
Rotarianer fra Distrikt 1480 bliver ny Chairman for Rotarys Long Term 

ungdomsudveksling i Danmark 

 

Som annonceret i sidste måneds nyt fra guvernøren, får Rotarys Ungdomsudveksling ny chairman 

den 1. juli 2021, når Poul Risager fra Aalborg Nørresundby Rotary Klub planmæssigt forlader 

posten efter fire år. Hans afløser bliver en rotarianer, Henrik Gildberg, fra Roskilde Østre Rotary 

Klub, som for mange vil være et velkendt ansigt i forbindelse med ungdoms- og 

uddannelsesaktiviteterne i Distrikt 1480. 

Henrik Gildberg fortæller, at han glæder sig til at påtage 

sig opgaven, men er også klar over, at han gør det i en 

svær tid, hvor udvekslingsaktiviteterne på grund af 

Covid-19 er sat på pause for andet år i træk. ”Den største 

udfordring bliver nok at få igangsat vores aktiviteter 

igen, startende med udvælgelsen af studenterne til Team 

22/23, som gerne skulle sendes ud til august 2022. Den 

udvælgelse starter allerede nu til sommer ude i 

klubberne, og forhåbentlig er vores mangeårige 

erfaringer ikke glemt” fortæller Henrik Gildberg. ”Det 

bliver måske en særlig udfordring at tiltrække nye 

studenter til udsendelse, for vores bedste reklame for 

programmet har altid været fra ’mund-til-mund’. Når vi 

mangler to årgange til at dele og sprede de gode 

fortællinger, så vil det muligvis få en negativ indflydelse på rekrutteringen”. 

Henrik Gildberg har en mangeårig baggrund i Rotarys udvekslingsprogram. Oprindeligt var han selv 

udsendt som udvekslingsstudent gennem Rotary i 1986-87, hvor han tilbragte et år i Iowa, USA. 

Han er således vokset op gennem programmet, og har erfaringer fra mange aspekter af 

udvekslingsprogrammet. ”Mit eget udvekslingsophold i USA står for mig, som en meget vigtig del 

af min egen udvikling, og jeg er stadig meget taknemlig for, at jeg fik chancen i sin tid.” Henrik er 

vokset op i Holbæk, som ofte betegnes som ’arnestedet’ for Rotarys ungdomsudveksling i 

Danmark. ”Vi plejer at italesætte, at ungdomsudvekslingen i Danmark faktisk startede i Holbæk. 

Det var den tidligere rotarianer, og 

daværende rektor på Stenhus Kostskole, 

Svend Larsen, som var foregangsmand. 

Holbækklubberne har derfor altid haft en 

forkærlighed for udvekslingsprogrammet, 

og da jeg var ung, udvekslede de 

daværende to klubber tilsammen fem 

studenter hvert år.” Hvert år lægger 

Stenhus Gymnasium i Holbæk derfor også 

Henrik Gildberg 
  Roskilde Østre Rotary Klub 

Holbæk Get-2-getheren på Stenhus i Holbæk er en fast bestanddel af 
ungdomsudvekslingen i Danmark 



hus til den traditionsrige ’Holbæk Get-to-gether’, som er en weekend, hvor alle Rotarys ca. 200 

udenlandske studenter, som er i Danmark på det pågældende tidspunkt i oktober, samles. Det er 

en mangeårig tradition, at weekenden foregår i Holbæk og arrangementet gennemføres i praksis 

af tidligere udvekslingsstudenter fra Holbæk. Det var, og er stadig, det uofficielle ROTEX i byen, og 

er i praksis en måde at bevare tilknytningen mellem de hjemvendte lokale unge og Rotary. 

Organisationen af Holbæk Get-to-gether lever stadig i bedste velgående. ”Vi kan slet ikke 

gennemføre arrangementet uden de unge danske reboundere, hvoraf nogle faktisk har stiftet 

familie, men stadig ’hænger ved’. Så vi sætter naturligvis stor pris på, at de stadig vil involverer sig 

i den aktivitet. Det har stået på i over 40 år, og jeg var selv med i arrangørgruppen i flere år efter at 

jeg kom hjem, og mens jeg stadig boede i byen”, fortæller Henrik Gildberg.  

Henrik er uddannet officer og er til daglig major i Hæren. I forbindelse med sin daværende 

grunduddannelse, flyttede han og hans hustru Lone til København, hvor Hærens Officersskole er 

placeret. ”I den periode havde jeg ingen tilknytning til Rotary, men i forbindelse med at jeg efter 

grunduddannelsen skulle gøre tjeneste i Slagelse, flyttede vi tilbage til Holbæk, hvor Lone i 

mellemtiden havde fået job, som lærer på Stenhus Kostskole. I 2009 blev jeg optaget i Holbæk 

Rotary Klub, hvor jeg hurtigt kom til at arbejde med ungdomsudveksling, da jeg blev klub 

counsellor. Der gik ikke længe førend jeg også blev involveret i Distriktet, hvor jeg har været siden 

2013 har været koordinator for distriktets inbounds (indkommende studenter) og assisterende 

distriktscounsellor. Jeg har altid nydt at arbejde med ungdomsudvekslingen også på et 

organisatorisk plan. Der er så mange fantastiske rotarianere involveret i programmet, og så mange 

erfaringer og kompetencer spredt ud over klubberne. Det er koordination, organisation og 

nyttiggørelse af alle disse kompetencer, som interesserer mig særligt, når de sættes i system til 

gavn for ungdomsudvekslingsprogrammet.” 

Henrik er ikke den eneste i familien, som har været Rotary udvekslingsstudent. ”I 2012-2013 var 

min datter Katrine også på udveksling gennem Rotary, i Arkansas, USA. Iden forbindelse har vi 

derfor naturligvis haft forskellige studenter boende. Min datter er så at sige ’2. generations 

udvekslingsstudent’. Det, at have sine egne børn afsted, er naturligvis spændende, og har også 

givet os som familie erfaringer med outbound-delen af programmet. Jeg har efterfølgende haft 

stor glæde af Katrine, som har været en af de drivende kræfter i samlingen af, og brugen af 

tidligere udvekslingsstudenter i fm. uddannelsesaktiviteterne i distriktet, som er en del af 

forberedelserne af de kommende studenter. I disse forberedelser, som er en vigtig og integreret del 

af programmet, har vi i distriktsteamet haft stor glæde af samarbejdet med vores egne tidligere 

studenter. De er så meget mere ’i øjenhøjde’ med de unge, og vi kunne slet ikke på sammen måde 

gennemføre klargøringen og forberedelserne uden at kunne trække på ’rebounderne’ til at fortælle 

om deres erfaringer. Så skal vi gamle rotarianere nok fortælle om de mere klassiske dyder såsom 

opførsel, regler, rejser mm.” siger Henrik, mens han griner. 



I Danmark er der ca. 250 rotarianere direkte involveret i Long term udvekslingsprogrammet, og 

der er en hel del koordination og administration for at få 

programmet gennemført i praksis. I mange år var Rotarys 

ungdomsudveksling kåret som landets bedste 

udvekslingsprogram, og Danmark er et af de lande i verden, 

som udveksler flest studenter målt i forhold til indbyggere. 

”Ungdomsudvekslingen af en meget vigtig og synlig del af 

Rotarys dna i Danmark, og jeg glæder mig meget til det 

kommende samarbejde med de assisterende chairmen, de fem 

distriktsorganisationer og Rotary Danmark om at få ’kick-

startet’ udvekslingsprogrammet på ny”, fortæller Henrik. 

Ud over ungdomsudvekslingen kender mange af distriktets 

rotarianere Henrik Gildberg fra Rotary Leadership Institute (RLI) 

programmet. Her var Henrik den første distriktchair, da 

programmet blev introduceret i foråret 2014. Her bruger Henrik 

fortsat sin mangeårige ledelses- og undervisningserfaring fra 

Forsvaret, og han har lovet at fortsætte i programmet på trods af de mange nye arbejdsopgaver, 

som venter i ungdomsudvekslingen. Henrik er endvidere også en fast bestanddel af Rotary Youth 

Leadership Award (RYLA) teamet i distriktet, som hvert andet år tilrettelægger og gennemfører et 

3-dages lederkursus for unge i alderen 22-32.  

Henrik er 51 år og gift med Lone, som er uddannet psykolog og til daglig arbejder som kontorchef i 

Familieretshuset. De er i 2020 flyttet fra Holbæk til Roskilde, hvorfor et klubskifte blev en naturlig 

del af dette. Sammen har de to børn, Nicolai og Katrine, som begge er flyttet hjemmefra. I Holbæk 

var Henrik præsident i Holbæk Rotary Klub i 2017-2018, og var efterfølgende en del af den 

succesfulde fusion af de to traditionsrige klubber i byen. Til daglig er Henrik kursusleder på den 

videregående officersuddannelse, Føringskursus, som er placeret på Frederiksberg Slot, hvor 

Hærens Officersskole også har til huse. 

Henrik Gildberg har været en del af RLI-
uddannelsen i D 1480 siden begyndelsen i 2014 


