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H.K.H. PRINSESSE BENEDIKTE
Paul Harris Fellow-anerkendelse

H.K.H. Prinsesse Benedikte har af Gråsten Rotary Klub modtaget en PHF med en safir for sit
store arbejde i det Sønderjyske. Prinsessen er
en hyppig gæst på Gråsten Slot i sommerferierne og med overnatninger ved Prinsessens arbejde i Danmark.
Prinsessen følger arbejdet omkring restaureringsopgaven i forbindelse med Slotskirken i
Gråsten tæt - ligesom H.K.H. følger ”De kongelige drivhuse”. I skovene møder man hende
til hest, og om søndagen til gudstjeneste i Slotskirken. I år vil Prinsessen deltage på Spejdernes
store landslejr i Sønderborg, hvor hun er protektor for ikke mindre end 4 involverede organisationer.
Foto: H.K.H. Prinsesse Benedikte

I anledning af 100-året for The Rotary Foundation er der i alt uddelt 100 PHF-anerkendelser
til mennesker, som gør en forskel i vores samfund inden for de områder, som Rotary har i fokus.

Se billeder af H.K.H. og de øvrige modtagere på
Magasinets bagside.
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FORORD

– af Rotary Danmark Formanden
Kort tid efter advokaten Paul Harris i 1905 grundlagde Rotary blev det klart,
at Rotary udover at være et erhvervsnetværk også skulle være en organisation
med et humanitært ansvar. Det første serviceprojekt blev således implementeret i 1907, og i 1911 indførte organisationen mottoet ”Service above self”. Udviklingen tog rigtig fart fra 1917, da det, som er blevet ”The Rotary Foundation”,
blev grundlagt efter rotarianeren Arch Klumps idé og med et startindskud på
26 dollar og 50 cent.

Siden er The Rotary Foundation vokset voldsomt både i økonomisk kapacitet
og i mængden af programmer og projekter, fonden støtter. Hidtil mest spekHelge Hess
takulære er de resultater, der er opnået i kampen for at udrydde polio. Det er
stadig grundideen i The Rotary Foundation at gøre godt i verden, og det er netop eksempler på den
indsats, som du kan læse om i dette magasin.
Det er imidlertid værd at huske på, at hele grundlaget for de projekter The Rotary Foundation støtter, kommer fra de millioner af rotarianere verden over, som gennem de seneste 100 år har doneret
de midler, som fonden kan gøre brug af. Så selv om dette magasin markerer The Rotary Foundations
100-års fødselsdag, så er magasinet i mindst ligeså høj grad en hyldest til de rotarianere, som har
gjort den hjælp mulig, som mennesker verden over både har nydt godt af og i fremtiden vil nyde godt
af – og til de rotarianere, som har formået at definere og organisere projekterne.
Slutteligt skal der lyde en stor tak både til de mange frivillige, som har arbejdet med indhold og
layout af dette magasin samt ikke mindst de mange sponsorer, som har sørget for, at magasinet i sig
selv skaber et bidrag til poliobekæmpelsen, som med tilskud fra Bill & Melinda Gates Foundation
bliver på op mod

150.000 kroner.

Foto: © Rotary International,
foto af The Rotarian Staff:
Paul Harris taler til (fra venstre) Rufus F. “RoughHouse” Chapin, Silvester Schiele og Bernard E.
“Barney” Arntzen til en genforening af de første
medlemmer af den første Rotary Klub i Harris’ hjem i
Chicago, Illinois, USA.

FORORD OG FORMÅL
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FORMÅL
Som et åbent, moderne og aktivt erhvervsnet- Jubilæumsmagasinet har som særligt fokus at
værk vil vi gerne vise omverden, hvad vi står for vise de mange sider af det humanitære arbejde,
i dag. Herunder de fem kerneværdier i Rotary:
Rotary står for. Selv for rotarianere kan det være
svært at vide det hele, så det bruger vi også den
Service – Fællesskab – Diversitet
gode anledning til. Vi ønsker læserne god fornøIntegritet – Lederskab
jelse med at opleve - et netværk med mening.
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Rotary Peace Fellowships
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Hvad er Rotary?
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REDAKTION
1. oplag
22.000 eksemplarer
Juni 2017
Udgivet af Rotary Danmark,
Sønderstrand 11, 1.tv,
9300 Sæby
Trykt af Kailow A/S,
Fjeldhammervej 5-9,
2610 Rødovre

Bjørn Zebitz

Esther Dora Rado

Philip Flindt

Kongens Lyngby Rotary Klub
Ide, projektledelse, tekst
og annoncering

Københavns Rotary Klub
Tekst

Rotaract København Nord
Grafik, design
og layout

KØBENHAVNSVEJ 69, 1.
DK-4000 ROSKILDE

Skal vi være en
del af dit hold?
TVC Advokatfirma hjælper danske og
internationale virksomhedsledere med at
agere løsningsorienteret og sikkert i alle
juridiske anliggender.
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INDHOLD OG FORMÅL

Klæber bruseforhænget
stadig til ballerne??
Så få en brusedør i glas på præcis
de mål, der passer til DIN bruseniche!
RING PÅ 46 36 15 28
og få et godt tilbud!

Vi udvælger altid nøje de af vores specialister,
der bedst kan styrke din virksomhed og møde
de udfordringer, I står over for. Vil du høre
mere om de kompetencer, vi kan forstærke
din virksomhed med, står vi altid klar med
en uforpligtende kop kaffe.
Entreprise og fast
ejendom
M&A
Generationsskifte
Immaterialret

Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret
Insolvens og
rekonstruktion
LÆS MERE PÅ TVC.DK

Moderne glasløsninger

HERSEGADE 14, 4000 ROSKILDE, TIL. 46 36 15 28, www.karl-e.dk

RUNE TARNØ
PARTNER, ADVOKAT (L), LL.M.
MOBIL + 45 2345 5397
E-MAIL RUT@TVC.DK

En fond med en stærk mission
Den 18. juni 1917 besluttede rotarianerne på
verdensplan ved den årlige generalforsamling
(kaldet Convention), at oprette en fond med
henblik på at gøre godt i verden.
I 1928 blev The Rotary Foundation endelig
etableret til at administrere den allerede søsatte
Endovement Fond, og blev senere en særskilt
enhed inden for Rotary-organisationen.
Foto: © Rotary International, foto af Alyce Henson:
Uwe Bartl indsamler penge til polio-projektet og
fortæller, hvor tæt Rotary er på at udrydde
sygdommen.

Foto: © Rotary International, foto af Monica Lozinska: En elev vasker hænder
ved Lavena Parrotfish Kindergarten på Taveuni Island i Fiji. Rotary-klubber i
Australien og New Zealand arbejdede sammen med Rotary-klubberne Taveuni Island, Cakaudrove, Fiji for at bygge og indrette denne skole.

STOR ANERKENDELSE
Prestigefuld global anerkendelse for
indsatsen mod polio.
Den 11. juni 2017 modtager Rotary sammen
med Bill og Melinda Gates fonden “Bill Foeges
Award 2017”.
Denne sundhedspris er opkaldt efter Bill Foeges og tildeles for den vedholdende indsats for
bekæmpelse af polio.
Bill Foeges’ arbejde med initiering og organisering af udryddelsen af sygdommen kopper
har gjort ham til en legendarisk figur i kampen
for global sundhed. Han har fået stor anerkendelse for igennem dette arbejde at have reddet
flere menneskeliv end noget andet menneske
på jorden.
Se mere på map.org/award

THE ROTARY FOUNDATION

5

MISSIONEN

– og de 6 indsatsområder
The Rotary Foundation er en non-profit fond,
hvis formue primært kommer fra donationer og
fra rotarianeres frivillige bidrag.
Formålet/missionen med fonden er på verdensplan at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker uanset nationalitet, race eller
religion. Det sker blandt andet ved forbedring
af sundhed, støtte til uddannelse og minimering
af fattigdom.

Indsatsen lægges især inden for Rotarys seks
fokusområder: Fredsstudier og konfliktforebyggelse, forebyggelse og behandling af sygdomme,
rent drikkevand og sanitære forhold, sundhed
for mor og barn, basal uddannelse og læse- og
skrivefærdighed, økonomi og samfundsmæssig
udvikling.
Mottoet for indsatsen er:

Doing Good in the World.

Fredsstudier og konfliktforebyggelse
Forebyggelse og behandling af sygdomme
Rent drikkevand og sanitære forhold
Sundhed for mor og barn
Basal uddannelse og læse- og skrivefærdighed
Økonomi og samfundsmæssig udvikling

Foto: © Frederiksberg Rotary Klub.
Hos fysioterapeuten. Naro Moru, Kenya.

6

THE ROTARY FOUNDATION

Foto: © Rotary International, foto af Monica Lozinska: Kelsi Cox (til højre), en Rotary Ambassadorial Scholar og Digital Learning
Room Project Director, hjælper elever med at lære at bruge en tablet på Bucalevu Secondary School på Taveuni Island in Fiji.

INDSATS I 100 ÅR
Det er imponerende, hvad der allerede er opnået. Den direkte Foundation indsats er oppe på
over 3 milliarder USD.
Alene det seneste år har Rotary internationalt
anvendt 76 mio. USD på 1.165 globale projekter.
I 2015/16 donerede rotarianere direkte:
121 mio. USD i den årlige fond og 27 mio. USD til
poliobekæmpelse, som med tilskuddet fra The
Bill and Melinda Gates Foundation i alt blev til
97 mio. USD.
Ved siden af det genereres der meget mere i andre projekter, som verdens over 35.000 Rotary-klubber hvert år arbejder med.
Der ydes frivillig indsats af flere millioner rotarianere og hjælpere. Klubberne rejser selv
midler direkte til mange opgaver. I Rotary-året
2016/2017 er denne indsats blevet målt og de
aktuelle resultater ved redaktionens slutning vises her:

INDSATS I 2016/2017
ANTAL FRIVILLIGE

2.164.097
FRIVILLIGE
ANTAL FIVILLIGE TIMER

35.913.034
TIMER
DIREKTE FRA ROTARIANERE

240.444.318
USD
SAMLET BIDRAG

489.299.009
USD
Grafik: Tal fra Rotarys “Impact Tracker” for 2016/2017,
rotary.org/showcase. Tallene er indhentet 27. maj 2017.

THE ROTARY FOUNDATION

7

ROTARY PEACE FELLOWS
Rotary Peace Fellows er ildsjæle,
som brænder for at gøre verden
til et bedre sted.

Foto: © Rotary International, af Alyce Henson. 2010-12
Rotary Peace Fellow Anne Kjaer Riechert taler ved general
session 5 af The International Assembly, 18. januar 2017,
San Diego, California, USA.

Den alvorlige situation mange steder i verden understreger behovet for, at der er professionelle, veluddannede mennesker, som kan yde en indsats for fred og løse konflikter.
I Rotary er fredsskabende indsats ét af de seks fokusområder, og derfor har Rotary siden 2002 haft
fredscentre seks steder i verdenen. Her uddannes og trænes højtuddannede i fredsbevarende indsatser samt håndtering og løsning af konflikter.
På seks udvalgte universiteter tilbyder Rotary hvert år 50 pladser på Master-niveau samt 50 pladser
på Certificate-programmet (1 semester) - studiet indebærer bl.a., at kandidaten får praktisk træning
med feltarbejde.

UNIVERSITETERNE
University of Bradford
West Yorkshire, England

– er der brug Rotary Peace Fellowships?

Chulalongkorn University

Der er i dag 65 millioner mennesker rundt i
verden, som er indfanget i krigszoner.

Bangkok, Thailand

Duke University and
University of North Carolina
Chapel Hill, North Carolina, USA

International Christian University
Tokyo, Japan

EN 2-ÅRIG MASTERUDDANNELSE KOSTER

$75.000
DER BETALES AF ROTARY

University of Queensland
Brisbane, Australia

Uppsala University
Uppsala, Sweden
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HVORFOR

ROTARY PEACE FELLOWSHIPS

ØKONOMIEN
En toårig uddannelse koster 75.000 USD. Denne uddannelse er uden omkostninger for den
studerende, og Rotary dækker udgifterne fra
midler, der kommer ind fra rotarianere og fonde. Dette fredsprogram får hvert år mellem 20
og 30 mio. DKK. fra The Rotary Foundation.

Professional Development Certificate-programmet er rettet mod erfarne professionelle og
varer tre måneder med to til tre ugers studie i
marken.

Indtil nu er der doneret 142 mio. USD til fredsarbejdet, og der er allerede mere end 1.000 færdiguddannede som arbejder rundt i verden.

Årligt udbydes
50 pladser på
Master-programmet

Der tilbydes to forløb på 15-24 måneder med
en praktik på 2-3 måneder undervejs. Masteruddannelsen på 2 år giver 120 ECTS-point og
tilsvarer en kandidatuddannelse. På studiet
indgår fag i international konflikthåndtering,
forhandlingsteknikker, psykologi, kulturforståelse og meget mere.

50 pladser på
Certificate-programmet

MØD EN PEACE FELLOW
Vidste du, at vi rent faktisk har uddannet danskere som fredsmæglere, og som nu bidrager til
at skabe fred i verden?
Distrikt 1470 har udsendt seks deltagere på Peace Fellow-programmerne, og Anne Kjær Riechert var Danmarks første.
Rotary har flere forskellige udvekslingsprogrammer, hvor unge sendes ud i verden for at
studere, og andre kommer til Danmark. Således
også Anne Kjær Riechert, der gennem Rotary
fik stipendium.

Fortsætter i det humanitære
Under uddannelsen får kandidaten indblik i
konfliktløsningsmodeller og fredsforskning og
forebyggende indsatser, og efter endt uddannelse er Anne fortsat i det humanitære spor, ligesom de øvrige udsendte. Blandt andet er Anne
Kjær Riechert initiativtager til organisationen
www.refugeesonrails.org, som hjælper flygtninge med at blive selvstændige erhvervsdrivende
og selvforsørgende - projektet berettede hun
om på Rotary International Assemply i Chicago
i 2017.

Er du interesseret i
Anne blev en del af Rotarys Peace Fellow-proPeace Fellow uddangram, som udelukkende finansieres af Rotary
nelsen, eller kender du
Foundation med bidrag fra Paul Harris Fonden.
nogen, den er relevant
Uddannelsen som fredsmægler skal give den
for? Så tag fat i din lostuderende evnen til at gå i front for at skabe
kale Rotary klub eller
fred i verden. Anne Kjær Riechert var allerede
søg på Rotary.dk
aktiv frivillig, hvorfra interessen for uddannelsen var opstået.
Foto: © Rotary International, af Alyce Henson.
2010-2012 Rotary Peace Fellow Anne Kjær Riechert.
(Mød Anne i Grenaa til Distriktskonference, 30. sep. 2017)

ROTARY PEACE FELLOWSHIPS
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END POLIO NOW
Rotarys velgørende arbejde har i mange år
været fokuseret på kampen for at udrydde
sygdommen polio. Vi er nu meget tæt på
målet - med kun ganske få tilfælde tilbage.

Allerede i 1979 gik Rotary for første gang ind i
kampen mod polio i et stort engagement, hvor
der blev taget initiativ til at vaccinere mere end
6 mio. børn i Filippinerne. Og i 1985 besluttede Rotary sig for at gøre det til en mission – på
verdensplan - at udrydde denne forkrøblende
sygdom. Under kampagne-sloganet End Polio
Now gik man i gang med at samle midler ind
til vacciner og vaccinationskampagner samt at
etablere værdifulde relationer til stærke samarbejdspartnere.
Siden har Rotary været foregangsorganisation
for bekæmpelsen af polio - og WHO beslutter sig
i 1988 for at gå med ind i kampen sammen med
UNICEF og CDC. Rotary har bidraget til udryddelsen af over 99 procent af alle polio-tilfælde i
verden, herunder udryddelse i USA, Europa, 11
lande i Sydøstasien og næsten hele Afrika, kun
med en marginal rest i Nigeria.

I Asien kæmper Rotary og partnere fortsat en
hård kamp i de to lande, Afghanistan og Pakistan, som endnu ikke er komplet poliofri, og
hvor der er politiske og demografiske udfordringer, der gør arbejdet vanskeligt.
Gennem de sidste mange år har Rotarys projekt
været støttet af Bill og Melinda Gates Foundation. Fonden bidrager direkte med et kæmpebeløb hvert eneste år, og derudover donerer fonden 2 kroner. hver gang Rotary bidrager med 1
krone. Indtil nu med en samlet donation på 3
mia. DKK.
Halvdelen af verdens polio-tilfælde skete for 10
år siden i Indien, men i 2012 bidrog Rotary til
endelig at udrydde den frygtelige sygdom i landet.

Stærkt invaliderende sygdom
Børnelammelse er et andet ord for sygdommen
polio, som er en virusinfektion, der angriber
kroppens nerveceller i centralnervesystemet. I
løbet af ganske få dage breder sygdommen sig i
kroppen og kan resultere i lammelser i musklerne eller i værste fald medføre døden.

VIDSTE DU at, Rotary har et samarbejde med

virksomheden Opeepl, som på vegne af virksomheder udfører
kvantitative analyser. Som medlem af Rotary har du mulighed
for at skrive dig op til at blive en del af Opeepls panel,
hvor hvert udfyldt spørgeskema giver en vaccine til et barn.
Gå ind på endpolio.dk og indtast dit mobilnummer.

Foto: © Rotary International, foto af Alyce Henson:
Et barn bliver vaccineret mod polio i landsbyen
Messikro, Cote d’Ivoire.
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END POLIO NOW

Foto: © Rotary Danmark:
Per Høyen fra Aarup
Rotary Klub og hans hustru
Anette Løwert fra Assens
Rotary Klub giver en lille
dreng vaccine mod polio.

THIS CLOSE
- så tæt på er vi

99%

350.000 nye tilfælde i 125 lande i 1985.
30 tilfælde i tre lande i 2016 - og indtil nu kun
5 tilfælde i 2017! (pr. 12. maj)

Det er primært små børn, som rammes af sygdommen, og de må leve resten af deres liv med
de invaliderende følger og konsekvenser, som
kan medføre uarbejdsdygtighed og en stærkt
forringet livskvalitet. Selv når det lykkes at stabilisere de ramte, er de i stor risiko for senere at
rammes af post polio – for er du først inficeret,
slipper polio ikke. Alene i Danmark er der i dag
omkring 10.000 voksne, som i forskellig grad er
ramt af postpolio, mange, så de er invalideret.

ler ind til kampen mod polio. Med en årelang
tålmodig indsats er det lykkedes at nå så tæt på
målet. Hjælp til, at vi når helt på plads.

Du kan indbetale direkte på bankkonto:

4180 4777342711

Kun to dråber
2 dråber vaccine til ca. 3,5 krone. Så lidt skal der
til for at redde et barneliv fra sygdommen.
Polio er ekstremt smitsom og kan ikke helbredes. Der er ingen vej tilbage, hvis sygdommen
først har bidt sig fast. Derfor er det særdeles
vigtigt at forebygge sygdommen, og det er der,
Rotary gør en forskel. Det er kun de to dråber
vaccine, et barn skal have. De redder barnet fra
smitte og fra et liv i forfærdelige rammer.
Rotary fortsætter kampen, indtil polio er helt
udslettet. Er du interesseret i polio-arbejdet, så
hør i den nærmeste klub, hvordan du kan bidrage, og deltag i Rotary-arrangementer, der sam-

END POLIO NOW

MILEPÆLE

– i kampen mod polio
1979
1985

Første initiativ til at vaccinere
6 mio. børn i Filippinerne.
Rotary går i spidsen for kampen

1988

WHO går med i kampen mod polio

1991

USA poliofrit

2002

Europa poliofrit

2012

Indien poliofrit

2014

11 lande i Sydøstasien poliofri

2016

Endnu mere effektiv vaccine i brug
11

i Danmark
Indsatsen i Danmark med humanitære opgaver
og projekter har - siden den første klub startede
i november 1921 – stadigt udviklet sig og udgør
i dag et meget stort arbejde.
Alene de seneste to Rotary-år, er der i Danmark
gennemført hundredvis af små og store opgaver.
Der er ydet hjælp lokalt - ikke mindst til unge og internationalt, hvor danske og udenlandske
klubber har samarbejdet om fælles projekter.

Bare den danske andel omfatter en indsats, som
hvert år omfatter et tocifret millionbeløb.
Her i Magasinet har vi valgt at vise et lille udpluk af projekter, som er finansieret både med
midler fra danske klubber og fra de forskellige
Rotary-fonde. Det er otte internationale fra de
seneste år og to danske.

MIDLERNE KOMMER FRA ALLE ROTARIANERE
Den enkelte rotarianer yder bidrag på flere fronter.
Der spares mere end 2 mio. kroner op hvert år
alene gennem kontingentindbetalinger. Herudover ydes der direkte donationer til fælles store fonde, så der på verdensplan kan ydes støtte målrettet til projekter. Der tages i de enkelte
Rotary-klubber mange individuelle initiativer,
som både rejser, midler, økonomisk, og som
rummer en stor personlig, frivillig indsats.
Mange gange er det en ide, som kræver, at flere
er med til et projekt, og så søges der hjælp fra
andre klubber både lokalt og internationalt.

JEG ER ROTARIANER FORDI...
Som tilflytter til Silkeborg ønskede jeg at styrke mit
netværk i Silkeborg og omegn og at være medlem
af en seriøs og attraktiv erhvervsklub. Det synes jeg,
at Rotary repræsenterer. Dertil kommer, at medlemsmøderne repræsenterer et menneskesyn, som jeg
kan identificere mig med og støtte op om.

For at kunne yde noget ekstra, når der er en ide,
kan den klub, som har ideen, hente ekstra økonomisk støtte.
I The Rotary Foundation er der sparet op i forskellige fonde og puljer, som kan søges, og hvorfra klubberne kan få support til deres projekter.
Der er en pulje med midler til enkelt projekter,
som ens eget distrikt har sparet op, og der er en
anden pulje for større globale projekter. Der er
desuden flere store fonde.
I Danmark findes desuden en særlig fond, ved
siden af The Rotary Foundation, nemlig Rotary
Danmarks Hjælpefond.

Tyge Kjær Rasmussen
Silkeborg Østre Rotary Klub

Foto: © Københavns Rotary Klub. Etablering af Toiletter på skole i Sydafrika med bidrag fra Rotary Danmarks Hjælpefond og distriktsmidler.
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THE ROTARY FOUNDATION I DANMARK

Foto: © Københavns Rotary Klub.
Etablering af Toiletter på skole i
Sydafrika med bidrag fra Rotary
Danmarks Hjælpefond og District
Grants.

Vær med til at gøre en
forskel med mening,
støt:
Kontonr.: 3574 10845963 (Danske Bank)
Du kan også benytte “Mobile Pay” 4268 6990

ROTARY DANMARKS
HJÆLPEFOND

Nye pelse
Omsyning til ny model
Forandring & reparation
Buntmagermester

Finn Agger

Holmemosevej 9 · 4780 Stege
Telefon 2240 1985

1,7 mio. DKK. uddelt bare i året 2016/2017.
En fond som yder støtte til humanitære, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver i Danmark og udlandet. Alle bidrag
går til projekter initieret, gennemført og kontrolleret af en
dansk Rotary-klub. De mere end 10.000 rotarianere i Danmark betaler hvert år et tilskud til fonden. I dette år har fonden ydet bidrag til ca. 110 projekter.

Du kan bidrage direkte
Gå ind på rotary.dk/Bidrag, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan støtte Hjælpefonden med personlige bidrag. Du
kan opnå et årligt skattefradrag, når du støtter Hjælpefonden
på maks. 15.000 DKK. Mindste støttebeløb 200 DKK.

Ekspedition efter aftale
www.buntmageren.dk

FJERRITSLEV
TRYK

ØSTERGADE 35 · DK 9690 FJERRITSLEV · TLF. 98 21 22 00

Tagpap
Vindpap
Undertag

Tapes
PVC-membran
EPDM-membran
Affaldsbeholdere

SORBERG ®
Frederiksborgvej 416, 4000 Roskilde
+45 6019 3311 | lbk@sorberg.dk

THE ROTARY FOUNDATION I DANMARK

13

KLUB-PROJEKTER
DANMARKS 275 ROTARY-KLUBBER LØFTER HVERT ÅR MANGE OPGAVER,
BÅDE I LOKALSAMFUNDET OG INTERNATIONALT.
Lokalt samles der ind til støtte for sportsklubber, der ydes frivilligt arbejde med unge, som har
det svært, der arrangeres støttekoncerter, der ydes iværksætterstøtte, julehjælp og meget,
meget mere.
Internationalt løses der også mange projekter hvert år. De 10 projekter, vi har valgt at vise her i
magasinet, er fra klubber i hele landet, og omfatter otte internationale og to lokale. I alle projekter indgår der midler fra The Rotary Foundation.

OPDELING I DISTRIKTER
I Danmark er Rotary organiseret i fem distrikter,
med hver sin guvernør i spidsen og mellem 50 og
80 klubber i hvert distrikt, ledet af en præsident.
Ledelsesopgaverne skifter hvert år den 1. juli og
er frivilligt arbejde.
Distrikterne har desuden et samarbejde på tværs
af landet i Rotary Danmark.
Færøerne og Grønland er med i hvert sit distrikt.

Graik: © Rotary Danmark. Tilpasset af Philip Flindt.

ÅRLIGE BIDRAG FRA KLUBBERNE I DANMARK
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År/t.DKK*
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17**

Polio Plus
867
1.833
924
1.206

*USD 7.05 DKK.

**skønnet

Øvrige projekter
3.123
2.623
2.411
2.291

KLUB-PROJEKTER

Total
3.990
4.456
3.335
3.497

Over 15 mio. DKK. på fire år til humanitært arbejde fra danske klubber.
Hertil kommer klubbernes egen lokale
projekter. De er i samme størrelse.
Rotarianere i Danmark bidrager også
til Rotary Danmarks Hjælpefond,
alene i 2016/2017 med 1,7 mio. DKK.

NÅR MANGE BÆKKE SMÅ GØR EN STOR Å
14 klubber i distrikt 1461

DKK. – i alt 39.000 DKK. Beløbet blev doblet
op af Rotary Danmarks Hjælpefond, og der blev
givet tilskud på USD 2.000 i distriktsmidler.
I alt kunne der overføres 12.000 Euro, som et
flot tilskud til projektets totale omkostninger på
24.500 Euro.

Foto: © Rotary Distrikt 1461.
Den specialindrettede bus.

Det gamle ordsprog gælder stadig og et
af beviserne er projektet om anskaffelse
af en bus til handicappede i Litauen.

Oprindeligt ville Šiauliai Rotary Klub købe en
brugt bus og få den ombygget. Men nogle af
klubbens medlemmer indskød lidt ekstra, så det
blev muligt at købe en helt ny.

Det startede på et Rotary-seminar i foråret
2016. Formænd for Foundation-udvalg fra flere klubber i distrikt 1461 hørte om projektet,
der i samarbejde med Rotary-klubben Šiauliai
i Litauen skulle skaffe en handicapvenlig bus til
dårligt bemidlede litauere, som i deres voksenliv er blevet fysisk handicappede.
For de ramte betyder et handicap ikke kun en
forringet mulighed for arbejde, men også en
svær økonomi med en yderst beskeden pension.
Et liv der let kan betyde stor risiko for selvmord.
Litauen har Europas højeste og verdens næsthøjeste selvmordsrate.
Sport er i Litauen en stor del af det almindelige sociale liv. Men for de senhandicappede, der
kalder sig ”Entusiasterne”, er det ikke muligt at
deltage i sport uden en specialindrettet bus, da
de fleste er kørestolsbrugere. Med en bus kan de
få mulighed for at deltage i et socialt liv samt i
diverse konkurrencer, som har en høj social status i Litauen.

Bussen blev indviet den 19. december 2016 med
pressedækning fra både lokale og landsdækkende aviser og TV i Litauen, hvor de danske klubbers støtte også blev nævnt.

Udvalgsformændene blev enige om at få hver
af deres klubber til at yde et mindre beløb. Ikke
mindre end 14 klubber gav mellem 750 og 4.000

Dette projekt viser, at når klubberne står sammen og alle yder lidt, kan Rotary gøre en forskel, der virkelig kan mærkes.

KLUB-PROJEKTER

Foto: © Rotary Distrik 1461.
Specialindrettet bus gør livet lettere i Litauen.
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VARMESTUE-PROJEKT

Foto: © Rotary Distrkt 1450.
Rotarianere holder gryderne i kog.

Esbjerg, Bramming og Ribe Rotary Klub
Projektet giver varmen for mange.

Rotary-klubberne i Esbjerg, Ribe og Bramming
er i efteråret gået sammen om at holde lørdagsåbent for brugerne af Kirkens Korshærs varmestue i Esbjerg. Fra 10-14 har klubberne på
skift siden oktober serveret morgenmad og lavet varm middagsmad til de ca. 25 hjemløse der
normalt møder op.
Formålet med projektet er at give hjemløse en
mulighed for at få lidt varme, socialt selskab og
noget mad i weekenden. Mange hjemløse mangler et sted, ikke mindst i weekenden, hvor de
både kan få mad og være sammen med andre.
Og en styrkelse af de sociale relationer igennem
et par timer hver lørdag er et primært formål
med projektet.
Klubberne har hver stået for en måned ad gangen, og indtil videre har fire af de i alt seks klubber været på varmestuen. Oplevelsen såvel hos
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brugerne som rotarianerne, der har været der
om lørdagen, har til nu været rigtig god. Brugerne er glade for, at de nu får en ekstra dag i weekenden, hvor de kan mødes med andre, hygge
og få mad. Rotarianerne er glade for, at de kan
bidrage til noget godt lokalt, og at de samtidig
også får fælles gode anderledes oplevelser med
brugerne og med hinanden.
Varmestueprojektet har fået støtte fra såvel Rotary Danmarks Hjælpefond med 27.000 DKK.
samt 27.000 DKK fra Distrikt 1450. Klubberne
har selv givet 100 DKK. pr. medlem i de seks
klubber.
Projektet er så vellykket, at klubberne overvejer, om projektet eventuelt kan udbygges/videreudvikles, når projektet efter de seks måneder
afsluttes.
Fra Esbjerg, Ribe og Bramming lyder en opfordring til andre klubber om at gøre noget lignende.

Kursus og konference lokaler fra
2-200 pers med 78 dobbelt værelser.
Lokal cafe med danske klassiker.
Fest og selskabs arrangementer
efter Jeres ønsker.

Tlf. 64881660
fjelstedskovkro.dk
fjelstedskovkro@fjelstedskovkro.dk

JEG ER ROTARIANER FORDI...
Rotary giver mig en unik mulighed for at praktisere
mine værdier og holdninger igennem ”Service Above
Self” med fokus på ”Doing Good in the World”

Bjarne Eilsøe-Jørgensen
Odense City Rotary Klub

Vi svarer altid - hele døgnet
Tlf.: 46 35 08 69
Vi hjælper med alle former
for begravelser og bisættelser.
Personlig vejledning vedr. “Min sidste vilje”.
Schärfe Begravelsesforretning
Jernbanegade 10 - 4000 Roskilde
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

VORES KONCEPT
Kailow Gruppens koncept er skræddersyet til den nye medievirkelighed
med flere selvstændige ekspertvirksomheder, der samler den størst mulige
viden inden for hvert område. Det er helt op til vores kunder, om de kun har
brug for kompetencerne i en af vores virksomheder, eller om vi skal
udvikle en totalløsning på tværs af husets kompetencer.
Vores one-stop-shopping-koncept fjerner fordyrende mellemled
og besværet med flere forskellige leverandører. Uanset om du har behov for
en komplet kampagne eller står med en konkret produktionsopgave,
så hjælper vores 100 specialister dig sikkert i mål.

VORES VIRKSOMHEDER
KAILOW INSIGHT ANALYSE, SURVEY, INDSIGT OG STRATEGI
KAILOW GRAPHIC TRYK, PRINT, KOPI, DISTRIBUTIONS- OG LAGERLØSNINGER
KAILOW VISUAL SKILTE, BANNERE, DISPLAYS, POS OG UDSTILLINGSLØSNINGER
KAILOW CREATIVE KOMMUNIKATION, MARKETING, WEB OG DESIGN
KAILOW STUDIO VIDEO, LYD OG FOTO

Foto: © Rotary Distrkt 1440.
Der skal graves ca. 20 km render til vandrørene.

VAND SKABER LIV
Han Herred Rotary Klub

Internationalt samarbejde om vandforsyning til 5.000 indbyggere i Burundi.

”Vand er forudsætningen for alt liv”, sagde guvernøren for Burundi-regionen Kayanza, da
han lagde grundstenen til vandforsyningen i
landsbyen Buraniro. Et projekt, som blev støttet
bredt internationalt, idet Han Herred-klubbens
to venskabsklubber i hhv. Norge og Sverige
samt St. Heddinge Rotary Klub bidrog økonomisk, foruden støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond og fra The Rotary Foundation.
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Landsbyens indbyggere har hidtil skulle gå et
par kilometer for at hente vand i dunke ved en
vandpost eller fra en ikke helt ren flod.

Vandhaner ved de enkelte husstande
Vandet hentes fra kilder i de omkringliggende
bjerge og føres i rør frem til husstandene, hvor
der er etableret en udendørs vandhane med en
vandmåler, så det forbrugte vand kan afregnes.

JEG ER ROTARIANER FORDI...
...Jeg udvider min horisont i et stærkt og
udviklende fællesskab

Anna Hejlsberg
Foto: © Rotary Distrkt 1440.
Fra grundstensnedlæggelsen ses fra venstre
guvernør Ndayimanisha Kaneziyusi, borgmester Fabien Ngendakumane, Rotary-præsident Sylvestre Karabaye samt Erik Tornøe og
Peter Eigenbroth fra Han Herred Rotary Klub.

Randers Business Breakfast Rotary Klub

Projektet beløb sig i alt til knapt ½ mio. danske kroner. De involverede klubber betalte ca.
125.000 DKK. og Rotary Danmarks Hjælpefond
40.000 DKK. De resterende ca. 325.000 DKK.
blev finansieret af The Rotary Foundation.
Efter afslutningen af vandprojektet har Han
Herred Rotary Klub taget udfordringen med
uddannelse op, og klubben sponsorerer nu en
videregående uddannelse for tre unge piger fra
landsbyen.

Indbyggerne bruger ca. 20 liter vand pr. person
pr. døgn, hvor vi i Danmark ligger på omkring
106 liter.
Rotarianere fra Han Herred var i Burundi for
at planlægge projektet og skabe kontakt til en
lokal Rotary-klub, og senere igen med ved starten af installationen og den endelige placering
af tanke og rørføring. Endelig deltog klubbens
præsident i indvielsen af vandforsyningen.

Bæredygtigt projekt
Rotary arrangerede kurser for befolkningen i
hygiejne og i fornuftigt forbrug af vandet. Der
var fremstillet plancher som tegneserie til at
fremme forståelsen for, at det f.eks. er en dårlig
idé at hente vand tæt ved afløb og lignende.

KLUB-PROJEKTER

Foto: © Rotary Distrkt 1440.
En af plancherne, som blev brugt
ved undervisning og hygiejne.

Burundi
Burundi er på størrelse med Jylland og har ca. 9
mio. indbyggere. Landet grænser op til Congo,
Rwanda og Tanzania. Landet har været igennem en opslidende borgerkrig mellem hutuer
og tutsier, og landet er dybt forgældet.
Landet er netop nu i en alvorlig usikker politisk
uro på grund af uenighed om præsidentens ønske om genvalg til endnu en funktionsperiode.
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PATIENTOVERVÅGNING
Stege Rotary Klub og Korsør Rotary Klub

Traume/akutmodtagelse og opvågningsafsnit

I Rotary-året 2015/16 samarbejdede Stege Rotary Klub med søster-klubberne i Korsør og Plunge i Litauen om indkøb af hospitalsudstyr til det
kommunale hospital i Plunge. De tre klubber
har i en årrække løst flere projekter sammen i
byen. I 2007 gennemførtes et projekt om indkøb af et patientovervågningssystem til hospitalet. I 2008 var Stege Rotary Klub med til at
finansiere et nyt køkken på et børnehjem i byen.
Efter 8 år i drift var der opstået problemer med
patientovervågningssystemet. Flere af de seks
patientmonitorer var ude af drift, og en analyse
viste, at det var mest fordelagtigt at købe et helt
nyt system. Da Plunge Kommune har begrænsede økonomiske muligheder, besluttede de tre
Rotary-klubber at gå sammen om at skaffe penge til et nyt system. Ved hjælp af bidrag fra klubberne og deres distrikter, (1480 i Danmark og
1462 i Litauen), Rotary Danmarks Hjælpefond
og The Rotary Foundation lykkedes det at rejse de 285.000 DKK., som er prisen på seks nye
patientmonitorer og én fælles centralstation for
samlet overvågning.
Stege og Korsør Rotary-klubber donerede hver
20.000 DKK. Rotary Danmarks Hjælpefond gav
det samme, 40.000 DKK. De 80.000 DKK. blev
sammen med Plunge Rotary Clubs flotte bidrag

Foto: © Rotary Distrkt 1480. “Et nyt afsnit åbnes”.

på 70.000 DKK. i det videre forløb regnet som
”klubpenge”. Således udgjorde det samlede beløb fra de tre klubber og hjælpefonden 150.000
DKK. Distrikt 1480 bidrog med 19.000 DKK. og
det Litauenske distrikt 1462 med 11.000 DKK.
Fra puljen Global Grant og Foundations World
Fund kom et yderligere bidrag på 105.000 DKK.
som tillagt ”vores egne” 180.000 DKK. giver
slutresultatet 285.000 DKK.
Den 14. juli 2016 rejste 8 repræsentanter fra Stege og Korsør Rotary-klubber til Plunge, hvor de
blev godt modtaget. Fredag var der officiel overdragelse af systemet. På rådhuset blev delegationen modtaget af borgmesteren, som på kommunen og borgernes vegne takkede for udstyret.
Efterfølgende blev udstyret formelt overdraget
til hospitalet. Ved overdragelsen deltog, udover
repræsentanter fra de tre Rotary-klubber, også
den administrerende overlæge, borgmesteren
samt et medlem af det Litauiske Parlament.
Overdragelsen blev overværet af journalister og
fotografer fra tre dagblade og en tv-station.

Foto: © Rotary Distrkt 1480.
“Et nyt afsnit åbnes”.
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OPGRADERING AF TYRKISKE SKOLER
Aarhus Nordvestre Rotary Klub

Fotos: © Rotary Distrik 1450.
Skoleelever fra Kösklüdere Skole i Ankara, Tyrkiet.

Aarhus Nordvestre Rotary Klub har i et frugtbart samarbejde med Anittepe Rotary Club siden 2011 renoveret og opgraderet skoler i et af
den tyrkiske hovedstads fattigste kvarterer, Mamak. Den 26. oktober 2016 blev dagen, hvor vi
i fællesskab gjorde det for tredje gang, og hvor
625 elever i alderen 5-14 år med begejstring
kunne tage Kösklüdere-skolen i brug.
Der var rig anledning til at være begejstret, for
deres skole har gennemgået nøjagtig den samme kur, som de andre skoler, vi har haft gennem
processen: Totalt renoverede klasseværelser
og gang-/trappearealer, nyt inventar og it-udstyr med projektorer i alle klasselokaler (samt
smartboard i ét) og drikkevandsforsyning med
fontæner på hver etage.
Det omfattende it-udstyr kompenserer i første
række for det forhold, at skolen ikke råder over
faglokaler; men det tjener også et andet væsentligt formål, nemlig at støtte den omfattende uddannelses- og kursusvirksomhed for lokalsamfundet, som klasseværelserne danner ramme
om, når skoleeleverne er gået hjem.

KLUB-PROJEKTER

Skoleprojektet beløb sig denne gang til næsten
USD 80.000 og var dermed ca. 50% dyrere end
de tidligere projekter; men der var naturligvis
ingen budgetoverskridelser, for vi vidste på forhånd, at elevtallet var større og bygningernes
stand dårligere, end vi var vant til.
Men USD 80.000 er ikke desto mindre over

en halv mio. DKK., hvilket kan mærkes selv i
en aktiv klub som Aarhus Nordvestre. Derfor
har det været en stor glæde, at ikke færre end 8
tyrkiske Rotary-klubber og deres distrikt denne gang har sluttet op om projektet. Det er helt
usædvanligt i en global sammenhæng, at de lokale Rotary-klubber tegner sig for over 30% af
finansieringen. Projektet blev støttet med USD
15.000 af distriktsmidler.

Med sådan en lokal opbakning,
kan næsten alt lade sig gøre!
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SNOEZELEN
Holbæk Rotary Klub

Et redskab til forbedring af dementes hverdag

Holbæk Rotary Klub donerede d. 13. april 2016
en Snoezelvogn til hjælp for demente på et plejecenter i Holbæk Kommune.
Projektet var oprindelig tænkt som en reminiscensstue, et sted hvor demente kunne mødes
og gense ting fra deres fortid. For at sikre at vi
valgte et projekt/donation, som også ville være
værdsat inden for demensområdet, blev flere
møder holdt med ledelsen inden for ældre og
sundhedsområdet, samt en konsulent med speciale inden for demensområdet.
Efter flere møder med Holbæk Kommune blev
det besluttet at ændre projektet til indkøb af en
”Snoezelenvogn” med udstyr.

Ordet ”Snoezelen” er opstået ved en sammentrækning af de to hollandske ord ”snuffelen” og
”doezelen”, der betyder henholdsvis snuse og
døse
Donationen er en vogn, som indeholder en lyskilde med fiberoptik – én projektor med nattehimmel med ”bevægelige Stjerne” samt et musikanlæg med 10 beroligende cd’er.
“Snoezelen“ blev udviklet i 1970’erne i Holland.
Oprindeligt publikum var multihandicappede. I
dag bruges Snoezelen i pleje af demens, og mennesker med udviklingsforstyrrelser og psykiske
sundhedsproblemer.
Den grundlæggende filosofi omkring konceptet
er, at man ved at skabe en kontrolleret sanseramme, som giver brugeren ro (døse), kan give
denne overskud til mere aktivt, at forholde sig
til de andre tilbudte sanseindtryk (snuse).
Projektet er blevet til med penge doneret via
indbetalinger fra Holbæk Rotary Klub med tilskud fra The Rotary Foundation og Rotary Danmarks Hjælpefond.
Ved overrækkelsen deltog bl.a. skuespiller og leder af Dragsholmrevyen Bente Eskesen. Dragsholmrevyen har bidraget med en særforestilling
for Holbæk Rotary Klub, hvor overskuddet gik
til projektet.

Foto: © Rotary Distrkt 1480. “Snoezelen”-vognen.

Din lokale revisor - læs mere på brandtrevision.dk
Kontakt: Statsautoriseret revisor
Uffe Nikolajsen - tlf. 33 37 60 35
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JEG ER ROTARIANER FORDI...
...vi har verdens bedste ungdomsudvekslingsprogram,
og fordi vi har et godt socialt miljø og kammeratskab
samt erhvervsrelaterede kontakter.

Torben Hvid Rasmussen
Roskilde Østre Rotary Klub

Guldsmed Hansen
Algade 46 · 9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 00 73
hansen@guldsmed.dk

Transfer . Broderi . Laser . Tekstil . Vævede etiketter . Plotterfolie

Foto: © Rotary Distrkt 1480.
Borgmester Søren Kjærsgaard.
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RENT VAND TIL LANDSBY I UGANDA
Billund Rotary Klub

Foto: © Rotary Distrkt 1450.
Vandprojektet tager form, Uganda.

Efter en række startvanskeligheder gik vi sammen med en amerikansk udviklingsorganisation, Water Mission, der har stor erfaring
med udvikling og igangsætning af bæredygtige
vandprojekter i hele verden og med egen organisation i Uganda. Landsbyen Kabira med
3.170 indbyggere var stærkt nødlidende for rent
drikkevand. Prisen på det samlede projekt var
74.632 USD, som med den daværende kurs blev
til godt 500.000 DKK. Hos The Rotary Foundation fik vi godkendt projektet som et såkaldt
Globalt projekt.

Vi gik så i gang med fundraising. Her fik vi selskab af Varde Warwith Rotary Klub. Billund og
Varde klubberne påtog sig hver at skaffe 40.000
DKK. Vores partner i Uganda - Iganga Rotary
Club – tegnede sig for 500 dollars. Gennem vort
Rotary distrikt og The Rotary Foundation fik vi
tilsagn om 48.533 dollars. De resterende 13.761
dollars tegnede Water Mission sig for.

Foto: © Rotary Distrkt 1450. Vandprojektet i Uganda.
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Samarbejdet med Water Mission har været særdeles positivt, og uden The Rotary Foundation
midlerne havde dette projekt ikke været muligt.
Styring og koordinering er sket fra Billund Rotary Klub.
Foto: © Rotary Distrkt 1450.
Lokalsamfundet hjælper
til med indsamlingen.

Processen tog mere end 3 år. Det var derfor med
stor glæde, at vi sidste sommer modtog bekræftelse på indvielsen af vort Safe Water Project i
Kabira med tappesteder i landsbyen. Der blev
brugt Grundfos-pumper og solcellesystem.
Landsbyens beboere har deltaget aktivt i en del
af arbejdet, og en komite er dannet til at sikre
bæredygtighed og fortsat sikker drift. Projektet
havde et lille overskud på 700 dollars, som vor
partnerklub Iganga Rotary Club pt. bruger til at
producere en videofilm, som skal dokumentere
succesen.

I Billund Rotary Klub er en pæn del af midlerne
skaffet ved opsætning af indsamlingsmontrer
hos en del af byens handlende. Stor tak til alle,
som har været med til at støtte dette livgivende
projekt.

Foto: © Rotary Distrkt 1450.
Rindende, rent vand, Uganda.

Foto: © Rotary Distrkt 1450.
Projektmøde, Uganda.
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WITKOPPEN

Københavns Rotary Klub
Fortsat hjælp til klinik i Sydafrika.

Witkoppen Health & Welfare Centre nær Johannesburg i Sydafrika er en non profit-virksomhed, som fungerer som et healthcare center.
I november 2010 fik Witkopppen Health & Welfare Centre overdraget en mobil klinik, som var
finansieret primært ved bidrag fra Københavns
Rotary Klub og Rotary Danmarks Hjælpefond.

(Distrikt 1470 distriktsmidler). Det lykkedes at
øge beløbet til 180.000 DKK. fordelt på de tre
sponsorer.

Kontakten til klinikken og den lokale Kyalami
Rotary Club fortsatte. I efteråret 2013 modtog
Københavns Rotary Klub klinikkens ønskeliste
over it- og klinikudstyr. Det førte til beslutning
om at gå ind i et nyt projekt. Projektets formål
var at forbedre mulighederne for sygdomsbehandling i de fattige områder (townships) omkring det nordlige Johannesburg. Målet var at
rejse 150.000 DKK. fordelt med lige store bidrag fra Københavns Rotary Klub, Rotary Danmarks Hjælpefond og The Rotary Foundation

Beløbet muliggjorde en opgradering af klinikkens it-udstyr. For at klinikken kunne fungere
optimalt, var det vigtigt at få it-serveren opgraderet og få de nødvendige licenser, hvorfor
ønskerne omfattede indkøb af it-hardware, primært opgradering af server, software, de nødvendige licenser, samt diverse instrumenter og
udstyr. Blandt ønskerne var også apparater til
undersøgelse af blodprøver både i den permanente og den mobile klinik, samt lamper til undersøgelse af patienter og celleprøver.

Foto: © Rotary Distrkt 1470. Witkopppen Health &
Welfare Centre, den mobile klinik

Foto: © Rotary Distrkt 1470. Witkopppen Health &
Welfare Centre, den mobile klinik
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SAHELI CENTRE

5 danske og 5 indiske Rotary-klubber samarbejder om 5 levedygtige projekter.

Foto: © Rotary Distrikt 1440.
Rotarianere besøger Saheli Centre.

En kvindes veninde
Fremtidsudsigterne for mange unge kvinder
forværres gennem kønsdiskrimination, tvangsægteskab og uværdigt hårdt arbejde. Sådan
er dagligdagen for mange kvinder i det fattige
nordøstlige Indien.
”Saheli Centre” (Saheli = en kvindes veninde)
er et projekt, der hjælper unge piger med at få
en bedre fremtid gennem en faglig uddannelse,
hvorved de også bliver økonomisk selvstændige.
Yderligere får de viden om familieplanlægning,
personlig hygiejne, og hvordan de kan forbedre
kvaliteten af deres eget liv, deres familie og deres samfund samt mindske fattigdom og fjerne
uligheder baseret på køn.

Hjælp til selvfinansiering
med sneboldeffekt
Etableringen af et Saheli Center koster 70.000
DKK. Det dækker startomkostningerne, fx symaskiner og computere samt lærerudgifter til
de første, der uddannes.
Efter uddannelse arbejder kvinderne i centeret med deres nye fag, hvor de tjener penge til

sig selv og til centeret. Udvalgte kvinder bliver
oplært som instruktører, der uddanner de nytilkomne kvinder. Derfor bliver centeret selvfinansierende efter oprettelsen.
Administrationen af centrene ledes af lokale Rotary-klubber, og således går al støtte ubeskåret
til centrene. Rotary-klubberne i staterne Bihar
og Jharkhand har siden 2003 oprettet 28 af de
80 Saheli Centre, som er målet. Her uddannes
årligt over 10.000 kvinder.

Med hjælp fra The Rotary Foundation
kan Rotary-klubber gøre en forskel.
Efter at have besøgt nogle af centrene og set,
hvor effektivt det hele fungerer, besluttede vi
at hjælpe med at oprette yderligere 5 centre i et
samlet projekt på 350.000 DKK. med støtte fra
The Rotary Foundation.
Det blev muliggjort med hjælp fra Kronjyllands
Rotaract Klub og Rotary-klubberne Hadsund,
Horsens Vitus Bering, Skivehus og Rosenholm.
Hver er fadder for et Saheli Center. Hertil kommer den største støtte fra Rotary Foundation.

Foto: © Rotary Distrkt 1440.
Indiske kvinder, Saheli Centre.
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NARO MORU DISABLED
CHILDREN’S HOME

Foto: © Rotary Distrkt 1470.
“Frikvarter”.

Frederiksberg Rotary Klub

Få km syd for ækvator, ved foden af det 5.200
m høje Mount Kenya, ligger et lille veldrevet
behandlings- og genoptræningshjem for børn i
alderen 2-18 år. Drengene og pigerne kommer
fra hele Kenya og lider af fysiske handicap, der
med en passende lægelig og fysioterapeutisk
indsats kan afhjælpes. Dette giver børnene en
bedre tilværelse i stedet for en udsigt til et liv
i isolation. Hjemmet kan rumme 90 indlagte
børn. Opholdet varer typisk 3-4 måneder.
Hjemmet, der er åbnet i 1982, drives af nonner
fra Franciscan Elizabethan Sisters. Ordenen har
sæde i Padova, Italien. Et frivilligt hold på 5-6
ortopædkirurger fra Genova Orthopaedics for
Africa, Italien, besøger hjemmet 2 gange om
året og foretager de nødvendige operationer.
Hjemmet beskæftiger bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker og ortopædteknikere.

Rotary-klubberne på Frederiksberg har bistået
hjemmet med udstyr til operationsstue, fysioterapi og ortopædværksted, nødgenerator og
solcelleanlæg til vandopvarmning samt nye badefaciliteter. Rotary har uddelt 25 stipendier til
ubemidlede unge, der
er blevet behandlet på
hjemmet, til gymnasial eller teknisk uddannelse. 17 børn har
i 2014 fået betalt behandlingen på hjem- Foto: © Frederiksberg
Rotary Klub. Nødgenerator.
met af Rotary.
Projektet er gennemført i samarbejde med
Meru Rotary Club, der ligger tæt ved hjemmet.
Rotary-klubberne på Frederiksberg har gennem
”Kunst i Påsken 2013” bidraget med 291.107
DKK., Rotary Danmarks Hjælpefond med
60.000 DKK., distrikt 1470 med 36.990 DKK.
og The Rotary Foundation med USD 36.918.

Samlet bistand: USD 104.321
Projektet blev i 2015 evalueret af The Rotary
Foundation med en yderst positiv bedømmelse.
Se kunst-i-paasken.dk
Foto: © Frederiksberg Rotary Klub. En sovesal.
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Foto: © Rotary Distrkt 1470.
“Vasketøjet tørres”

JEG ER ROTARIANER FORDI...
Min horisont bliver udvidet – jeg får viden om mange ting, jeg
ellers ikke har kendskab til. Det er personlig udvikling, som
glæder mig og giver mig ballast også i mit daglige virke, da jeg
har mere at ”tale om” og ”tale med om”.

Helen Falkenberg
Kongens Lyngby Rotary Klub
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Ekspedition efter aftale
www.buntmageren.dk
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HVAD ER ROTARY?
– Et netværk med mening

Unge og uddannelse

Et af verdens største erhvervsnetværk, med 1,2
mio. medlemmer fordelt over hele verden. I
Danmark er der mere end 10.000 medlemmer,
som er med i 275 klubber.

Hjælp og udvikling til unge er også et meget
stort område i Rotarys arbejde.

Men Rotary er meget mere end det. For ved siden af den livslange personlige udvikling, du får
som aktivt medlem, er du også med i et fællesskab, som løfter mange humanitære opgaver,
både lokalt og internationalt, som beskrevet i
dette magasin.

Klubben
Alle rotarianere er knyttet til en bestemt klub,
der afholder møder en gang om ugen. Møderne
varer præcist 1 1/2 time. De indeholder socialt
samvær og variende, inspirerende foredrag med
fokus på alle sider af samfund og ledelse.

Netværk
Rotary er for kvinder og mænd i private og offentlige virksomheder og for selvstændige erhvervsdrivende, som ønsker at lære andre at
kende, skabe netværk og trække på hinandens
erfaringer i et dynamisk miljø.
Rotary er for dem, som har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen
med andre – for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Hvert år rejser omkring 8.700 unge fra 80 lande over hele verden på udvekslingsophold et år
i et andet land, organiseret af Rotary. Alene fra
Danmark rejser 200 unge hver år ud, og lærer
sprog og kultur på den bedste måde, og lige så
mange unge kommer hertil fra andre lande.
Der ydes desuden studielegater, så unge kan
få international viden og forståelse. Flere unge
danskere har således været et år på universitetsophold i Georgia.

Din egen uddannelse og udvikling
Er du medlem af en klub, får du hele tiden ny
viden, og udvikling af dine personlige evner på
tværs af faggrænser og uddannelser.
Du får tætte relationer i din egen klub og er
samtidig med i et af verdens største erhvervsnetværk, hvor du kan etablere gode kontakter.
Arbejder du internationalt, eller rejser du, vil du
som rotarianer altid blive budt velkommen i enhver Rotary-klub overalt i verden.
Vil du vide mere om denne unikke organisation
så klik ind på rotary.dk

FIND EN ROTARY KLUB
Du kan finde alle Rotaryklubber i hele verden på
“Find a Club”-appen.

Foto: © Rotary Distrikt 1470,
af Philip Flindt. PR-seminar 2017.
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HVAD ER ROTARY?

Find den i App Store.

ClubLocator

JEG ER ROTARACTER FORDI...
...det giver mig mulighed for at udvikle og udfordre
mig selv gennem humanitære projekter.

Lea Erbs

Foto: © ERIC, EUCO 2017, foto af Dawid
Jasiurkowski. Danske Rotaractere til EUCO.

HVAD ER ROTARACT?

Rotaract Kronjylland, Præsident i DANIO
(Danish Rotaract Information Organization)

Rotaract er Rotary’s ungdomsorganisation for
unge i alderen 18-30 år, der lever efter samme
principper som i Rotary. Der er ca. 270 medlemmer fordelt på 14 klubber i Danmark. I Rotaract skabes lederkompetencer, netværk og
personlig udvikling gennem foredrag, events og
Charity-projekter.

Mere information om Rotaract
kan findes på Rotaract.dk

Der afholdes årlige konferencer på nationalt,
nordisk, europæisk og verdensplan, som de
danske rotaractere deltager i. I året 16/17 har
den danske Rotaracter Jens Christian S. Pedersen været præsident i Rotaracts europæiske organ, European Rotaract Information Organisation, E.R.I.C.
Foto: © Rotary Distrikt 1470, foto af Philip Flindt.
ERIC præsident Jens Christian Steenvinkel Pedersen
ved Rotaract-møde hos Microsoft.
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