
Er det tid til eftertanke?
Dato: 07.10.2015

Rotary er under stadig forandring og udvikling! Heldigvis! – Tingene ændrer sig omkring os, - og vi må vænne os til at 

følge med tiden!

Ja, tiden er en underlig størrelse, - der er arbejdstid, fritid og ferietid – og i Rotary har vi også mødetid, - helst ikke 

spildtid, men aktivitetstid! Før mødetid er der spisetid og kaffetid.

Tiden kan være dræbende, og man kan slå tiden ihjel – tiden kan være både god og ond – tiden kan løbe og den kan stå

helt stille!

I Rotary-sammenhæng oplever jeg som guvernør, at tiden ikke går eller kommer – den nærmest løber, så man kan have 

svært at følge med! 

Skal vi frygte fremtiden? – eller i stedet glæde os til den?

Som medlem af Rotary kan man måske opleve, at tiden blot skal gå, mens man som rotarianer bruger tiden til eftertanke

og som kvalitetstid.

Det er i en fortravlet arbejdstid vigtigt at give sig selv taletid og fritid! Når vi er gode ved os selv, har vi overskud til også 

at gøre gode ting for andre!

Så begynder vi at forstå nutiden, - med alle dens udfordringer. 

Tænk blot på, at vi har brugt fortiden til at udrydde POLIO, - næsten! Vi er så tæt på nu, at WHO ikke længere 

tæller tiden i år, - men i måneder til dette projekt er lykkedes!

Afrika er smittefri! – Vi mangler de sidste to udfordringer, nemlig Afghanistan og Pakistan, - men selv der, er vi næsten i 

mål!

Så aktuelt skal vi bruge tiden til at ”GIVE POLIO BAGHJUL”! – Poliodagen nærmer sig, og hele uge 43 står i POLIO’ens 

navn!

Til trods for mange års ihærdige indsatser, så har rotarianeren heldigvis fortsat fokus på polio, - og der sættes ind på 

mange områder. Og de nødvendige midler kommer heldigvis fortsat løbende ind.

Udover dette helt unikke projekt, som snart sparkes i mål, ja så står der også andre spændende udfordringer lige for 

døren.

På samme måde, som vi bliver budt indenfor på grund af vores fantastiske måde at køre projekter på, så skal vi nu også 

til at byde andre personligheder indenfor hos Rotary. Den attraktive klub, hvor man er både god til at forny sig, byde nye 

gæster og potentielle medlemmer indenfor – og samtidig har den åbenhed at lade de nye komme til orde og føle sig 

hjemme allerede dag eet! – Det er det, jeg tror på skal bære fornyelse, glæde og iderigdommen videre, så vi fortsat er 

mange nok til at hjælpe til en bedre verden.

Det er måden, hvor vi alle kan ”BE A GIFT TO THE WORLD!”



Rigtig god arbejdslyst – og rigtig god fornøjelse!

Max Ustrup
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