verdens første og nu største private service organisation? Er vi
eller skal vi udelukkende være et erhvervsnetværk?
Hvad er Rotary for dig? Og hvad er Rotary for mig? For mig er det ikke et spørgsmål om enten eller men et både og!
Det er netop det, jeg finder så fascinerende og ser som en styrke i mit medlemskab af Rotary.
Men en ting er, hvad der er godt for dig og mig. En anden ting er omverdenens vanskeligheder ved at se ”den røde
tråd”. Der må sættes fokus på hvilket ansigt Rotary viser udadtil. Det skal være et ansigt, alle straks kan genkende og
tænke: Har jeg ikke set det før? Eller allerbedst siger: Det ansigt kender jeg! Det vigtigste er, hvordan vi bedst får
fortalt, hvem eller hvad for en størrelse, vi er.
Nyhedsbrev
Ekstra distrikt

I den kommende uge kommer der brev ud til din klub om afstemning i forbindelse med ansøgning om et ekstra
distrikt.
Rotary i Litauen blev genetableret efter den russiske besættelse i 1991 og siden 2000 har de litauiske
Rotary klubber været en del af distrikt 1460. Der er 51 Rotary klubber og 2.300 medlemmer i den danske
del og 45 klubber med 1.350 medlemmer i den litauiske del af distriktet.
Med et distrikt, der dækker 96 klubber i 2 forskellige lande er det en stor udfordring at være
distriktsguvernør i distrikt 1460. For at besøge hver enkelt klub kræver det enorm rejsetid, der gør det
umuligt at få en guvernør, som stadig er aktiv på arbejdsmarkedet, og dermed kan matche potentielle
medlemmer af Rotary. Det vil oftere være en guvernør, som er pensioneret. At distriktet dækker klubber i to
lande betyder 2 forskellige sprog og kulturer. Det betyder, at man som guvernør er nødt til at udforme taler,

nyhedsbreve og al kommunikation 2 gange, hvilket i sig selv er ganske udfordrende, men information kan
gå tabt eller blive misforstået, når ingen taler på sit modersmål, og alle oplysninger er nødt til at foregå via
engelsk oversættelse. I de sidste 20 år har det været meget gavnligt for begge dele af vores distrikt at være
i samme distrikt, og de kontakter, der er etableret mellem de to dele vil ikke ophøre. Den tætte forbindelse
vil bestå, og der vil stadig være mulighed for et tæt samarbejde mellem de individuelle klubber.

Distriktskonferencen
Distriktskonferencen er lige rundt om hjørnet. Lørdag den 8. september i Arena Assens, hvor der kommer to
spændende oplæg med henholdsvis direktør Ole Simonsen der giver sit input til hvad Rotary kan lære af Stofa.
Konferencens dagsprogram slutter med oplæg af tidligere kontaktofficer Steffen Scharff der reflektere over årets
tema Peace Through Service sat i relief til hans arbejde, hvor han skulle overbringe de pårørende besked om at de
havde betalt den højeste pris for freden.
Rundt om Rotary
Rotary startede som en klub der primært havde fokus på venskab og business net-working, men hurtigt kom der et
aspekt af service ind i klubben. I 1906 foreslog Donald M. Carter et tillæg til klubbens vedtægter: ” An organization
that is wholly selfish cannot last long. If we, as a Rotary Club, expect to survive and grow, we must do some things to
justify our existence. We must perform a civic service.” det gjorde klubben der samlede penge til at få etableret hvad
der ikke kun er Rotary første service projekt men også det første af mange tusinde ”Water and Sanitation” projekter
da klubben rejste penge til at opføre et offentligt pissoir i centrum af Chicago! Et andet af de første service projekter
blev indkøb af en ny hest til den lokale læge så han lettere kunne komme omkring i byen.
AG’erens hjørne
Glæd dig selv med et besøg i fremmed klub
Jeg har lige været på ferie og har besøgt 2 klubber. Jeg vil gerne fortælle om et af besøgene her i AG-erens hjørne.
Hvis det er muligt, prøver jeg altid at besøge en klub, når jeg er på ferie, uanset om det er i Danmark eller udlandet.
Öland Södra Rotary Club i distrikt 2410 har møde på Hotel Skandsen i Faerjestaden på Öland, torsdag aften kl. 19.00.
Aftenens møde var Guvernørbesøg! Lige oven på vore egne klubbesøg i område 2. Mødet var meget anderledes end
i min klub. Vi gik straks i gang med at spise, ingen 3 min., ingen sang, jo, efter spisningen sang vi fødselsdagssang!
Efter middagen gik vi ud på terrassen og drak kaffe med mulighed for at snakke med
flere af klubbens medlemmer, inden det egentlige møde begyndte.
Guvernøren brugte meget tid på at fortælle om distriktets anden del, Letland og en
problematik, som vi også kender i 1460 med Litauen, men som jeg forstår det, er de 2
lande meget forskellige.
Efter mødet fik jeg en god snak med Guvernør Christer Warfvinge og den Assisterende
guvernør Heléne Brändewall.
Du får altid noget nyt med hjem når du besøger en anden Rotary klub.
Bernt Bauer Hvillum, Vamdrup Rotary Klub, AG område 2
Guvernørens kalender
Guvernørmøderne er i fuld gang og jeg fornemmer en fantastisk positiv stemning i klubberne. Det er tydeligt at alle
lægger sig i selen for at yde et sin indsats til et godt klubliv. Tak for det.

Månedens billede – klar til at tage dit træk?

Mange hilsner fra Anette,
Anette Løwert, Distriktsguvernør 2012-13, distrikt 1460

