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50 års jubilæum 1. juli 2020 

Interview med Asger Andersen: 

Hvordan blev du interesseret i Rotary? 

Jeg havde flere kunder i forretningen, som var rotarianere, bl. a. Holger Nielsen, Harald Rothe-Meyer og 

John Hellemann-Olsen. Men det var Hans Marqvard, også en af mine kunder, præsident i klubben 1969-

1970, som indstillede mig til medlem af Gørlev Rotary Klub. Jeg blev optaget på det første møde i det nye 

rotary år, hvor præsidenten nu var Retsassessor Frølunde. Det blev dog Hans Marqvard der overrakte mig 

nålen. 

Hvordan var møderne for 50 år siden? 

Vi sagde DE til hinanden og møderne blev afholdt på Gørlev Hotel, som senere brændte ned til grunden. 

Apropos røg, så generede det mig aldrig, at der blev røget tobak på møderne, selvom jeg selv altid har 

været ikke-ryger. Hotelbranden havde dog ikke noget at gøre med rotary og cigarer! 

Også den gang var der fast 3 minutter og derefter ugebrevsgennemgang. Når det var min tur til ugebrevs 

gennemgang, blev alle ugebrevene fra distriktet skimmet 2 gange, inden jeg udvalgte de ugebreve som jeg 

ville bringe historier fra. Der var mange gode ideer og fortællinger, som man kunne lære af. 

Hvordan har rotary påvirket dig? 

Rotary ånden lå selvsagt i kortene og mødet med forretningsforbindelser og mange interessante 

mennesker i forbindelse med mit virke, påvirkede mig positivt. Jeg er i virkeligheden meget 

temperamentsfuld og jeg føler rotary ånden har givet mig en fin balance. 

Det påvirkede mig også positivt, da klubben indstillede mig som Poul Harris Fellow. En gestus man bærer 

med sig og forsøger at leve op til. 

Hvilke rotarianere har betydet mest for dig? 

Det er et vanskeligt spørgsmål at besvare! Mange har betydet noget for mig og rotarianere overalt har lært 

mig meget. Samværet og netværket har, og er stadig, meget givende for mit liv. 

Hvilke begivenheder i rotary husker du bedst? 

Der er 2 ting som umiddelbart slår mig. Da vi gik fra at titulere hinanden med DE og ændrede det til DU. 

Optagelse af kvinder – et stort skridt i den rigtige retning, for at få alle erhvervsaktive engageret i rotary. 

Du er 92 år og stadig erhvervsaktiv og aktiv i rotary. Hvordan føles det? 

Det er en stor glæde, at få impulser fra andre i dagligdagen og jeg er meget glad for at deltage i rotary 

møderne. Der sker altid noget nyt og man lærer hvordan samfundet flytter sig. At rekrutteringen i rotary 

bliver sværere og sværere, det bekymre mig. 
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Hvis vi regner med at der er 45 rotary møder på et år, så har du deltaget i 2250 møder. Det er en væsentlig 

del af dit liv! 

Ja selvfølgelig, men jeg har sandelig også haft tid til mange andre ting. Min kone og jeg har rejst i 14 

oversøiske lande og aldrig været på traditionelle ferierejser. Mit arbejde som forhandler af 

landbrugsmaskiner har givet mig store oplevelser, også rejser til fjerne destinationer. 

Derudover er jagt min store hobby. Livet som racerkører med motorcykler i min ungdom, blev lagt på 

hylden til fordel for erhvervskarrieren, men naturen og jagten har holdt fast i alle årene. 

Interviewers afslutning: Asger Andersen har altid støttet sine rotary kammerater, med en aldrig svigtende 

opmærksomhed. Hvis man har gjort noget for klubben, så har Asger Andersen med sikker rotary-ånd, sørget 

for en positiv tilbagemelding. Han er en ægte rotarianer. Tillykke med jubilæet! 

 


