
Guvernørens Nyhedsbrev 

Sommeren går på held, og jeg håber I alle har haft en dejlig sommer og mon ikke vi 

alle har nydt at vi har kunnet få vores normale hverdag igen og se venner og familie. 

Det samme gælder for Rotary, hvor vi er startet op med fysiske klubmøder til stor 

glæde for os alle.  

 

Opgaven som Guvernør starter ikke først når kæden overrækkes, men allerede når 

man bliver DGN og for mit vedkommende nok allerede i min tid som 

Guvernørassistent. Qua Covid-19 har forløbet og forberedelsen til at blive Guvernør 

været en atypisk situation og for første gang har de nye guvernører hverken været 

på GETS, Assembly eller Convention, som jo ellers er det forum hvor man klædes på 

til hvervet som Guvernør. Jeg havde en uge foran pc-skærmen med digital 

undervisning og information, hvilket ikke gav mulighed for at netværke og danne 

internationale kontakter. 

 

Men mine 6 år som Guvernørassistent har heldigvis klædt mig godt på til mit hverv 

som Guvernør, hvor jeg har fået et ret godt indblik i de udfordringer de fleste 

klubber møder. Udfordringer der kun er blevet forstærket igennem det seneste 1,5 

år med Covid-19, hvor møder enten er blevet aflyst eller erstattet af Zoom møder. 

Klubbesøg og -udvikling 

Jeg har i skrivende stund besøgt de to Slagelse klubber, Ringsted og Nykøbing F, og 

det har været utroligt spændende møder med engagerede bestyrelser og 

klubmedlemmer. Der har været forskel på hvordan man har grebet 

nedlukningsperioden an, men i alle de klubber jeg har besøgt eller talt med er der 

stor glæde over endelig at kunne mødes igen og mange har startet et spændende og 

ambitiøst program op.  

Jeg har en god Rotary bekendt som har et rigtigt godt slogan: Den der går videre i 

andre folks fodspor kommer aldrig foran og kan være med til at give en ny retning 

og en ny linje.  

Hvis vi ikke gør noget for at sikre, at klubberne udvikler sig i takt med det 

omliggende samfund, så vil vi fortsat se et faldende medlemstal. Hvis vi ”sælger” det 

at være med i en klub forkert, så mister vi hurtigt det nye medlem. Det er vigtigt at 



den information der bliver givet svarer til det der opleves, altså at klubbens DNA kan 

beskrives og kendes af klubbens medlemmer. Vi startede dette op sidste år, da Per 

Nøddebo Nielsen var Guvernør, og vi arbejder videre med det i år, så vi sikrer den 

røde tråd. 

Jeg er fuldt ud klar over, at størst fokus i klubberne her og nu er på at komme i gang 

efter nedlukningen, få de kendte faste rammer tilbage, mødes med gamle venner og 

fastholde medlemmerne. Det kræver en stor indsats fra alle, men vi må ikke glemme 

strategiarbejdet, som vi startede ud på PETS i foråret, da det i sidste ende vil være 

med til at fastholde og tiltrække medlemmer i Rotary. 

 

Distriktskonference den 9. oktober i Smålandshavets Konferencecenter, 

Karrebæksminde 

Vi vil fortsætte dette arbejde på vores distriktskonference den 9. oktober, og vi får 

spændende og inspirerende indlæg i løbet af dagen. Færdigt program kommer 

snarest, men det er muligt allerede nu at tilmelde sig.  

 

Den røde tråd 

Vi er i den nuværende Guvernørgruppe meget bevidste om at sikre den røde tråd. 

Som Guvernør er man ”på” i 1 år og herefter gives stafetten videre. Den nuværende 

Guvernørgruppe består af Past Guvernør Per Nøddebo Nielsen, jeg selv som 

Guvernør, Annette Hansen er DGE og Arly Thomsen DGN. Vi har samme tilgang til 

Guvernørens og distriktets rolle og har et rigtigt godt samarbejde, som vi håber vil 

hjælpe med at sikre klubbernes arbejde for udvikling, synlighed og fællesskab. 

De udfordringer der ligger har meget afsæt i en høj gennemsnitsalder, vigende 

medlemstilgang, og det er blevet forstærket i de senere år, hvor vi er blevet 

reduceret fra 2.000 til under 1.400 medlemmer. Det virker forkert, når man tænker 

på hvad Rotary har at byde ind med, men på en eller anden måde tror jeg ikke vi er 

gode nok til at fortælle historien. Et af de områder vi arbejder på er, at der skal 

udarbejdes en velkomstpakke til nye Rotarianere, herunder en kort fortælling om 

hvad Rotary er og hvad Rotary kan give den enkelte rotarianer. 

 

 



Distriktets rolle 

Et andet fokuspunkt for mig er at give klubbestyrelserne og klubberne viden om 

hvad Distriktet kan gøre for dem. Distriktet er en serviceorganisation, der hjælper og 

støtter klubberne. 

 

Verdenspræsidenten Shekhar Mehta 

Når man hører verdenspræsidentens program og hører om Rotarys arbejde rundt 

om i verden, får man øjnene op for, hvor stort et arbejde der gøres rundt omkring, 

men også på hvor stor forskel der er på behovet for hjælp og indsats. Noget går dog 

igen overalt, og det er udfordringerne med vigende medlemstal og Shekhar Mehta 

har en opfordring om at hvert medlem skal finde en i deres netværk som de 

inviterer til et Rotary møde.  

 

Jeg glæder mig til at besøge alle klubber og til mit arbejde som Guvernør i det 

kommende år. 

 

Reinhard Sværke-Jessen 

 


