Malkekøer eller motorcykel: Der er mere i Rotary, end du måske ved
Hvad enten du interesserer dig for motorcykler, historie, frimærker, musik eller andet, så har du muligheden for at melde
dig til et fellowship med andre rotarianere, der deler din interesse.

Fra New Zealand er der interesse for at danne et nyt fellowship for mælkeproducerende landmænd. Ophavsmanden,
Robert Pickering har studeret i Skandinavien og driver Wormade Limited, der har udviklet et system, hvor landmænd kan
opererer uden brug af antibiotika. Han fortæller gerne mere og kan kontaktes på robert@wormade.co.nz

Du kan også blive medlem af International Travel and Hosting Fellowship, hvor du kan tage kontakt til rotarianere nær
din næste ferie destination og få gode råd og vejledning om området og evt. blive tilbudt overnatning og samvær. Eller
som medlem af Rotarian Home Exchange bytter du hjem med en anden rotarianer, hvor du gerne vil holde din ferie.

Der er også fellowship for det mere kuriøse. I fellowship for License Plate Collecting har medlemmerne en fascination for
at samle på nummerplader! Du tænker måske: Jow Jow! Ikke desto mindre er din distriktsguvernør medlem af netop
dette fellowship!

Fellowship for Flying rotarians arrangerer ofte flyveture i forbindelse med Convention, og de motorcyklende rotarianer
arrangerer ligeledes fællesture. Til dig, der kan lide musik, er der et fellowship for Rotarian Musicians.

Ideen om fellowship går langt tilbage, da det første blev dannet i 1928, hvor rotarianere samledes om deres interesse for
Esperanto.

Se mere om de mange muligheder for at dyrke din interesse sammen med rotarianere fra hele verden:
•

- Find listen på www.rotary.dk nederst i højre hjørne under ”se alle fellowship”

•

- Læs Rotary Norden - seneste udgave har flere artikler om Internationale Fellowship

Rundt om Rotary
Da Arch Klumph fra Cleveland Rotary klub var Rotary International præsident i 1916-17, etablerede han The Rotary
Endowment Fund, som senere er kendt som The Rotary Foundation. Han fortalte, at ideen til fonden kom som ”a vision,
a little inspiration all of a sudden one day that the organization was peculiarly to the purpose of accepting endowments to
do great things”. Det blev Kansas City Rotary klub der samme år donerede det første beløb til fonden – beløbet var
26,50$. Fonden havde en trang start, og Anden Verdenskrig gjorde det endnu vanskeligere at bede medlemmerne om
donationer.

Da Paul Harris døde i 1947, bad Rotary International alle, der ønskede, at ære Rotarys grundlægger, om at donere 10$,
og dermed var fonden for alvor i gang og kunne allerede det kommende år bevillige 18 ”Rotary Foundation Fellowships”
– senere kendt som Ambassadorial Scholarship, hvor der bevilges et års universitetsstudie i udlandet.

De første ti år efter Paul Harris’ død øgedes fonden, men indbetalingerne var for nedadgående, og bestyrelsen i fonden
annoncerede, at hvert medlem, der gav 1.000$, blev udnævnt som ”Paul Harris Fellow” og modtog et æresbevis,
medaljon og nål. Som den første fik Allison Brush, Past Director sin, i daglige tale kalde, ”PHF”. Siden har mange
modtaget en PHF, fordi de enten har indbetalt til The Rotary Foundation, eller hvad der er mest almindeligt i Danmark har
gjort en ekstra indsats, der giver anledning til at vise vedkommende en ekstra hyldest.

Mange kendte er gennem tiden udnævnt Paul Harris Fellow, deriblandt Mother Theresa, Nelson Mandela, Pave John
Paul II og herhjemme flere fra kongehuset.

AG’erens hjørne
Rotary – klub eller forening?
Af Hanne Blomstrøm, AG, Carolinekilde Rotary Klub

I gennem hele min præsidentperiode og i min tid i klubbens bestyrelse har vi ofte talt om, hvordan vi skaffer nye
medlemmer til klubben.

Nu hvor jeg er Assisterende Guvernør, er medlemsudviklingen selvfølgelig også et af indsatsområderne for
distriktsguvernør og distriktsledelse.

Det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden arbejder med, hvordan vi udvikler vores klubber i tråd med den tid, vi lever i – både i
forhold til klubaktiviteter og medlemsudvikling.

I vores iver på at tiltrække så mange nye medlemmer som muligt, fokuserer vi ofte kun på, hvad vi kan tilbyde vore
potentielle nye medlemmer. Hvordan Rotary kan udvide dit netværk og din viden på tværs af fag og brancher, og
hvordan du via Rotary kan være med til at gøre en forskel for verdens nødlidende?

I tråd med tiden lancerer vi Rotary-klubben som et ”netværk med personlighed”, hvor du kan møde mænd og kvinder
med forskellig baggrund og fra forskellige brancher – men også med mange fælles interesser. Et sted, hvor du kan lære
nye mennesker at kende på kryds og tværs, og hvor du kan høre om anderledes emner og besøge interessante
virksomheder. Et netværk, hvor du har mulighed for sparring på dine daglige udfordringer.

Det at ”netværke” handler om at give og tage og om at skabe og udvikle relationer.

Glemmer vi at fortælle om vore forventninger til nye medlemmer? Melder du dig ind i en klub/et netværk eller melder du
dig ind i en forening?

Jeg møder meget ofte klubledelser som stiltiende accepterer, at medlemmer aldrig viser sig til klubmøder, aldrig deltager
i udvalgsarbejde, ikke svarer på invitationer til udvalgsmøder og andre henvendelser, ikke deltager i andre klubaktiviteter,
altid takker nej til tillidsposter i klubben m.m., men betaler deres kontingent! Det er da synd. Rotary har utroligt meget at
byde på. Og jo mere du lægger i det, jo mere kan du få ud af det. Så kom bare i gang med arbejdet i klubben. Det
betaler sig!

Hanne Blomstrøm, AG
Carolinekilde Rotary Klub
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Guvernørens kalender
Første november markerer i år, at alle guvernørbesøgene er klaret. Det er interessant at se og opleve klubbernes
forskellighed. For selv om alle er med i samme organisation, forvaltes klublivet vidt forskelligt. Ekstra afvekslende er det
selvfølgeligt, da distriktet dækker to lande med forskellig kultur. Der har været god aktivitet i møderne og det kan kun
glæde en guvernør at høre om alle de gode tiltag klubben gør for at sikre interessante møder og samtidig have fokus på,
at der er nogen, der har brug for vores hjælp.

Ansøgningen om et ekstra distrikt er sendt til Rotary International. Alle klubber har indsendt deres afstemningsresultat,
og det er med 100%’s opbakning fra klubberne, at ansøgningen er sendt af sted. Tilbage er at krydse fingre for, at Rotary
International vil efterkomme vores ønske.

Månedens billede - fellowship på vej?

Mange venlige hilsner
Anette

