
 
 

 

Jeg er glad for, at få mulighed for, at fortælle om Rotary- samarbejdet mellem 

Danmark og Litauen, manifesteret i Inter Country Committee Denmark- Lithuania. 

Jeg af glad af flere årsager, men den primære er det helt usædvanligt givende 

internationale samarbejde mellem landende, eller lidt mere præcist mellem 

klubberne, eller helt præcist mellem de enkelte Rotarianere, for det er her, at Rotary 

står sin prøve og viser sin styrke.   

ICC er et samarbejde mellem de danske distrikter og det enlige Litauiske distrikt 1462. 

Men der ligger en lang historie forud for dette samarbejde, en lang historie jeg vil 

forsøge at gøre meget kort. Fra 1940 til 1991 altså 51 år, dels på grund af anden 

verdenskrig og dels den sovjetrussiske kommunistperiode var Rotary forbudt i hele 

Baltikum. Men Rotary genopstod ikke som Fugl Fønix i 1991. Så i 1996 besluttede 

Rotary International, at de omliggende lande måtte få Rotary på fode igen i 

Randstaterne. Resultatet blev, at Finland skulle tage sig af Estland, og der er i dag 598 

medlemmer. Sverige tog sig af Letland hvor der nu er 357 medlemmer og Danmark af 

Litauen hvor vi har ydet en lidt anden indsats end de øvrige nordiske lande, for i dag 

er der 1634 Rotarianere i Litauen. I Danmark havde man dog gjort regning uden vært, 

da ingen af distrikterne ønskede, at tage sig af opgaven. Men intet er så dårligt, at det 

ikke er godt for noget, for det åbnede vej for en ildsjæl der personligt påtog sig, at 

iværksætte organiseringen af Rotary i Litauen og være kontaktperson til Danmark. 

Past District Governor Major Carsten Leth fra Bogense Rotary Klub. Og derfor endte 

relationen mellem Danmark og Litauen helt tilfældigt i Distrikt 1460. 

Carsten Leth boede I lange perioder I Litauen hvor han tog kontakt til myndighederne 

der skulle løsrives fra det kommunistiske tankesæt, og han fik etableret mange nye 

klubber, hans arbejde for Litauen er den dag i dag helt uvurderligt. Carsten Leth døde 

i 2012, 77 år gammel, men hans indsats og succes lever i bedste velgående.  

 

Og det gør den fordi endnu en ildsjæl har løftet og udviklet opgaven. En ildsjæl der 

var primus motor i dannelsen af et selvstændigt distrikt i Litauen, et distrikt som blev 

en realitet i 2014. Den samme ildsjæl var ligeledes initiativtager til etableringen af ICC 



Danmark- Litauen som blev chartret i 2015. For sit utrættelige arbejde for at udvikle 

og understøtte Rotary blev ildsjælen hædret med den største anerkendelse der kan 

tildeles en Rotarianer i Litauen, den ærefulde hæder gik til PDG, DRFC Anette Løwert 

fra Distrikt 1461. Hun var Guvernør samtidig med mig og vi har arbejdet tæt sammen 

siden. 

De nationale sektioner af ICC Danmark- Litauen mødes indbyrdes i henhold til Code 

of Policy § 41.020. stk. 3 én gang om året alternerende fra land til land. Den øvrige del 

af møderne holdes, af hensyn til økonomien, som Skype- møder. Men fornylig holdt 

vi vores årsmøde med besøg fra Litauen i Karrebæksminde.  

Vi gennemgår alle de samarbejdsrelationer vi har, og vi gennemgår de regelsæt vi skal 

opfylde.  

Men vi arbejder også med et sæt spilleregler, en slags forventningsafstemning således 

at ingen involverede parter står tilbage med skuffede forventninger.                                                                                                        

Det er særdeles vigtigt når vi taler om et af fyrtårnene i vores samarbejde 

Scholarships. Vi har været ude for, at kommunikationen mellem sponsorklubberne og 

vores Scholars har været mangelfuld. Derfor prøver vi, både ved hjælp af regler og 

spilleregler, at forklare vores Scholars, at uden kommunikation og respons er 

sponsoratet i fare. Omvendt appellerer vi også til sponsorklubberne om at tage teten, 

og gå foran med det gode eksempel.  

  

 Vi har i hele landet haft mange Scholarships og i vores distrikt har vi haft fem Scholars. 

Greta som studerer offentlig administration har nået sit bachelorniveau. Både 

Daimentas og Evelina er på vej til at blive læger, der er ikke en Bachelor 

mellemstation, men de er begge blevet støttet i 3 år og det samme er gældende for 

Kamile, men med den forskel at hun skal være dyrlæge. Tilbage har vi så kun i hele 

distriktet Emilja som får en Bachelor til sommer som ingeniør. 

 

Heldigvis er de fem distrikter enige om, at understøtte samarbejdet med Litauen, og 

jeg vil bede alle klubber overveje muligheden for at hjælpe en ung fattig studerende 

med et Scholarship til 8000,- kr. om året. Vi vil gerne støtte de unge studerende i tre 

år, og vi kan sagtens forestille os, at flere klubber ”deler” et Scholarship. 

På projekter og Grants tegner der sig et andet billede for her er ICC formidlere.  

Det er klubberne, Rotary Danmarks Hjælpefond og Rotary Foundation der er 

hovedaktører. 



Vores opgave er koordination og netværk. Ved at sammenfatte den viden de to 

nationale sektioner af ICC har, kan vi matche klubber og det har vi gjort med succes. 

Der er naturligvis også klubber der finder sammen uden vores mellemkomst, og det 

kan kun glæde mig som formand for Foundation. 

 

Og netop formand for Foundation er en titel jeg har haft i 6 år, og det har beriget mit 

liv. Og jeg har erkendt at den største gave man kan give, er at hjælpe andre. 

Men det skal være helhjertet, og sammen med hele sit hjerte skal man give sin sjæl, 

så kommer glæden mangefold igen. Tak til Rotary og tak til The Rotary Foundation for 

at have givet mig denne mulighed.  

 

Med venlig hilsen 

Karsten Michael Sørensen 

DRFC, ARRFC in Zone 18  
ICC DK – LT. Treasurer in Denmark 

District Governor 1480     2012-13 

Engvej 2, DK 4780 Stege Denmark 

Cell.:          +45 4086 4824 

Phone:      +45 5581 5970 

e-mail:      dg1480-1213@rotary.dk 

                   kas@newmail.dk 
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