
Tidligere guvernør i Rotary Distrikt 1480 

Jørgen Christensen er død, 85 år.  

”Det er en personlighed med umådelig faglig 

erhvervs- og kulturmæssig indsigt, der ikke er mere. 

En erhvervslivets grand old man i Kalundborg, en 

skabende kraft og, ikke mindst, en mentorskikkelse, 

”hed det i avisen Nordvestnyts nekrolog om Jørgen 

Christensen, tidligere fabrikschef ved Novo Nordisk 

i Kalundborg og pastdistrikt guvernør i Rotary 

Distrikt 1480.  I en nekrolog, skrevet af en af Jørgen 

Christensens efterfølgere som DG, betegnes han 

som et ”rotariansk fyrtårn, der leverede en 

formidabel indsats for hele organisation Rotary 

International”.  

Jørgen Christensen var født den 21. februar 1935 og sov ind den 24. maj 2020. 

 

Mindeord af PDG Jørgen Ørum, Haslev Rk. 
Det er med dyb sorg, at vi har modtaget budskabet om, at tidligere 

distriktsguvernør Jørgen Christensen, Kalundborg Rotary klub, er død. 

Jørgen, der var født 1935, blev indmeldt i Rotary i oktober 1981. 

Jørgen var et rotariansk fyrtårn, der leverede en formidabel indsats for hele 

organisation Rotary International, idet han tjente både sin klub, Kalundborg Rk, 

distrikt 1480, Rotary Danmark og Rotary International. Jørgen blev godt bakket op 

af sin hustru, Ditte, der døde en kort tid før Jørgen. 

Jørgen var et meget jordnært menneske, hvilket også gav sig udslag i de mange 

funktioner, han udførte i Rotarys regi.  

Jørgens gerning i distrikt 1480´s tjeneste begyndte allerede i 1998 efter en nominering som kommende 

guvernør i 1999-2000.  

På det tidspunkt viste Jørgen stor forståelse for fremtidens anvendelse af moderne teknologi. Jørgen 

accepterede på forespørgsel fremover at modtage ugebrevene fra klubberne digitalt. Et lille skridt for 

menneskeheden, men et stort skridt for distrikt 1480 og Rotary Danmark. Distriktet blev repræsenteret i en 

arbejdsgruppe i Rotary Danmarks regi, der havde til opgave at etablere et anvendeligt IT-system til gavn for 

klubberne. Jørgens fremadrettede tanker vandt gehør i sidste ende. 

Rotarys trivsel og fremtid lå Jørgen meget på sinde. Han var således foregangsmand i forbindelse med 

oprettelse af distriktets eneste morgenklub. Det tog lidt mere tid end Jørgens funktionsperiode, men et solidt 

grundlag var lagt, så efterfølgerne kunne fortsætte arbejdet med at oprette klubben, der desværre nu er 

nedlagt. (Derefter blev morgenklubben omdannet til e-klub).  

Efter guvernøråret fortsatte Jørgen som formand (dengang benævnt oldermand) for Rotary Danmark, hvor 

han var med til at modernisere vedtægterne for multidistriktet Danmark. En ikke helt let opgave, der skulle 

godkendes af Rotary International. 

Jørgen blev efterfølgende i flere omgange valgt som distriktets repræsentant til Rotarys lovgivende 

forsamling, COL, der afholdes hvert 3. år. 



Jørgen var også i mange tilfælde udpeget af Rotary International bl.a. som Sergeant-at-Arms – en betegnelse 

af frivillig indsats ved Rotaryarrangementer som convention, guvernørskolen(assembly), zonemøder og 

lignende arrangementer.  

Jørgen var ligeledes en drivende kraft i arbejdet med gennemførelsen af Rotary Internationals convention i 

København/Malmø i 2006. 

Som følge af sin viden, sin adfærd og interesse for de mennesker, der var omkring ham, nød Jørgen stor 

respekt i hele vores organisation. Han var altid parat til at hjælpe, og han stolede på sine ”medarbejdere” – 

ikke blindt, men på en måde, så det opfattedes som en tillid til de medlemmer, der skulle udføre arbejdet. 

Et eksempel var arbejdet med indførelse af IT- systemet, hvor der fra et andet distrikt blev lagt et stort pres 

på Jørgen for at støtte dette distrikts forslag. Jørgen valgte at stole på sin egen repræsentant. 

Den sidste store opgave, Jørgen løste for distrikt 1480, var funktionen som distriktstræner fra 2005-2010. En 

ny funktion i 2005, der skulle udvikles til gavn for distriktet og klubberne.  

Som tak for den store indsats i Rotary modtog Jørgen Christensen af distriktet udnævnelsen til Paul Harris 

Fellow med 1 rubin. 

Vi vil savne Jørgen. 

Vores tanker går til hans børn og deres familier. 

Æret været Jørgen Christensens minde. 

Jørgen Ørum 

DG 2004-05. Fmd. for Rotary Danmark 2005-06. 

 

Mindeord af Niels Lind Andersen fra Kalundborg Rotary Klub 

Jørgen Christensen blev færdiguddannet som civilingeniør og kemiker i 1957. I 1980 blev han ansat hos Novo 

Nordisk, og i 1981 blev han fabrikschef på Novo Nordisk i Kalundborg. Allerede samme år blev han optaget i 

Kalundborg Rotary Klub, hvor der var medlemmer fra næsten alle de store virksomheder i Kalundborg.  

Netop dette netværk i Rotary var medvirkende til skabelsen af den industrielle symbiose i Kalundborg. Jørgen 

har ydet en stor indsats for udbredelsen af kendskabet til, hvor unik denne industrielle symbiose er. Det er 

foregået ved at holde foredrag eller deltage i seminarer om emnet i Danmark, men især i udlandet, og det 

har bevirket, at den industrielle symbiose i Kalundborg en overgang var bedre kendt i det store udland end i 

lille Danmark. Jørgen har således medvirket til at gøre Kalundborg kendt rundt om i verden. 

I 1990-1991 var Jørgen præsident i Kalundborg Rotary Klub, hvor en af hans mærkesager var optagelse af 

kvindelige medlemmer i Rotary. Det lykkedes, og de første to kvinder blev optaget som medlemmer i 

Kalundborg Rotary Klub i hans præsidentperiode.  

Jørgen ville gerne arrangere en stor fest i klubben, men kunne ikke rigtig finde nogen begrundelse for at 

holde den (der var flere år til 50-årsjubilæet). At det var lykkedes at optage to kvinder i klubben, var dog så 

stor en begivenhed, at man holdt en gevaldig fest på Melbygården. Klubbens forskellige udvalg var aktive, 

og der arbejdedes hårdt for at skaffe flere penge til polio plus. 

I 1999-2000 var Jørgen guvernør i distrikt 1480, og det medførte lange køreture til alle klubberne, hvor han 

ofte var ledsaget af sin kone, Ditte. Men det skete også, at andre af klubbens medlemmer var chauffør for 

ham. Han arbejdede meget for oprettelse af nye Rotaryklubber og havde held til at få sat gang i processen 

for etablering af distriktets første morgenklub. 

I året 2000-2001 var Jørgen oldermand i Rotary Danmark. 



Jørgen var PHF m/5 safirer+1 rubin. 

I årenes løb har Jørgen altid været aktiv i klublivet, og han har været medlem af mange forskellige udvalg. 

Han var meget vidende om Rotarys forhold og sagde aldrig nej til en opgave. Han var en mentor for mange 

mennesker, der havde brug for hans viden. Alle opgaver, Jørgen påtog sig, blev løst med omhu og på en 

redelig måde. 

Jørgen var et fint menneske, og han vil blive savnet af os alle i Kalundborg Rotary Klub.  

Æret være hans minde. 

Niels L.A. 

_______________________________________________________________________________________ 

Mindeord af PDG Henning Damtoft Pedersen, Svinninge Rotary Klub 

Ved Jørgen Christensens død kom jeg til at tænke på, hvad han har gjort for Rotary og ligeledes om de mange 

områder inden for Rotary, hvor Jørgen og jeg har arbejdet sammen. Altid en stor fornøjelse! 

Jørgen var den første, der fik funktionen som distriktstræner. Tidligere var han jo guvernør fra 1999/00. Jeg 

kan huske, at hans svar på opfordringen til at blive distriktstræner selvfølgelig var et ”ja”, men så 

efterfølgende sagde: ”Hvad er det for noget…”? Et fint bevis på, at Jørgen følte en forpligtelse til at påtage 

sig sådan en opgave, når han blev bedt om det. Og han gjorde det glimrende. Han udviklede funktionen, som 

jeg så senere overtog efter ham, da jeg var færdig med min guvernørtid. Det var en fin arv fra Jørgen, jeg her 

fik at løfte.  

Jeg samarbejdede ligeledes tæt med Jørgen Christensen i arbejdsgruppen, da vi i distriktet arrangerede de 

første GSE-kurser på Søminestationen ved Holbæk. Her var han også en god planlægger omkring 

arrangementet. Han havde en baggrund som civilingeniør og var i tiden før sin pension fabrikschef på Novo 

Nordisk. I den forbindelse var han en af hovedkræfterne i det meget spændende projekt, der er kaldt 

Kalundborg Symbiose.  

Kalundborg Symbiose er et partnerskab mellem 11 offentlige og private virksomheder i Kalundborg. Her har 

man siden 1972 udviklet verdens første industrisymbiose med en cirkulær tilgang til produktion. 

Hovedprincippet er, at et overskud af energi i én virksomhed bliver til en ressource i en anden til gavn både 

for miljøet og økonomien. I et lokalt partnerskab kan man dele og genbruge ressourcer og på den måde både 

opnå besparelser og minimere affaldsmængden. 

På GSE-kurserne bidrog Jørgen med et spændende indlæg om dette unikke virksomhedssamarbejde. 

Jørgen blev jo på et tidspunkt udnævnt til PHF – og efterhånden med en række safirer. Da jeg i 2010 selv 

fratrådte som DG i distriktet, uddelte jeg til en række personer, som traditionen jo er, en række PHF-

æresbevisninger. Imidlertid syntes jeg, Jørgens indsats for Rotary gennem årene var så værdifuld, at jeg 

opgraderede ham til PHF med 1 rubin. 

Den æresbevisning blev han glad for, men jeg var også glad for, at jeg på distriktets vegne kunne vise 

taknemmelighed for hans store i indsats gennem årene. 

Henning Damtoft Pedersen, DG 2009-10. Fmd. for Rotary Danmark 2010-11. 

___________________________________________________________________________________ 


