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Nyhedsbrev 12
Guvernøren takker af
I dag tirsdag den 30. juni 2015 overdrager jeg Guvernørnålen og
Guvernørkæden til Bjørn Zebitz, og jeg gør det med en god
følelse i kroppen, for det har på alle måder været et fantastisk år.
Og medvirken hertil skyldes ikke mindst det gode og konstruktive
samarbejde jeg har oplevet med alle medlemmer, klubber og
Distriktsledelse. Tusind tak til alle.
Jeg fik kæden overdraget den 24. juni 2014, men det føles
næsten som om det var for en uge siden, sådan er tiden fløjet af sted, og sådan må det være, når man går
fra den ene gode oplevelse til den anden. Nu er det ikke her jeg skal aflægge Årsberetning; det sker i
forbindelse med Årsmødet i Distriktet den 19. september, men tillad mig alligevel at komme med et par
eksempler:
Klubbesøgene har været en stor positiv oplevelse. Det er her man tydeligst mærker Rotarys puls og hører
om den store humanitære indsats mange klubber gør lokalt og internationalt. Lad os blive meget bedre til
at fortælle omverdenen herom. Jeg har på mine besøg lagt vægt på at italesætte Rotary som netværket
med det sociale ansvar. Netværket som det stærke lokale erhvervsnetværk og sociale netværk og klubben
som fundamentet for personlige venskaber. Det sociale ansvar viser vi i vore humanitære indsatser. Jeg har
fået megen positiv feedback på mine besøg. Tak til alle for at have taget godt imod mig ved klubbesøgene.
Det er dejligt at konstatere, at rigtig mange klubber har haft medlemsfremgang i Rotaryåret. Bedømmes
medlemsfremgangen ud fra Evanstons statistik, så kunne vi i D1470 ved udgangen af maj måned notere en
fremgang på 67, hvilket er utrolig flot og langt det højeste i Danmark. Ganske vist mener man i de andre
distrikter, at vi har bedre forudsætninger for medlemstilgang på grund af de demografiske ændringer, hvor
flere flytter til hovedstadsområdet, men ærligt talt, det er ikke kun et spørgsmål om at have mulighederne,
man skal også have viljen til at gribe muligheden. Og her har målrettet og dedikeret indsats fra mange af jer
gjort forskellen. Den klub, som har haft størst nettofremgang i Rotaryåret er Søllerød med 14 nye
medlemmer, heraf 1 overflyttet fra en anden klub og 2 medlemmer har forladt klubben. Tillykke til Søllerød
og til alle jer andre med resultaterne.
På det humanitære område opnåede vi flotte resultater. Bidraget til poliobekæmpelsen har vel næppe
været højere noget år efter den store donation fra Københavns RK på 100.000 US$ i forbindelse med Gary
Huangs besøg eller de flotte bidrag Polioudvalgets arrangement i Cirkusrevyen, fra Opeepl og fra flere
klubbers aktiviteter. Målsætningen om 500.000 kr blev langt overgået. Tak for indsatsen fra alverdens børn
og tillykke med resultaterne.
Vi opnåede også at sikre de nødvendige midler til at forsyne eleverne på San José Elementary School i
Pilippinerne med skoleuniformer produceret lokalt. Og da jordskælvet i år ramte Nepal var medlemmer og
klubber hurtige til at bidrage. Store bidrag er gået til Shelterbox generelt eller via Nepal indsamlingen.
Tusind tak for det.
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Der skal lyde en særlig tak til de mange dedikerede rotarianere, som i Distriktsledelse, udvalg og special
funktioner har sørget for at tingene bare fungerer, og som er med til at lette arbejdet som guvernør. Tusind
tak til jer alle.
Til slut vil jeg ønske Bjørn Zebitz held og lykke med det forestående guvernørår. Nyd det – året går alt for
hurtigt!

Nepal indsamlingen slutter nu
Tak for indsatsen. På 2 mdr. blev der indsamlet 582.506,- DKK, der fordeler sig således:
364.406,- DKK der går til Nepal i et direkte samarbejde med Nepal Earthquake Rehab Committee, der ved
hvor beløbet kan gøre størst gavn.
203.100,- DKK er afsendt til Shelter box der har kunnet afsende op til 40 Shelterboxes til katastrofe
området
15.000,- DKK er afsendt til Water Survival box der dermed har kunnet gøre en indsats.
Blandt de mange beløb der er indbetalt, har det især glædet Rotary Danmarks Hjælpefond, at Rotaractere i
hele landet har ydet et stort bidrag. Tak for det.
Nu forestår som nævnt anvendelsen af de 364.406,- DKK i et samarbejde mellem Nepal Earthquake Rehab
Committee og den nedsatte Task Force Group og der vil løbende blive orienteret om de iværksatte
aktiviteter.
Har du/I ikke nået at få indbetalt et beløb, er der selvfølgelig stadig mulighed herfor. I skal blot overføre via
netbank til RDH’s konto (3574-10845963, Dansk Bank) og anfør ”Nepal”

Stor medlemsfremgang i Copenhagen International Rotary Club
Ved præsidentskiftet i CIRK kunne den afgående præsident Zoran Velkoski gøre status over et år med gode
og spændende aktiviteter bl.a. klubrejse til Berlin og tilgang af mange nye medlemmer. I Rotaryåret 201415 har klubben optaget 15 nye medlemmer, hvilket er et meget flot resultat.
Et af de nye medlemmer Lily Li-Wen Hsu fra Taipei Representative Office blev ”pin-et” af vor
Verdenspræsident Gary Huang ved hans besøg i København i november 2014, men den flotte tilgang
skyldes i høj grad en målrettet og dedikeret indsats fra Zoran Velkoski og hans team. Det er den direkte
henvendelse til potentielle medlemmer med omtale af den personlige Rotary-historie, som gør forskellen.
Et stort tillykke og må det samtidig blive en ansporing til klubbens nye ledelse med Præsident Hans
Middelburg i spidsen til at fortsætte det gode arbejde.

Rotary på Bakken/Cirkusrevyen
Det blev på alle måder en forrygende aften med masser af Rotarianere og deres gæster overalt på BAKKEN
og i Cirkusrevyen. Stemningen var høj, og det samme blev nettoresultatet, som vi nu kan overføre til
projekt END POLIO NOW – kr. 185.878,-Når vi hertil lægger match fra Bill og Melinda Gates Foundation,
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kommer vi op på et samlet bidrag på kr. 557.634,- eller det, der svarer til indkøb af ca. 160.000 portioner
vaccine.
Vi siger tusind tak for den store opbakning, vi har fået fra hele Danmark, og tillader os at antyde, at vi alle
kan være stolte af dette resultat.
Grethe Christiansen, pva poliogruppen i D-1470

RYLA 2015 i Hillerød 11.-13. september
Vores ungdomsudvekslings program er forhåbentligt kendt af alle Rotarianere, men herudover har vi flere
andre programmer rettet mod unge og yngre mennesker med henblik på at hjælpe og styrke dem i deres
kariere/karierevalg. Et af disse er RYLA (Rotary Young Leaders Award) som retter sig mod unge/yngre i
aldersgruppen 20-35 år.
RYLA byder på konkrete ledelsesredskaber og personlig udvikling som springbræt til en lederkarriere. Vil din
Rotary klub være med til at sponsorere fremtidens ledere?
11. til 13. september 2015 afholder vi et RYLA seminar i Hillerød. Uddannelse af kommende ledere har som
omtalt høj prioritet i Rotary men herudover håber vi, at netop dette RYLA seminar kan være med til at kikstarte en ny Rotaract klub i Hillerød. Hertil har såvel de unge som Distriktet brug for hjælp fra dig og din
klub. Har din klub kendskab til unge som kunne have glæde af deltagelse i seminaret og/eller vil din klub
sponsere en ung deltager med kostprisen for deltagelse, nemlig 2.495,00 kr, så se invitation og program her
og inviter en ung kollega, en tidligere udvekslingsstudent eller et andet lederpotentiale i jeres netværk.
Et deltagerantal på 20-24 vil være ideelt, og der skal være mindst 16 deltagere for at afviklingen af
seminaret giver mening. Det bør dog sagtens kunne nås. I andre distrikter som har tradition for årligt at
afvikle RYLA Seminar, har man som regel fuldtegnede seminarer, så hvorfor ikke også i D1470!

Folkemødet
I år var Rotary Danmark for første gang til stede på Folkemødet på Bornholm med en stand, hvor
repræsentanter fra distriktsledelserne i samtlige fem danske distrikter var involveret suppleret med bistand
fra de tre bornholmske klubber. Den planlagte tilstedeværelse af personer med extreme synspunkter og
udskrivelsen af valg til Folketinget havde på forhånd skabt en frygt for lavere deltagelse end sidste år, men
det gik modsat. Antallet af besøgende steg til 100.000 og antallet af events, som møder, paneldiskussioner
etc var det højeste nogensinde.
For Rotary var deltagelsen en stor succes med besøg af såvel Rotarianere som ikke medlemmer, og vi tog
derfra med visheden om, at vi havde lykkedes med at vise Rotary som erhvervsnetværket med social
ansvarlighed. Og interessen for medlemskab blev vagt hos flere.
På standen havde vi et mødetelt, hvor vi afviklede 9 mini Rotarymøder, og desuden havde vi rejst teltet fra
Shelterbox som et særdeles synligt eksempel på vor humanitære indsats. Herudover havde vi valgt at sætte
fokus på polioudryddelse og ungdomsudveksling.
De programsatte åbne Rotarymøder blev afviklet over det sædvanlige koncept: en sang, 3 minutter og et
foredrag. Interessen fra tilhørerne var stor med god spørgelyst, og ved 7 af de 9 møder var teltet helt fyldt
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med tilhørere stående i teltåbningen. Vi havde valgt et telt med plads til 20 tilhørere ud fra devisen hellere
et fyldt, hyggeligt telt end mange tomme pladser. De 3 minutter blev holdt af en Rotarianer over temaet,
hvad har Rotary betydet for mig som person eller for min virksomhed. Præsidenten for Nexø Rotary Klub
Gert Møller-Jensen fortalte i sit indlæg, hvordan medlemskabet af Nexø RK havde været en genvej til at få
et erhvervs- og socialt netværk i byen, da han flyttede til øen for at blive apoteker i Nexø. På
http://www.foredragsholderne.dk/rotary-spaendende-3-minutter-paa-folkemoedet-2015/ er et andet
eksempel på 3 minutter holdt af Lars Hendriksen, Frederiksberg-Falconer RK.
I forbindelse med foredrag om hhv Girltalk og Hjælp voldsofre benyttede Amager Rotary Klub lejligheden til
at overrække et pengebeløb fra klubben. Det kom tydeligt som en overraskelse for de to modtagere og var
med til gøre møderne ekstra festlige.
Vores første annoncerede event var åbning af en Shelterbox og rejsning af Shelterteltet. Lars Hendriksen og
Thomas Martinsen fra Foredragsholderne.dk optog video fra eventen, som blev transmitteret direkte via
Periscope, et nyt medie til transmission af optagelser taget med smartphone. En redigeret forkortet udgave
kan ses på http://www.foredragsholderne.dk/rotary-aabning-af-shelterbox-paa-folkemoedet-2015/. En
stor tak til Lars og Martin for hjælpen og for at åbne øjnene for nye muligheder for mange af os.
Vi havde også transmission fra Rotarymødet om polio, hvor DG Werner Kahle fra 1480 fortalte om Rotarys
indsats for at udrydde polio krydret med den personlige beretning om deltagelse ved
vaccinationskampagnen i Indien i februar i år. Hele hans indlæg kan ses her
http://www.foredragsholderne.dk/rotary-werner-kahle-om-polio-plus-paa-folkemoedet-2015/.
Indlægget kan anbefales til at vise i klubben, som indledning til klubbens drøftelse af initiativer til støtte for
End Polio Now eller ved et skjorteærme-møde. Til støtte for beskrivelsen af hvad Rotary er og står for med
lokale og internationale humanitære projekter, viste vi på standen en ny præsentation lavet af Birte
Linnebjerg, som kan anbefales brugt ved åbent hus arrangementer og lign. En stor tak til Birte for dette
arbejde. Præsentationen kan rekvireres hos Birte - bml@rotary.dk
Vi fik på Folkemødet mange positive kommentarer til vor tilstedeværelse fra de mange besøgende, og
Rotarys stand blev rost af Folkemødets ledelse for at have udnyttet arealet til at vise, hvad vi står for på en
anden måde end øvrige udstillere, som ”plastrede arealet til med store telte”. Det eneste vi ikke lykkedes
med, var at få synlighed med de planlagte flash-mobs, hvor vi havde opfordret Rotarianere til at tage
refleksvest på med Rotarylogo forud for de politiske hovedtaler. Der var kun to Rotarianere, som
henvendte sig for at låne veste, så vi var kun få fra den faste bemanding på standen, som mødte op og
uddelte programmer. Hvorfor er vi så generte og tilbageholdende med at vise vi er Rotarianere?
En stor tak til alle som var forbi vor stand og en speciel tak til Rotary klubberne i Rønne, Hasle og Nexø for
støtte og hjælp med afviklingen af vore aktiviteter. En særlig tak skal gå Henry Jespersen, Hasle RK for
koordineringen af bornholmerklubbernes indsats samt til bemandingen på standen, hvor Distriktsledelsen i
D1470 var repræsenteret ved DGND Peter Koefoed, AG Bo Madsen, AGE Løkke Munk Kirkegaard og AG
Susanne Gram-Hanssen, som desuden havde været med i hele planlægningen af standen og møderne.
Vi kommer igen næste år, og da vil vi have bedre tid til at planlægge vores tilstedeværelse, idet Rotary
Danmarks Råd på Sommermødet den 20. juni traf beslutning om også at være på Folkemødet 2016.
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Opeepl
I efteråret 2014 startede vi et initiativ med indsamling af midler til Polio-vacciner på en ny måde.
Rotarianere i hele landet såvel som andre interesserede fik mulighed for at indgå i et respondentpanel hos
markedsanalysefirmaet OPEEPL. De som har tilmeldt sig panelet modtager med mellemrum en sms på
deres smartphone, og her besvarer vi en lille markedsundersøgelse. Hver gang et medlem af Rotary-panelet
laver en besvarelse doneres 2 Polio-vacciner til verdens børn.
Mange har tilmeldt sig panelet og vi er pt ca 1100 paneldeltagere – de fleste er Rotarianere, men også folk
uden for Rotary, som gerne støttter den gode sag og har tilmeldt sig på www.endpolio.dk.
I alt har vi på denne måde rejst midler til ca. 32.500 vacciner ved udgangen af juni 2015.
På Folkemødet inviterede vi fra Rotary-standen forbipasserende til at være med i panelet. Mange viste
interesse og mange fik en flyer med oplysninger om Rotarys projekt. Dog var der kun ca. 15 personer som
tilmeldte sig under Folkemødet. Den erfaring vi kan drage herfra er, at man på en stand skal have
interesserede folk til at signe-up med det samme.
For et par uger siden har vi genfremsendt opfordring til Rotarianere i vores distrikt om at tilmelde sig .... OG
DER ER PLADS TIL MANGE FLERE. Du kan tilmelde dig HER: www.endpolio.dk
Hvis det senere måtte vise sig, at du ikke har lyst at modtage flere sms´ere, er det meget nemt at framelde
sig. Det gør du blot næste gang du modtager en SMS.
Spørg i din klub hvem der er tilmeldt - og giv gerne opfordringen til venner og bekendte.
Det er en enkel måde at gøre en stor forskel i børns liv - uden meget besvær for dig. Og så er det oven i
købet ganske gratis for dig !

Iværksætterfokus
Der er mange måder, hvorpå Rotaryklubber kan gøre sig synlige over for omverdenen, og synlighed er med
til at vise hvad Rotary er og står for, og nødvendig for at gøre os attraktive for potentielle nye medlemmer.
Synlighed skabes ikke alene ved uddeling af penge til lokale humanitære projekter, men derimod ved
initiativer som:
- åbent hus arrangementer
- deltagelse på torvedage/markedspladser med Shelterbox og lign.
- arrangement af kunstauktioner, motionsløb mm.
En anden mulighed kan også være at involverer sig i at sætte fokus på iværksættere, og i år har
opfordringen været noget breddere formuleret for at sikre opbakning fra alle fem danske distrikter til
initiativerne. To klubber i vort distrikt har valgt at følge samme model for iværksætteraktivitet som sidste
år, nemlig Frederiksberg og København Grundtvig Rotaryklubber.
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De to klubber har inviteret iværksættere til at præsentere deres idé/projekt for klubben, hvorefter
klubbens medlemmer har valgt en klubvinder. De to vindere er nu af klubberne indstillet til
Distriktskonkurrencen, hvor vinderen vil blive præsenteret på Distriktskonferencen den 19. september
2015. De to klubvindere er:
- Frederiksberg Rotary Klub har udpeget MOOD Copenhagen, der skaber elegant og feminint regntøj, så
kvinder ikke skal gå på kompromis med udseende og komfort, når det regner.
- København Grundtvig RK har udpeget Comundo, som er en platform for unge rejsende, der allerede har
fået fin omtale.
De to klubvindere vil blive inviteret til at præsentere deres projekt/virksomhed for distriktets dommerpanel
den 6. august.
Er en sådan aktivitet noget din klub overvejer til det nye Rotaryår?

Tøjindsamling
Den 10. maj var Frederiksberg Rotaract Klub med på loppemarked på Svanemøllen. Salget af det
indsamlede tøj indbragte hele 5.227 kr, og der var god aktivitet på standen hele dagen.
Forud havde Rotary klubberne på Frederiksberg og DANIO støttet projektet, så vi havde 4.195 kr til at købe
stand og remedier for. Da vi ikke har brugt alle de 4.195 på stand og remedier, har vi fået et overskud på
7.266 kr. inkl. salget på loppemarkedet. Vores egen bestyrelse i Frederiksberg Rotaract har også valgt at
donerer 2.500 kr., så vi samlet set har skabt et overskud på 9.766 kr. Og med Bill og Belinda Gates fonden
der tripler beløbet, kan vi samlet set sende 29.298 kr afsted til END POLIO NOW.
Vi vil gerne takke for de mange donationer af tøj. Vi har været meget overvældede over de store
mængder. Udover det flotte resultat på loppemarkedet, har de store mængder doneret tøj støttet andre
projekter i Rotary, da vi også har kunnet sende ca 20 sække tøj direkte til Ukraine. Igen mange tak for jeres
opbakning i Rotary klubberne.
Med venlige hilsener om en god sommer
Hanne Furbo
Præsident Frederiksberg Rotaract

Kunstfestival
Græsted Rotary Klub holder for 13. gang Kunstfestival i Gilleleje. Det sker weekenden den 18. og 19. juli ved
Gillelejehallen
Siden 2003 har Græsted Rotary Klub med stor succes afholdt den årlige KUNSTFESTIVAL i Gilleleje, hvor
egnens dygtige kunstnere har mulighed for at udstille og sælge deres værker til et stort publikum.
Arrangementet afholdes i år igen i Gilleleje på Bakkeselskabets grønne areal ved Gillelejehallen,
Bøgebakkevej 19, hvor der er gode parkeringsmuligheder tæt ved byens centrum.
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Vi har i år et større areal til rådighed og plads til flere udstillere. Udstillerne får tildelt en standplads på 3 x 3
m til deres egne pavillontelt, men der er også plads til 8 i 2 store partytelte som vi opstiller.
Giv gerne oplysningen herom videre til kunstnere i dit/ jeres netværk og sæt tid af i weekenden den 18. og
19. juli til et besøg af vores kunstfestival i Gilleleje.
Interesserede kunstnere kan finde alle nødvendige oplysninger og tilmelde sig på kunstfestivalens
hjemmeside: www.kunstfestival.info.
Der er flere formål med dette arrangement:
•
•
•
•
•

kunstnerne får mulighed for at komme i nærkontakt og samtale med publikum.
kunstnerne får mulighed for indenfor en enkel weekend ucensureret at præsentere deres værker.
kunstnerne får mulighed for at sælge af egne værker uden yderligere afgift eller gebyr til
arrangøren.
publikum får mulighed for at se et tværsnit af nutidig kunst præsenteret af ”levende” kunstnere
publikum får mulighed for at få en snak med kunstnerne

og naturligvis også vores mulighed for ud fra sponsorbidrag, kunstnernes standpladsgebyr (kr600.-) og salg
fra vores bod, at opnå et overskud til brug for donationer til lokale projekter samt den globale udryddelse
af Polio-sygdommen, - som man er kommet rigtig langt med.
Græsted Rotary Klubs Kunstfestival har siden sin start været i stand til ud fra overskuddet ved vores årlige
Kunstfestival at donere i alt kr. 444.300 til polio-bekæmpelse.
I år har Græsted Rotary Klub besluttet at donere 50 % af overskuddet til lokale projekter.
Græsted Rotary Klub
www.graestedrotary.dk
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Nyhedsbrev 11
Rotary hjælper Nepal
Jordskælv og efterskælv i Nepal er nu ved at klinge af, og
hjælpeorganisationerne er ved at danne sig et overblik over de
mange indsatsområder, der er brug for.
Rigtigt mange indbyggere står uden tag over hovedet, og de
mangler vand og fødevarer.
Beskadigede huse skal fjernes, fordi de stadig kan styrte sammen
og dermed udgør dødsfælder.
Og mange huse og skoler skal repareres, før de kan bruges igen.
Der er brug for hjælp!
Rotary i Danmark samler ind igennem Hjælpefonden. På Rotarys hjemmeside kan der doneres beløb, og det
indsamlede beløb kan dagligt følges.
Der er mulighed for at mærke donationerne til almene formål, til Shelterbokse eller til Water Survival Boxe.
Alle grupper er vigtige.
Rotary i Danmark arbejder tæt sammen med både Rotary i Nepal (1 distrikt med 85 klubber) og
nødhjælpsorganisationer, som har tætte relationer til Rotary. Det giver sikkerhed for, at hjælpen når ud,
hvor den gør gavn – uden store administrationsomkostninger.
Gå ind på Rotary.dk og foretag din indbetaling – som giver fradrag på din skatteopgørelse.
Gør det i dag! Gør det her! Direkte link: http://www.rotarynyt.dk/index.php?id=3038

Shelterbox
Shelterbox har siden 2012 været et officielt Rotary partnerprojekt, og mere end nogensinde er der brug for
shelterboxe til udsendelse til lande, som rammes af naturkatastrofer eller krig og uroligheder.
Sidste år blev ca 15.000 Shelterboxe sendt til katastrofeområder over hele verden, og det er desværre
udelukkende mangelen på økonomiske midler, som satte begrænsning for antallet der kunne sendes. Der
er således behov for, at vi løbende støtter Shelterbox med midler, også når der ikke er en aktuel katastrofe,
som påkalder sig vor opmærksomhed.
I Nepal skønnes antallet af ødelagte hjem at være 600.000, så hver én Shelterbox som sendes til Nepal vil
gøre stor nytte. Se mere om Shelterboxe og Nepal indsatsen på www.shelterbox.dk og www.shelterbox.org
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Folkemødet
Rotary er for første gang deltager på Folkemødet på Bornholm med egen stand. Folkemødet afholdes i år
for 5. gang og afvikles i perioden torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni. Det er et Rotary Danmark
arrangement som derfor også glædeligvis bakkes op af alle 5 distrikter.
Målet med deltagelsen er
at udbrede kendskabet til Rotary og skabe et tydeligt image af hvad Rotary er.
at vise vi er et netværk, som vedstår vort sociale ansvar, eksemplificeret ved Shelterbox
at påvirke beslutningstagere i forhold til at give offentlig støtte til End Polio kampagnen
Dette opnås ved følgende initiativer:
Event med etablering af Shelterbox på Folkemødet
9 events med Rotarymøder med bredt sammensat program
2 Flash-mobs i forbindelse med de to hovedtalere på den store scene
Lobbyisme i forhold til End Polio-kampagnen og dansk økonomisk bidrag
En informativ stand
Rotary har fået en velbeliggende stand, hvor der opstilles et traditionelt mødetelt og et Shelterbox telt.
I mødeteltet programsættes 9 offentlige Rotarymøder, som afvikles over det traditionelle Rotary koncept:
en sang, 3. minutter ved en Rotarianer, som giver en personlig beretning om, hvad Rotary har betydet for
vedkommende, samt et foredrag af en spændende foredragsholder. Møderne afvikles så de er med til at
vise ”Rotary´s åbningstider”, morgenmøde, frokostmøde og aftenmøde.
På standen vil vi generelt berette om ungdomsudvekslingen samt vor sociale og humanitære indsats.
Hovedvægten vil være på polio udryddelse og på katastrofe hjælpen ved Shelterbox, og forhåbentligt vil
netop opstillingen af Shelterbox teltet og benyttelsen heraf under Folkemødet have mediernes interesse. Vi
leder efter en lille familie, som vil bo i teltet under Folkemødet, så interesserede bedes henvende sig til mig
på mail: dg1470-1415@rotary.dk eller telefon 40101898.
Ligeledes vil vi gerne i kontakt med alle Rotarianere som er på Folkemødet, og det hvad enten de har
opgaver på andre stande eller er besøgende. Vi skulle nemlig gerne være rigtig mange deltagere i vore
flash-mobs, som går ud på at vi på et aftalt tidspunkt foran hovedscenen samtidig ifører os vore Rotary
refleksveste. Så send mig en mail, hvis du er frisk på at være med.
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Nyhedsbrev 10
Ryd ud i garderoben og støt End Polio Now
Kære Rotarianere i Distrikt 1470
Frederiksberg Rotaract klub har brug for jeres hjælp til vores
nyeste humanitære projekt: salg af second hand tøj på et eller
flere af de populære og luksuriøse loppemarkeder i København,
som fylder byen her i foråret.
Hele overskuddet vil gå til ’End Polio Now’, og vi arbejder hårdt
for at samle et stort beløb ind, som kan tredobles af Bill Gates Fonden.
Derfor søger vi hos den danske Rotaract-bestyrelse også økonomisk støtte til den stand, vi skal stå ved.
Men vi har brug for jeres hjælp, for at vores projekt kan lykkes – eller rettere sagt, vi har brug for jeres tøj.
Hvad søger vi?
Vi søger tøj af god kvalitet, som I ikke bruger mere eller som I gerne vil give et nyt liv. Vi ser meget gerne
nogle kendte mærker, da det kan prissættes højere. Vi søger frakker, skjorter, jakkesæt, bluser, hatte,
tørklæder, tasker og andre beklædningsgenstande, men vi søger ikke sko.
Vi kommer ud til jer!
Vi kommer ud til jer og indsamler tøjet i klubberne, men da vi ikke kan nå at komme rundt til alle i hele
distriktet, har vi lavet nogle opsamlingssteder. Jeres præsident vil blive kontaktet af et medlem fra
Frederiksberg Rotaract vedrørende koordineringen af indsamlingssteder og afhentningsdato.
I er også meget velkomne til at aflevere tøjet og deltage i et af vores hjemmemøder på Savoy Hotel på
Vesterbrogade i Frederiksberg, som afholdes hver anden onsdag klokken 19 i lige uger. Emner for møderne
kan ses på Rotary.dk. Kontakt Ditte Mortensen (se kontakt info sidst i brevet) for nærmere information om
hjemmemøder.
Vi håber meget I har lyst til at donere et eller to stykker tøj hver, eller måske bruge denne enestående
chance for at rydde op i (hustruens eller herrens) tøjskab og samtidig støtte ’End Polio Now’. Sælger vi et
flot tørklæde til 100 kroner, vil den endelige donation efter Bill Gates Fondens tilskud altså ende på 300
kroner!
Vi vil på standen selvfølgelig sørge for at have materiale, der beskriver, hvad folk støtter, når de vælger at
lægge penge hos os, så det vil også være reklame for Rotary.
Det tøj, som vi ikke får solgt, vil blive afleveret til Copenhagen-Strandparken Rotary Klubs tøjindsamling til
fordel for Ukraine.
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkommen til at kontakt Sanne Schultz.
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Med venlig hilsen
Frederiksberg Rotaract klub
Kontaktinformation:
Hjemmemøder: - Ditte Kragh Mortensen - Mobil: 61 72 78 80 - E-mail: dittekragh@hotmail.com
Præsident: - Hanne Mørk Furbo - Mobil: 30347232 - E-mail: frb@rotaract.dk
Projekt Loppemarked:- Sanne Schultz - Mobil: 28 12 70 11 - E-mail: sschultz01@hotmail.com

Ukraine mangler også tøj
Som opfølgning på december nyhedsbrevets artikel om situationen i Ukraine, havde CopenhagenStrandparken Rotary Klub reserveret mødet den 17. marts til at gå i dybden med situationen og hvad
klubben, og Rotary i sin helhed, kan gøre ved den. Klubben havde den glæde at også Hellerup RK deltog i
mødet på grund af interesse for sagen.
Med på Skype ved mødet var Myroslav Gavryliv, som er PDG og nu fungerer som Assisterende
Rotarykoordinator med ansvar for Ukraine og Belarus. Det var også Myroslav som havde skrevet det brev til
sin danske ”chef” Rotarykoordinator Jens Erik Rasmussen, som blev bragt i forrige nyhedsbrev. Han bor i
Lviv som er den vigtigste by i det vestlige Ukraine.
Myroslav gav klubben et skræmmende indblik i hvad krigen i Østukraine betyder for resten af Ukraine. Kort
fortalt medfører krigshandlingerne i Østukraine og annekteringen af Krim, en flygtningestrøm mod vest.
Den hører vi ikke meget om i pressen. De mange flygtninge kommer over hals og hoved og mangler jo
derfor alt. Dertil kommer, at også sårede civile og soldater sendes mod vest for at blive behandlet på
hospitaler mere end 1.000 km fra krigszonen. Disse hospitaler er selvsagt ikke udrustet til denne
voldsomme belægning.
Klubben vil nu forsøge indledningsvis at stable en tøjindsamling på benene for at gøre det praktisk og
overkommeligt, og derefter kontakte nogle de mange danske firmaer som opererer i det vestlige Ukraine
om forskellige former for humanitær hjælp. Det vil også blive forsøgt at få projekter etableret, hvor Rotary
Danmarks Hjælpefond kan medvirke. Endvidere vil Frederiksberg Rotaracts tøjindsamling aflevere det tøj,
de ikke får solgt, til projektet. Se artiklen herover.
Interesserede kan kontakte klubben via Jens Erik Rasmussen på dg1470-1213@rotary.dk

Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen på besøg i Holte Rotary
En meget veloplagt og veltalende Lars Løkke Rasmussen - og en velforberedt og velformuleret Claus Hjort
Frederiksen var, hvad de over 90 tilhørere fra 6 forskellige Rotary klubber i området oplevede, da de 2
oppositionspolitikere gæstede Holte Rotary.
Der er med sikkerhed under ½ år til det kommende folketingsvalg og det prægede selvfølgelig både Lars
Løkke’s og Claus Hjort’s indlæg. Men de var begge fulde af fortrøstning, når de talte om de udfordringer, de
imødeser, uanset om det bliver som regeringsleder eller som oppositionsparti.
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Omdrejningspunktet var den spirende vækst i samfundet og, hvordan den kan fastholdes, så der bliver tale
om ”at gøre kagen større” i stedet for at fortsætte diskussionen om, ”hvordan man fordeler kagen”.
Lars Løkke udtrykte bekymring over, at de signaler fra Nationalbanken og regeringen om, at krisen er ved at
være overstået, kan gå hen at blive en sovepude. Derfor skal vækst og vækstfremmende initiativer sættes i
højsædet.”Og det skal i højere grad kunne betale sig at arbejde” lød konklusionen fra begge politikere.
Den fastlagte tid måtte overskrides, men det virkede ikke som om gæsterne havde noget imod det.
Tværtimod kom spørgsmålene i en lind strøm og svarene blev returneret ligeså prompte.
Præsident Ulla Jarulf Kjærgaard var meget tilfreds med mødet - og fremmødet. ”Det har taget os mange år
at overtale Lars Løkke til at komme og da det endeligt lykkedes, fik vi oven i købet endda Claus Hjort
Frederiksen med. Det var alle anstrengelserne værd og bekræfter os bare i, at det gælder om at blive ved
og ikke give op” sluttede hun.

Stort fokus på praktikpladser – endelig
Vi kan tabe en hel generation på gulvet – og det må bare ikke ske!
Som I allerede ved, kører Rotaryklubberne i Distrikt 1470 i øjeblikket en kampagne over for såvel
medlemmer som andre med det formål at skaffe ekstra lære- eller elevpladser til erhvervsskolernes elever.
Der er nemlig hvert år alt for mange motiverede unge, der opgiver at fuldføre den påbegyndte uddannelse,
fordi de ikke kan finde en egnet praktikplads. Det kan i sidste ende blive et stort problem, ikke bare for de
unge, men for hele samfundet.
Som en organisation fuld af virksomhedsejere og –ledere har Rotary virkelig mulighed for at gøre en forskel
her, og med DI’s udmeldinger i denne uge om meget mere fokus på området og en direkte henvendelse til
ca. 1000 virksomheder, håber vi, at der nu vil være ekstra mange, der vil tage opfordringen op til seriøs
overvejelse – og melde tilbage, at de gerne vil modtage en eller flere unge i praktik.
Kan din virksomhed hjælpe?
Vil din virksomhed være med? Så kontakt os endelig, jo før desto bedre. Du kan finde alle oplysninger i
distriktets praktikpladsfolder, som kan downloades her.

Indsamling af mobiltelefoner
Need:
Each year, hundreds of migrants arrive in Copenhagen. Even though they have the legal right to live and
work in Denmark, many have a hard time finding jobs and accommodation. Returning home is not an
option so they often end up living on the street, cut off from the society, from potential employers and
potential landlords.
Approach:
In collaboration with Kompasset, Kirkens Korshær’s independent information service for homeless
migrants, IRCC wants to provide second hand, fully functioning mobile phones to migrants who are actively
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seeking employment, guidance and opportunities. A phone will enable them to contact and be contacted
by potential employers, landlords, public institutions, and of course their loved ones at home.
Benefits:
Having a mobile phone can make it easier for the migrants to find work and accommodation, so that they
can return to a fully functional life. In the short term, society benefits from a decrease in the number of
homeless people living on the streets of Copenhagen. As a result, safety as well as the aesthetic value of
the city will increase, while crime and social problems related to homelessness will diminish. In the long
term, society gains from the economic value and from the taxes which the migrants contribute to the
Danish society.
How to donate:
If you would like to donate a mobile phone, please make sure that it works, is unlocked and does not
contain any personal information or data (e.g. old text messages, pictures, contacts, etc.).
To donate, please contact IRCC at ircchp@gmail.com . You can deliver the phone at Kompasset,
Worsaaesvej 15B, kld. th. 1972 Frederiksberg.

Kunst I Påsken
Rotary klubberne på Frederiksberg ( Frederiksberg Rotary Klub, Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub og
Frederiksberg-Falconér Rotary Klub), Frederiksberg Inner Wheel og Frederiksberg Rotaract afholder hen
over Påsken 2015 for sjette gang kunstudstilling i Metronomen, Godthåbsvej 33. Udstillingen rummer 142
kunstværker doneret af en bred vifte på 114 anerkendte, moderne kunstnere, mange medlemmer af
ledende kunstnersammenslutninger og særdeles udstillingsaktuelle i 2014 og 2015. Kunstværkerne
omfatter maleri, litografi, akvarel, gouache, skulptur, keramik og glaskunst.
”Kunst i Påsken 2015” giver en enestående mulighed for på én udstilling at opleve et usædvanligt bredt
udsnit af moderne kunst.
Årets æreskunstner for ” Kunst i Påsken 2015” er billedkunstneren Anna Blincoe, der er én af de
fremmeste repræsentanter for æstetisk kunst i Danmark. Se www.annablincoe.dk
Ferniseringen finder sted onsdag den 1. april kl. 15. Udstillingen åbnes af Frederiksbergs borgmester Jørgen
Glenthøj og fhv. udenrigsminister og kulturminister Per Stig Møller. Udstillingen er åben fra torsdag den 2.
april til fredag den 10. april kl. 11-17. Der er gratis adgang. De donerede kunstværker vil være på auktion
på nettet i hele udstillingsperioden og indtil mandag den 13. april på www.lauritz.com . Hele provenuet fra
salget af kunstværkerne går ubeskåret til Rotary klubbernes humanitære projekt i Kenya: Kipyemit Water
and Sanitation Project. Lauritz.com donerer alle salærer og gebyrer til projektet.
I 2013 indbragte Kunst i Påsken 104.321 US Dollar i alt til Kenya projektet Naro Moru Disabled Children’s
Home efter modtagelse af et District Designated Grant fra Distrikt 1470, et Global Grant fra Rotary
Foundation og 60.000 kr. fra Rotary Danmarks Hjælpefond. Kunstauktionen, lotteri m.v. indbragte ca.
290.000 kr.
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Se alt om udstillingen, projektet, indsamling, regnskaber for ”Kunst i Påsken” 2008, 2009, 2010, 2011 og
2013 o.a. på hjemmesiden www.kunst-i-paasken.dk
Frederiksberg Kommune stiller Metronomen vederlagsfrit til rådighed for udstillingen.

Projekter og deres finansiering
Det foreløbige program for Instruktionsmødets PROJEKTER OG DERES FINANSIERING indeholder:
The Rotary Foundation: Klubbens certificering, tilskudsmulighederne og ansøgningsprocessen.
Rotary Danmarks Hjælpefond: Tilskudsmulighederne og ansøgningsprocessen.
Projekterfaringer: Klubber deler deres erfaringer med projektstart og gennemførelse.
Og som noget helt nyt:
Projektbørs: Klubber med godkendte projekter, der er næsten i mål med finansieringen, markedsfører
deres projekt. Vi håber på et ’match’ med klubber, der har ledige midler, men ikke konkrete projektplaner.
Distriktet yder et tilskud på 100% af de nye penge, der rejses på denne måde.
Invitationen til Instruktionsmødet er netop udsendt. Du kan få mere at vide om indholdet af Foundation
’sporet’ (Projekter og deres finansiering) hos formanden for D1470 Foundation Udvalget, Jørn Petersen,
jp@post4.tele.dk

End Polio status
Polio – på dansk også kaldet børnelammelse - er en akut virusinfektion, som angriber nervecellerne i
centralnervesystemet. Herved opstår sygdommen ”paralytisk polio”, hvor der i løbet af ganske få dage ofte
udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. Sygdommen angriber primært børn og
den kan ikke helbredes – kun forebygges!
Udgiften til vaccine til et barn er ca. 0,50 USD, men dertil skal lægges udgifter til transport, nedkøling frem
til vaccinationsstedet, personer til at foretage vaccinationerne og uddannelse.
2 dråber vaccine er nok til at redde et barn.
Rotarianere fra hele verden hjælper med at tilvejebringe midler til både at anskaffe og distribuere vaccinen
samt gennemførelse af vaccinationerne. Utallige Rotarianere har gennem årene deltaget i sådanne
vaccinationer – for egen regning!
Dette projekt var fra starten Rotary's løfte til verdens børn om en poliofri verden.
I 1979 indledte Rotary International sammen med den lokale regering på Filippinerne et projekt med
henblik på at udrydde polio i Filippinerne. Det viste sig at blive en succes, og i 1985 proklamerede RI sit
korstog mod polio. Samme år indledtes et tæt samarbejde med WHO, UNICEF og CDC med det formål at
opfylde Rotary’s drøm om en verden uden polio. I runde tal er det nu 30 år siden, og hvor langt er vi så
kommet i 2015.
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I dag er drømmen næsten blevet til virkelighed.
Fra 350.000 tilfælde i 1985 til ca. 350 i 2014.
Pr. 18. marts 2015 er der kun registreret 20 nye tilfælde hidtil i år.
Vi er nu i år 2015, og der er stadig nogle få poliotilfælde i 2 lande Afghanistan og Pakistan. Nigeria havde sit
sidste tilfælde i juli 2014, og dermed vækkes håbet om, at vi om to år kan erklære Nigeria for polio frit?
Indien, som før var et af de hårdest ramte lande, har nu været uden poliotilfælde i mere end 3 år, og er
dermed erklæret for polio fri! Det betyder dog ikke, at man kan stoppe med vaccinationerne i Indien. Der
skal hele tiden og i mange år fremover foretages nye vaccinationer.
Afghanistan og især Pakistan er de store problemområder i øjeblikket. Dels på grund af politiske forhold,
der lægger hindringer i vejen for at kunne gennemføre vaccinationer, og dels fordi vaccinationerne ofte skal
foretages i områder, der er meget svært tilgængelige, hvorfor man hele tiden oplever utilstrækkelig
opfølgning på vaccinationer af især nyfødte.
Desværre har der indtil juli 2014 været sporadiske tilfælde i Afrika og Mellemøsten bl.a. Syrien. På grund af
den enorme strøm af flygtninge mod Europa har det skærpet opmærksomheden for denne sygdom i
Europa samt intensiveret vaccinationerne i de ramte områder.
Gennem årene er mere end 2 mia. børn blevet vaccineret mod polio, og mere end 20 mio. frivillige har
deltaget i disse vaccinationer. Dette har bevirket, at ca. 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget og et
lignende antal vil blive afværget fremover, såfremt de involverede organisationer og lokale regeringer
holder fast og muliggør en fortsættelse af vaccinationer mange år ud i fremtiden.
Rotary – sammen med mange ansvarlige lande, private og offentlige sponsorer - står for at skaffe
økonomiske midler til gennemførelse af projektet. De andre samarbejdspartnere tager sig af andre
væsentlige opgaver i forbindelse med projektet, såsom: observationer, organisering og gennemførelse af
vaccinationsdage mv.
Rotary Foundation har i de 30 år indsamlet og anvendt ca. 2 mia. USD, mens projektets største private
sponsor Melinda og Bill Gates Foundation har doneret ca. 3 mia. USD. Bill Gates har ved flere internationale
arrangementer udtalt sig om Polio bekæmpelsen og lovet, at han vil bidrage med store donationer indtil
Polio er udryddet for stedse.
Foreløbig frem til 2018 vil Bill Gates matche hver dollar/krone, som Rotary indsamler til projektet med 2:1.
Endnu et vigtigt incitament til at fortsætte kampen mod de sidste polio tilfælde med uformindsket styrke.
I Rotaryklubber i hele verden – og i høj grad i danske klubber og distrikter - arrangeres der løbende diverse
events, koncert- og teaterforestillinger samt sportsaktiviteter for at indsamle penge til projektet. Læs mere
på www.rotary.dk
Det lyder ikke af så meget med de 350 tilfælde på årsbasis, men indsatsen for at udrydde disse sidste
kræver forholdsmæssigt en endnu større indsats økonomisk såvel som aktivitetsmæssigt end de
foregående tilfælde. Ligeledes skal der i flere år fortsat foretages gentagne vaccinationer i de udsatte lande
og områder.
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Nyhedsbrev 9
Rotary kan gøre en forskel med en Social
Innovativ indsats
To børn i hver folkeskoleklasse ender, iflg. statistikker, i dag i
farezonen for at blive socialt udsatte.
Ud over de menneskelige omkostninger ved en sådan tilværelse,
er det af samfundsmæssig betydning at bringe så mange som
muligt af børn og unge i farezonen i uddannelse og arbejde.
Skandia og CBS har lavet beregninger på, hvad det koster
samfundet at ca 8% i hver årgang får et liv i ledighed, misbrug og psykiske lidelser. På landsplan er det godt
72 mia kr. pr årgang for et livsforløb. Nytænkning og investering i forebyggelse og uddannelse er en
investering i fremtidens Danmark.
Rotary kan være med til at gøre en forskel og dermed yde en samfundsindsats.
Nytænkning og investering i børn og unge med forebyggelse, uddannelse, mentorordninger, praktikpladser,
lærerpladser og kvalitativ integration er blot nogle af de initiativer, hvor vi rotarianere kan komme i spil og
påvirke kvalitativt.
I Rotary har vi tradition for at samle penge ind til mange gode formål – det skal vi naturligvis blive ved med.
Men der, hvor det virkelig kan rykke noget i lokalområderne og hvor vi synligt kan gøre en indsats, er med
vores viden, erfaring og netværk til at sætte gang i nye måder at løse sociale udfordringer på.
Det er derfor et stort ønske hos Guvernørgruppen i 1470, at det sociale projekt ”Rotary Social Innovation”
(RSI), der oprindeligt startede som et klubinitiativ i Kgs. Lyngby og Amager RK kommer til at vokse stødt de
kommende år og blandt andet synliggøre de mange spændende lokale initiativer, der allerede er i gang. RSI
har i et halvt år været et Distriktsprojekt med en styregruppe og projektgruppe, der indtil videre kører over
en 3-årig periode.
Ønsker I at få inspiration eller indgå i projektarbejdet er I meget velkommen til at kontakte de to
initiativtagere Annette Winkel Schwarz eller Løkke Munk Kirkegaard og se mere på den nyligt oprettede
hjemmeside om de første lokale RSI-projekter, hvor der bl.a. samarbejdes med kommunale og frivillige
organisationer. Se www.rsi.guide eller www.rotarysocialinnovation.dk .

Intercity videomøde
Det sku’ være så godt, og så’ det faktisk skidt!
For nogle år siden, da diktatorerne faldt som fluer i de forskellige arabiske lande, og de underkuede
folkemasser flokkedes på pladser og gader for at juble over ”friheden”, anedes helt klart et håb både lokalt
og i de vestlige lande. Men i næsten alle tilfælde blev det ved håbet.
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De interne konflikter og stridigheder, som næsten alle sammen er af religiøs karakter, forhindrer fredelig
sameksistens og fælles front over for de problemer, der tårner sig op. Folk stemmer udelukkende efter
religion, ikke efter partier, og de voldsomme modsætninger mellem de forskellige religionsretninger
strækker sig århundreder bagud og er stadig usvækkede.
Den største fare lige nu er de ubeskæftigede unge mænd, der udgør mindst 25% af befolkningen. Trods en
befolkningstilvækst på 200 millioner over de sidste 25 år, har lande som f.eks. Iran, Irak, Afghanistan og
Syrien ikke nogen økonomisk vækst, ingen erhvervsmæssig vækst – og ingen arbejdspladser. Det er
simpelthen en tikkende bombe, og det påpegede daværende kronprins Abdullah af Saudi Arabien over for
Per Stig Møller allerede i 1985.
Per Stig Møller har været med på den udenrigspolitiske scene i rigtig mange år og fortalte om de
mangeårige forhandlinger og overvejelser, han har deltaget i. Det er et utroligt komplekst område, fordi
såvel konflikternes art som den tankegang, der ligger til grund for mange af dem, er os så fuldstændig
fremmed.
Per Stig Møller redegjorde for den komplicerede og hårfine magtbalance mellem de forskellige lande og for
den islamiske tankegang, der både vil udslette egne vantro og hele den vestlige verden. Vi skal skræmmes
væk fra deres verden, så de kan gøre op med deres egne fjender først – og så vil de tage opgøret med os
bagefter.
Et bud på en ”Vision 2030” var: En meget urolig verden med store islamistiske overtagelser – hvis ikke vi får
dem stoppet NU!
Det er der dog et lille håb om. Men det kræver både indsigt, vilje, mod og forståelse af situationens
kompleksitet. Og vi er nødt til at vælge: Vil vi have fred? Eller vil vi have retfærdighed?
Et enormt spændende foredrag af en enormt vidende politiker, der formår at formidle sin viden videre
både informativt og underholdende. Og som for en gangs skyld fik lov til at tale uden hele tiden at blive
afbrudt af journalister!
Vi var vidt omkring og berørte skam også både Tyrkiet, Rusland, Frankrig og den nylige terrortragedie i
København.
Man var noget rystet, da man gik derfra – men det var et virkelig godt video-intercitymøde.

Kunst i Påsken
Rotary klubberne på Frederiksberg ( Frederiksberg Rotary Klub, Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub og
Frederiksberg-Falconér Rotary Klub), Frederiksberg Inner Wheel og Frederiksberg Rotaract afholder hen
over Påsken 2015 for sjette gang kunstudstilling i Metronomen, Godthåbsvej 33. Udstillingen rummer 142
kunstværker doneret af en bred vifte på 114 anerkendte, moderne kunstnere, mange medlemmer af
ledende kunstnersammenslutninger og særdeles udstillingsaktuelle i 2014 og 2015. Kunstværkerne
omfatter maleri, litografi, akvarel, gouache, skulptur, keramik og glaskunst.
”Kunst i Påsken 2015” giver en enestående mulighed for på én udstilling at opleve et usædvanligt bredt
udsnit af moderne kunst.
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Årets æreskunstner for ” Kunst i Påsken 2015” er billedkunstneren Anna Blincoe, der er én af de
fremmeste repræsentanter for æstetisk kunst i Danmark. Se www.annablincoe.dk
Ferniseringen finder sted onsdag den 1. april kl. 15. Udstillingen åbnes af Frederiksbergs borgmester Jørgen
Glenthøj og fhv. udenrigsminister og kulturminister Per Stig Møller. Udstillingen er åben fra torsdag den 2.
april til fredag den 10. april kl. 11-17. Der er gratis adgang. De donerede kunstværker vil være på auktion
på nettet i hele udstillingsperioden og indtil mandag den 13. april på www.lauritz.com . Hele provenuet fra
salget af kunstværkerne går ubeskåret til Rotary klubbernes humanitære projekt i Kenya: Kipyemit Water
and Sanitation Project. Lauritz.com donerer alle salærer og gebyrer til projektet.
I 2013 indbragte Kunst i Påsken 104.321 US Dollar i alt til Kenya projektet Naro Moru Disabled Children’s
Home efter modtagelse af et District Designated Grant fra Distrikt 1470, et Global Grant fra Rotary
Foundation og 60.000 kr. fra Rotary Danmarks Hjælpefond. Kunstauktionen, lotteri m.v. indbragte ca.
290.000 kr.
Se alt om udstillingen, projektet, indsamling, regnskaber for ”Kunst i Påsken” 2008, 2009, 2010, 2011 og
2013 o.a. på hjemmesiden www.kunst-i-paasken.dk
Frederiksberg Kommune stiller Metronomen vederlagsfrit til rådighed for udstillingen.

RYLA
Vil din Rotary klub sponsorere fremtidens ledere? RYLA byder på konkrete ledelsesredskaber og personlig
udvikling som springbræt til en lederkarriere.
24. til 26. april afholder vi et RYLA seminar på Skovskolen i Nødebo. Uddannelse af kommende ledere er
højt prioriteret i Rotary men herudover håber vi, at netop dette RYLA seminar kan være med til at kik-starte
en ny Rotaract klub i Hillerød. Hertil har såvel de unge som Distriktet brug for hjælp fra dig og din klub. Vi
skal have mindst 16 deltagere for at det giver mening at afvikle seminaret. Den 12. marts havde vi 11
tilmeldte hvoraf to dog savner en sponsorklub. Har din klub kendskab til unge som kunne have glæde af
deltagelse i seminaret og/eller vil din klub sponsere en ung deltager med kostprisen for deltagelse, nemlig
2.495,00 kr,
Se invitation og program her og inviter en ung kollega, en tidligere udvekslingsstudent eller et andet
lederpotentiale i jeres netværk.
Niels Jørn Hahn
DG1470 2014-15
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1470

Nordsjællandske borgmestre støtter Rotary-initiativ
Den 8. juni i år cykler Hørsholms borgmester, Morten Slotved, sammen med Fredensborgs borgmester,
Thomas Lykke Pedersen, fra Rungsted Havn til Fredensborg. En tur, der samtidig viser deres opbakning til
Team Rynkeby Øresund.
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Initiativet til arrangementet er taget af Hørsholm Rotary Klub og naboklubben Fredensborg Rotary Klub var
straks med på idéen om at gøre omverdenen opmærksom på, at Rotary er verdens største
erhvervsnetværk, og en velgørende organisation på samme tid.
”Otte-ti lokale cykelryttere fra Team Rynkeby Øresund og et større følge af rotarianere kører med på turen
sammen med borgmestrene, og vi håber meget, at det vil gøre folk i lokalområdet opmærksomme på både
Team Rynkeby Øresund og på Rotary,” siger advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj, der er en af Hørsholm Rotary
Klubs initiativtagere til cykelturen den 8. juni.
Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til
børn med kræft og deres familier. Det blev stiftet tilbage i 2002, da 11 motionsryttere med tilknytning til
den danske juiceproducent Rynkeby Foods A/S besluttede sig for at cykle til Paris for at se slutningen på
Tour de France. I året op til træner deltagerne til den ca. 1.200 kilometer lange cykeltur til Paris, og
samtidig gør de en indsats for at rejse penge til børn med kræft og deres familier.
”Team Rynkeby og Rotary minder på mange måder om hinanden, og Rotarys motto ”Service Above Self”,
hvor man yder noget for andre, eksisterer i den grad i Team Rynkeby-ånden. Derfor mente vi, at det var
oplagt at etablere et fælles arrangement,” siger Jens-Ole Dehn-Toftehøj, der opfordrer andre Rotaryklubber til at gøre det samme.
Sidste år donerede Team Rynkeby det største beløb nogensinde til Børnecancerfonden: 23,5 millioner
kroner.

Rotary med på folkemødet på Bornholm
Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark.
Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet,
interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.
Her samles politikere, organisationsfolk, presse og meningsdannere i en åben dialog, og her har Rotary også
en plads. Sidste år var der registreret over 600 arrangører/medarrangører som afviklede 2100
arrangementer for 665 registerede pressefolk og 90.000 besøgende i de fire dage Folkemødet varede.
Rotary events på det kommende Folkemøde vil være bygget op om en lille familie, som skal bo i teltet fra
en Shelterbox og benytte udstyret herfra. Herigennem vil vi synliggøre Rotary som et erhvervsnetværk
udvisende social ansvarlighed. Er du og din familie interesseret i at medvirke og få en speciel oplevelse, så
giv mig gerne en mail.

Projekter
Det foreløbige program for Instruktionsmødets PROJEKTER OG DERES FINANSIERING indeholder:
The Rotary Foundation: Klubbens certificering, tilskudsmulighederne og ansøgningsprocessen.
Rotary Danmarks Hjælpefond: Tilskudsmulighederne og ansøgningsprocessen.
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Projekterfaringer: Klubber deler deres erfaringer med projektstart og gennemførelse.
Og som noget helt nyt:
Projektbørs: Klubber med godkendte projekter, der er næsten i mål med finansieringen, markedsfører
deres projekt. Vi håber på et ’match’ med klubber, der har ledige midler, men ikke konkrete projektplaner.
Distriktet yder et tilskud på 100% af de nye penge, der rejses på denne måde.
Invitationen til Instruktionsmødet er netop udsendt. Du kan få mere at vide om indholdet af Foundation
’sporet’ (Projekter og deres finansiering) hos formanden for D1470 Foundation Udvalget, Jørn Petersen,
jp@post4.tele.dk
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Nyhedsbrev 8
110 års fødselsdag
Gamle dreng! Du ser ikke en dag ældre ud, end da du kom til
verden i 1905, nærmest tværtimod, og det er der ikke mange,
der kan prale af! Dengang blev man jo nærmest født gammel. En
fyr som du gik med hat, vest og lommeur, næsten før han smed
bleen, og fik pomadehår med midterskilning og
cykelstyroverskæg, så snart de første dun viste sig på huden.
Problemer med sutafvænning var der heldigvis ikke, du fik bare
stukket en cigar i munden i stedet for, og dér blev den siddende i
årevis.
Senere fulgte du blot moden, diskret men altid stilfuldt, og altid med dit emblem, dit adelsmærke,
blinkende i revers’et. Som årene gik, blev bukserne skiftevis bredere og smallere, jakken enkel- eller
dobbeltradet, slipset spraglet eller afdæmpet – og smokingen bare tiltagende stram (de kryber jo!). I dag
har du en meget afslappet indstilling til din påklædning og optræder helst i ”smart casual”, som
englænderne kalder det. Emblemet sidder såmænd udmærket på en sweater også.
Hårpragten har du også ændret på nogle gange. Midterskilningen blev afløst af sideskilning, pomaden først
af håreliksir, så af Brylcreme og siden af ingenting, fordi pandehår ikke skal ”sættes”. Siden er det unægtelig
gået ned ad bakke med både hår og pragt, men heldigvis er en poleret isse i højeste kurs hos selv meget
unge mennesker (dog fortrinsvis mænd!), og der er utallige hårprodukter i kendte internationale mærker,
der kan fixe en raffineret hentehårsfrisure på et øjeblik.
Skægget er kommet og gået ligesom påske og pinse, og det er bare hyggeligt. Brillerne er derimod blevet en
fast rekvisit, og du har haft meget sjov ud af at sammenligne stellets design og farve med dine
klubkammeraters.
Cigaren blev afløst af pibe og cigaretter, men i dag ryger du stort set ikke – og da slet ikke inden døre.
Du har altid været en rigtig foreningsmand. Især de første mange år var du utroligt aktiv og også stolt af
det, du præsterede. Med rette, for du havde nogle helt unikke idéer, og mænd over hele verden stod i kø
for at være med til at realisere dem. Tænk engang – det er da vildt imponerende!
Til gengæld kunne du måske nok have lagt din aversion mod også at få kvinder med, på hylden meget før
du gjorde det. Dér var du altså vældig gammeldags vældig længe, og selvfølgelig blev duften i bageriet da
anderledes – mindre cigar, mere parfume – men jeg er sikker på, at du i dag kan se, hvor godt det var, at du
ændrede holdning. Af rigtig mange grunde.
Når du nu sidder og betragter dit livsværk, kan du være både glad og tilfreds, selv om jeg ved, at der endnu
er meget, du gerne vil nå, og mange planer du brænder for at føre ud i livet. Forhåbentlig lader det sig gøre
- og hvis det ikke bliver dig, der kommer til at stå for det, så kan du nok være sikker på, at andre med den
samme indstilling og de samme visioner vil.
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En gang imellem kan du være lidt af en krukke, bedrevidende og måske noget reaktionær (been there, done
that!), men du har jo også været med til meget. På den anden side er du faktisk blevet bedre og bedre til at
lytte, jo ældre du er blevet, og du lægger ikke skjul på, at du også sætter stor pris på de unge generationers
tanker og idéer – ikke mindst kvindernes!
Du er en institution. En, man regner med og lytter til. En, der trods sin alder stadig kan overraske, og som
kan løfte de største opgaver – hurtigt, effektivt og med glæde.
Der er ingen tvivl om, at det har krævet viljestyrke, tålmodighed og hårdt arbejde at nå dertil, hvor du er i
dag, og det har ikke altid været let. Alligevel er du stadig ung af sind og fuld af entusiasme, virkelyst og
idéer, og det er simpelthen det allerbedste udgangspunkt for, at du kan fortsætte med succes mange,
mange år endnu.
Et stort tillykke med de 110 år!

Brev fra Ukraine
I januar-februar 2015 var min indsats koncentreret om hjælpen til borgere og flygtninge I Slavjansk via
medlemmerne I byens Rotaryklub, som befinder sig midt I krigen I Østukraine.
Jeg tog til RK Slavjansk sammen med en last nødhjælp fra klubberne i Lviv, som jeg havde organiseret.
Ukrainske bøger til Centralbiblioteket og skolerne i byen ligesom te og sukker til flygtningene fra byerne
Debaltsevo, Gorlivka og Avdeevka hvor kamphandlingerne var meget voldsomme. Flygtningene var primært
taget til Slavjansk hvor de blev huset i jernbanevogne på jernbanestationen. Cirka 5.000 mennesker lever
på denne måde. I alt kom cirka 23.000 mennesker til byen på få dage. Vores tebreve og sukker rakte til en
dags forbrug for flygtningene på jernbanestationen, hvor det er hård frost og ingen varme. Denne indsats
blev varetaget af RK SLavjansk i samarbejde med medarbejdere fra ”Ministeriet for usædvanlige
hændelser” i Ukraine.
I uge 9 organiserer jeg den tredje nødhjælpskonvoj med sæbe, rengøringsmidler og babymad til Slavjansk.
Alle seks Rotaryklubber i Lviv er involveret i det og jeg koordinerer indsatsen. Jeg har besøgt alle seks
rotaryklubber I Lviv for at tale om medlemsskab. Det bliver en stor fornøjelse at overrække seks nåle til nye
medlemmer i Rotary. En af dem er direktøren for Credo-bank i Ukraine. I dag fejrer vi Rotarys 110 års
fødselsdag og medlemsoptagelsen finder sted på denne dag. Chefen for Lviv-regionens administration er
hovedtaler på mødet. Jeg skal tale om Rotarys historie og overrække to PHF-medaljer til hhv. en rotarianer
og en ikke-rotarianer der er en stor kanon i området.
I januar var der I vort lokale Rotarymagasin “Rotariets” en gengivelse af min artikel “Membership concerns
us all” som opfølgning på Institute I Billund. Det var din rapport til medlemsmødet I oktober og min vision i
tillæg dertil. I dag er det nemlig sådan at frivillighedsområdet i Ukraine er blevet en massebevægelse. Det
vil vi udnytte til at hverve nye medlemmer til Rotary.
I Ukraine oplever vi en massiv inflation som gør os alle fattigere og fattigere. Når jeg ser på mine
Rotarykammerater der arbejder i det offentlige, har de mindre og mindre råd til at betale for deres
medlemskab af Rotary og for vores humanitære indsats. Jeg skulle egentlig have fundet midler til flere
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PHF’er men besluttede at donere mine egne 1000USD i ukrainsk valuta til behovene i Vestukraine via
Slavjansk Rotaryklub. De tre nødhjælpspakker repræsenterer en værdi på ca 1.000USD som jeg selv har
givet til hjælpeindsatsen. Jeg er derfor blevet spurgt om jeg vil være honorært medlem af Slavjansk RK, men
er ikke sikker for jeg vil hellere bruge pengene på at beholde de ansatte i mit firma. Der er ingen opgaver til
dem hos de lokale vejmyndigheder og –firmaer. Flere og flere midler går til krigsindsatsen og færre til alle
andre formål, for eksempel vedligeholdelse af veje.
For få dage siden fik Severodonetsk som i dag administrativt er en del af Lugansk-regionen en
nødhjælpspakke fra den danske stat: kirurgisk udrustning til det lokale hospital. Det er meget moderne og
egnet til at yde speciel indsats til sårede soldater og almindelige borgere. Der kom også nødhjælp fra
Rotarianere i Tyskland og Rumænien igennem Slavjansk RK og andre klubber i Kharkiv by til hjælp til
befolkningerne i krigszonen. Jeg har aldrig hørt om bidrag fra danske rotarianere til Ukraine i de seneste år?
I min by Lviv er der flere hundrede danske firmaer med store investeringer. Måske kan vi spørge deres ejere
om hjælp til Vestukraine? Jeg kan arrangere pengeoverførsler via min konto i CredoBank.
Dette er en effektiv metode til at dække akutte behov fra Østukraine. Modellen fungerer allerede i Kharkiv
RK med tyske rotarianere fra distrikt 1390.
Kan jeg få lov at spørge dig om du vil sørge for hjælp fra Rotatianere I Danmark?
Rotarykammerat Miroslav
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Nyhedsbrev 7
Iværksætterprojektet
Idéen med iværksætterstøtte blev introduceret sidste år og blev
en succes, både for iværksætterne og for de deltagende
Rotaryklubber, der både fik masser af omtale og i flere tilfælde
også nye medlemmer på den konto.
Samtlige distrikter er enige om at fortsætte ordningen, og vi
håber selvfølgelig, at alle klubber vil være med i år. Det er en
både relevant, spændende – og ganske nem – måde at støtte nye
erhvervsinitiativer på samtidig med, at det er en nem og forståelig måde at profilere Rotary og den enkelte
klub på.
Grib chancen for både at gøre en indsats og måske få nye medlemmer. Konceptet er justeret lidt efter
evaluering af sidste års forløb. Du kan læse alt om det her

Giv en shelterbox
De Rotary-donerede ShelterBoxe er en kæmpehjælp i de nødområder, hvor de anvendes. På Haiti er der
f.eks. stadig familier, der bor i de samme boxe, de fik tildelt efter jordskælvskatastrofen for fem år siden, så
man nu beder om ”reservedele” til afløsning for nedslidte enkeltdele. Det er bestemt ikke noget
lykkescenarie, men det beviser, at ShelterBoxene fungerer efter deres formål, endda rigtig, rigtig godt.
Selv om indsatsen i Haiti var blandt ShelterBox største indsatser, så fylder også katastrofen efter orkanerne
på Filippinerne meget, og i dag er flygtningestrømmen i forbindelse med borgerkrigen i Syrien så
omfattende, at ShelterBox modtager løbende anmodninger om hjælp. I 2014 sikrede ShelterBox, at over
15.000 familier i 17 lande kom under tag, og kravene til 2015 bliver ikke mindre.
Derfor er det et mål for os i 2015, at hver eneste Rotaryklub i distriktet vil donere en ShelterBox. Den koster
kun 5.000 kr., et uanseligt beløb for selv en lille klub, men den kan betyde alverden til forskel i de –
desværre mange – katastrofe- og krigsområder, hvor nødstedte familier og mennesker på flugt har mistet
alt.
Hvis du personligt vil støtte indsamlingen til ShelterBox, kan du opnå skattefradrag for beløbet ved
indbetaling til Rotary Danmarks Hjælpefond. Det eneste som fordres er, at du oplyser dit personnummer,
så får skattevæsenet automatisk informationen herom.
Mere information om ShelterBox kan findes på www.shelterbox.dk.
Vi glæder os til at modtage også din klubs donation. Doner her...
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Nyhedsbrev 6
Halvvejs gennem Rotaryåret
Kære Rotarianer i Distrikt 1470: Du og din familie ønskes en
glædelig jul og et godt nytår 2015.
Halvvejs gennem Rotaryåret 2014-15 - men er vi halvvejs i mål?
Julefreden er ved at sænke sig efter et hektisk, spændende,
konstruktivt og givende første halve år.
Det, som har fyldt mest i min kalender, har været de mange
Guvernørbesøg i klubberne, og af distriktets 68 klubber har jeg nået at besøge de 56. Det er en umulighed
at nå alle inden for første halvår, dertil er der for få mandage og tirsdage til rådighed for besøg, da rigtig
mange klubber netop mødes mandag eller tirsdag aften. Klubbesøgene er en rigtig dejlig oplevelse. Jeg er
blevet godt modtaget, og alle har været lydhøre over for mine budskaber. Det er i høj grad i klubberne,
man mærker Rotarys puls, og også konstaterer forskellene på klublivet og på holdningerne til, hvorfor man
er medlem ar Rotary. Tak til klubberne for den gode måde, hvorpå I har taget imod mig og mine
Assisterende Guvernører, som står for den løbende dialog med klubberne.
Jeg håber mine besøg og indlæg på klubmøderne blandt andet giver klubberne anledning til at tage en
intern debat om værdier og indhold i klublivet. Det er i hvert fald utroligt vigtigt, at alle har en fælles
opfattelse heraf, inden man rekruterer nye medlemmer. Ellers er det, at man kommer ud for, at de
forsvinder igen efter en kort periode, fordi forventningsafstemningen ikke var på plads.
”LIGHT UP ROTARY” er årets tema, og her har klubber og distriktet gjort en påskønnelsesværdig indsats
med aktiviteter, som udbreder kendskabet til Rotary; lad mig i flæng nævne ved Rotary Familiens Dag, i
forbindelse med udstillingen Iværk & Vækst, ved World Polio Day og ved åbent hus arrangementer (læs
andet steds i dette nyhedsbrev Hans Siegfredsens indtryk fra Amager RK´s 75 års jubilæum).
For mig personligt var et af højdepunkterne besøget hos Nuuk RK i Grønland, og det blev kun overgået af
Distriktskonferencen og Årsfesten. Vi har i distriktet fået en god tradition for, at tilrettelægge og afvikle den
enkelte Distriktskonference på en ny og anderledes måde, og årets konference var ingen undtagelse.
Tilbagemeldingerne fortalte om en konference med et relevant og spændende program af høj kvalitet og
afviklet i et godt flow, hvor tidsplanen holdt. Her er blot at opfordre mange flere til at opleve den
inspiration og det fællesskab, som en distriktskonference giver.
Med Årsfesten fik vi sat en ny standard for, hvor festligt og fornøjeligt rotarianere, rotaracter og
udvekslingsstudenter kan have det sammen med mad og drikkevarer i top, en morsom og velspillet
Rotaryrevy og et danseorkester, som garanterede for et fyldt dansegulv. Reserver allerede nu datoen den
19. september 2015 til næste års Distriktskonference og Årsfest.
Vi havde også et minderigt og vellykket besøg af vor verdenspræsident Gary Huang i november med et godt
besøgt Intercitymøde arrangeret af København RK, og hvor vi fik lejlighed til at præsentere Gary Huang for
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vores projekt Rotary Sociale Innovation og samarbejdet med Center for Socialt Ansvar. Girl Talk er en af de
mange, frivillige sociale aktiviteter, som hører under CFSA paraplyen. At vor støtte nytter noget giver
artiklen med PDG Jens Erik Rasmussens interview af Anna Bjerre fra Girl Talk et godt billede af.
Som Guvernør er det rart at kunne konstatere, at vores etablerede programmer takket være engagerede
rotarianeres indsats fungerer upåklageligt. Tillad mig at nævne RLI, ungdomsudvekslingen, Academic
Scholarships og Peace Fellow, hvor vi igen har fået en kandidat optaget. Nye medlemmer modtager fortsat
et velkomstbrev, ligesom vi har afholdt et introduktionsmøde for nye rotarianere, hvor der er mulighed for
at give en bredere præsentation af Rotary værdier, aktiviteter og muligheder, end hvad der normalt sker i
klubberne.
Det er glædeligt at se, hvordan samarbejdet med Rotaract udvikler sig, og jeg kan kraftigt opfordre Rotary
klubberne til at have større opmærksomhed på Rotaract som samarbejdspartner og som potentielle
medlemmer. Jeg har ved flere af mine klubbesøg haft fornøjelse af følgeskabet af en Rotaractrepræsentant, som på den måde fik mulighed for lidt mere indgående at fortælle om Rotaract. Med den
interesse og spørgelyst som udvistes, må det betegnes som en succes, som fortjener en fortsættelse.
Det har været dejligt at se initiativet fra Foundationudvalget til at komme i en tættere dialog med
klubberne om projekter/projektidéer, som måtte have mulighed for støtte, ligesom vi har fået gang i PR- og
Kommunikationsarbejdet i distriktet og derigennem i udrulningen af PR-værktøjskassen til klubberne. Det
lover godt for fremtiden.
I den allernærmeste fremtid vil vi begynde at se resultaterne af moderniseringsprojektet, som skal føre til
en forenkling og ajourføring af vores lokale organisation. På den store scene sker der fra 1. januar 2015 en
forenkling af processen med opkrævning af medlemsbetalingen til Rotary International (se Landssekretær
Asbjørn Isaksens omtale herom senere i nyhedsbrevet).
Helt i mål – kun med din hjælp!
Forud for mit guvernørår opstillede jeg en række mål. Om de kvalitative mål nås, vil altid basere sig på en
mere subjektiv vurdering, hvorimod beviset for om de kvantitative mål realiseres vises ubarmhjertigt af
kolde facts. Vi kan imidlertid ikke nå disse mål alene ved distrikts ledelsens indsats, men kun med hjælpen
og indsatsen fra klubberne og de enkelte medlemmer.
Meget af det indledende arbejde for at nå målene er gjort, men der er stadig et stort arbejde foran os. Det
vil få fokus i de kommende måneder og vil også få mere uddybende omtale i kommende udgaver af
Guvernørens Nyhedsbrev.
Et af målene er, at vi i D1470 igen er aktive med et RYLA seminar, og her er det dejligt at kunne annoncere,
at vi har planlagt et RYLA seminar til afholdelse den 24.-26. april 2015 i Hillerød, hvor håbet er, at det
efterfølgende kan være startskudet til etableringen af en Rotaract-klub i Hillerød.
Godt nok fik vi med Københavns RK´s overrækkelse af 100.000 $ til End Polio Now under Gary Huangs
besøg opfyldt målet om mindst 500.000 kr til EPN fra distriktets klubber, men her må vi ikke hvile på
laurbærene. Vi har vort store arrangement i Circusrevyen den 19. maj 2015 til fordel for EPN, hvor vi skal
have udsolgt, så vi kan lægge yderligere 200.000 kr til resultatet.
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Vanskeligt, men ikke umuligt, bliver det nok at nå målene om én ShelterBox fra hver klub og 200.000 kr i
bidrag til Rotary Danmarks Hjælpefond (ud over bidragene fra kontingent). Og indsatsen for at skaffe
mentorer til vores humanitære projekter under RSI og projektet vedrørende lærepladser elever på
Fagskoler vil også få ekstra opmærksomhed.
23. februar 2015 kan Rotary fejre 110 års fødselsdag. Jeg håber mange klubber vil benytte om ikke
nødvendigvis dagen så anledningen til at holde åbent hus arrangementer eller åbne møder, for derigennem
at udbrede kendskabet til, hvad Rotary er og står for. Det gør det nemmere at tiltrække nye medlemmer,
hvis de på forhånd har kendskab til de værdier og fordele, som Rotary kan tilbyde. Ligeledes en opfordring
til klubberne om at have en Iværksætter-aktivitet i halvåret. Iværksætterkampagnen sidste år blev en
succes for de klubber, som tog aktiv del heri, og har ført til tilgang af nye medlemmer i disse klubber.
Kampagneoplægget er blevet justeret, så der er mere plads til klubberne i selv at beslutte omfang og
metode, blot hensigten om ”iværksætterstøtte” fastholdes. Det er her, vi i Rotary kan adskille os fra de
mange andre initiativer, som er på iværksætter området.
Det er ikke kun klubberne, vi beder om hjælp til at vise en større synlighed af Rotary. Efter et oplæg fra
vores distrikt har Rotary Danmarks Råd besluttet, at vi skal være med på Folkemødet på Bornholm den 11.14. juni 2015. Vi har søgt om areal for at fortælle om Rotary og samtidig vise et af vores humanitære
indsatsområder: ShelterBox, hvor teltet beboes af en lille famile, som benytter udstyret fra ShelterBoxen. I
skrivende stund har vi endnu ikke fået tilbagemelding på vores ansøgning, denne er først stillet i udsigt til at
komme i januar 2015.
Så vi ser frem til et interessant og spændende Rotary halvår.
Glædelig jul og GODT NYTÅR
Niels Jørn
DG 1470-1415

Girl talk
Af PDG Jens Erik Rasmussen
I Rotaryåret 2012-13 modtog GirlTalk.dk støtte for en kvart million kroner fra distrikt 1470. Halvdelen kom
fra klubberne. Resten fra distriktet. Vi har her, et år efter, mødt Anna Bjerre, der er direktør for GirlTalk.dk
for en snak om hvad pengene har betydet for organisationen og om samarbejdet fortsætter.
?: Hvordan har du oplevet samarbejdet med Rotary Distrikt 1470?
!: Jeg vil gerne sende en særlig hilsen og tak til Rotary Distrikt 1470 og de mange klubber for jeres vigtige
støtte til GirlTalk.dk’s arbejde for at hjælpe de unge piger i Danmark. Og selv om støtten var særlig stor i
2012-13 er den fortsat indtil nu, om end i lidt mindre omfang.
Vi har oplevet en utrolig opbakning og støtte. Ikke bare i form af økonomi, men rotarianerne har i den grad
været opmærksomme og interesserede. Samarbejdet har givet mening fordi støtten har været en
investering i fremtiden for vores unge piger, men også en investering der kommer fra medlemmernes
hjerte.
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?: Du har talt til og med rigtig mange klubber i distriktet. Hvordan har de støttet jer?
!: Ja, GirlTalk.dk har i løbet af årene besøgt mange af klubberne i Distrikt 1470. Det har altid været en god
oplevelse at komme ud og fortælle om vores virke, så tak for det! Og I er stadig velkomne til at invitere os
på besøg, hvis I vil høre mere om GirlTalk.dk, de unge piger og den udvikling, vi står i.
Nogle klubber gav et engangsbeløb og nogle besluttede en flerårig støtte. Andre iværksatte kreative
aktiviteter som at involvere det lokale forretningsmiljø i at samle ind til GirlTalk.dk. Atter andre sendte
pengene ind via Rotary Danmarks Hjælpefond og fik dem forøget. Alt dette vil vi gerne sige stor tak for!
?: Hvilket problem er det vi er med til at løse?
!: En ny rapport om udviklingen af mental sundhed blandt børn og unge de sidste 20 år, udgivet af
Vidensråd for Forebyggelse, viser klart, at op i mod hver fjerde unge piger i dagens Danmark kæmper med
følelser som tristhed og stress. Rapporten beskriver også, at antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger
er tredoblet i perioden 1990-2010. Behovet for at hjælpe de unge piger er fortsat meget stort. Derfor er
GirlTalk.dk’s arbejde mindst lige så vigtigt i dag som det var, da GirlTalk.dk startede sit virke for 10 år siden.
?: Hvordan brugte I de penge I modtog fra os?
!: Donationerne har haft afgørende betydning for udviklingen i GirlTalk.dk, og de har muliggjort en række
nye initiativer.
Udvidelse af åbningstiden
Donationerne har blandt andet ansporet til en udvidelse af vores åbningstid til næsten det dobbelte, så den
nu er på 22 timer om ugen. Planen er, at udvidelsen fortsætter frem mod 2016, så åbningstiden bliver
minimum 4 timer alle ugens dage.
Udvidelse af antallet af frivillige
Sideløbende med dette har GirlTalk.dk udvidet antallet af frivillige rådgivere, så vi på nuværende tidspunkt
er ca. 70 frivillige rådgivere. Dette er det største antal i GirlTalk.dks historie, og denne udvidelse er med til
at løfte GirlTalks indsats til et nyt niveau.
Støttende samtalegrupper og psykologsamtaler
GirlTalk.dk har også taget initiativ til et pilotprojekt omkring støttende samtale-grupper til de unge piger –
en udvidelse af vores netbaserede tilbud – og tilbyder nu pigerne i Københavnsområdet psykologforløb til
overkommelige priser.
?: Det er da nogle ret konkrete resultater må jeg sige! Hvad skal så være det næste. Kan I finde på mere?
!: Rotarys støtte har været med til at give GirlTalk.dk et økonomisk fundament, der skaber rum for udvikling
og nye initiativer til gavn for de unge piger. Jeres fortsatte støtte vil have afgørende betydning for
GirlTalk.dks videre arbejde og udvikling og vi har nogle planer vi gerne vil realisere med jeres hjælp:
Efteruddannelse til psykologer
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Halvdelen af brugerne, som vi møder i chatrådgivningen på GirlTalk.dk har en dysfunktionel adfærd i form
af selvskade. Disse vanskeligheder møder vi også i de støttende samtalegrupper samt i de terapeutiske
samtaleforløb, som vores psykologer har med pigerne. Derfor er det nødvendigt at vi opkvalificerer vores to
psykologer til at håndtere disse problemstillinger på et fagligt kompetent niveau. Vi vil uddanne dem i
Dialektisk Adfærdsterapi, som er en effektiv behandlingsmetode i forhold til dysfunktionel adfærd.
Metoden fokuserer på at lære klienten følelsesmæssig regulering og styrke klientens evne til at udholde
svære følelser, hvilket mange af de piger vi møder har svært ved.
Uddannelsen for to psykologer koster 30.000 kr.
Computere
Med den øgede rådgivningskapacitet, den udvidede åbningstid og det større antal frivillige står vi netop nu
i en situation, hvor GirlTalk.dk mangler 5 nye computere til de frivillige. Computerne, som skal benyttes af
mange, skal være hurtige og pålidelige, og derfor er det vigtigt, at de er nye.
Computerne vil koste omkring 40.000 kr.
Køb af nyt software
Vi har behov for at købe nyt software i form af ny chatudbyder for at kunne optimere vores indsamling af
brugerstatistik og for at kunne lave mere optimale analyser ud fra vores chatsamtaler. Dette indkøb vil
koste omkring 30.000 kr.
Samlet set har GirlTalk.dk brug for 100.000 kr. til at dække disse behov.
?: Hvor stor en gruppe taler I med og hvor befinder den sig henne?
!: Det kan vi belyse ved at se på hvor mange besøgende på hjemmesiden vi har haft i år fra de byer i
Hovedstadsområdet, hvor der findes Rotary klubber. Derfor har vi konstrueret et kort over Region
Hovedstaden, hvor vi har sammenstillet vores unikke besøgstal på hjemmesiden i de første 9 måneder af
2014 med byer, hvor der findes Rotaryklubber. Google Analytics, som vi har brugt, kender desværre ikke
alle områder i Hovedstaden som selvstændige byer. Derfor er der kun medtaget de byer, som Google
Analytics har udvalgt.
?: Hvor mange er der ansat til at betjene pigerne?
!: GirlTalk er en non-profit organisation. Vores bestyrelse og alle vores mere end 70 medarbejdere er
frivillige; det er derfor vi kalder dem frivillige…. De arbejder fra nogle få til lidt flere timer om ugen ved
chatten på skift. Kun tre administrative medarbejdere er ansat og de sørger for at det hele hænger
sammen.
Afrunding: Mange bække små…
Næsten ingen af de ”store” humanitære fonde, herunder Rotary Foundation, giver tilskud til driftsformål og
derfor er GirlTalk.dk i Rotarysammenhæng henvist til at søge støtte fra klubberne. De kan støtte hvem de
vil. GirlTalk.dk er et godt formål som fortjener Rotarys støtte og for at sikre fortsat støtte er en
”selvbestaltet” støttegruppe etableret, der består af:
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Frank Hagen, Hornbæk RK
Henning Larsen, Allerød RK
Marianne Bremer, Skovshoved RK
Jens Erik Rasmussen, PDG, Copenhagen Strandparken RK
Mange bække små…. Gruppen vil tage initiativ til at samle mindre beløb op fra klubberne og eventuelt få
dem matchet via Rotary Danmarks Hjælpefond således at vi kan støtte de ovennævnte formål. Hvis din klub
har mod på at støtte GirlTalk.dk med mindre beløb, hører vi altså gerne fra dig!
Skriv til dg1470-1213@rotary.dk. Intet beløb er for lille – intet for stort!
Med venlig hilsen
Anna Bjerre, Cand.psych & Direktør i GirlTalk.dk
Og
Jens Erik Rasmussen, PDG

Lidt tanker omkring et 75 års jubilæum
Ved Hans Siegfredsen, Amager Rotary Klub
Amger Rotary’s 75 års jubilæum har været planlagt længe. Spændende at forme og gennemføre en
reception, der skulle markere et ganske specielt jubilæum, og som vi kunne være lidt stolte af.
Rotary står jo for mange ting, og det var vigtigt for os at signalere til gæster, hvad vi laver, så vi havde
repræsentanter for Shelterbox, udvekslingstudenter, Hjælp Voldsofre, Foreningen for Socialt Ansvar,
Amager Rotary’s Erhvervsnet og nogle af vores samarbejdspartnere bl.a. Hilton tilstede under receptionen.
Ikke at forglemme alle medlemmerne.
Nu har foreningen bestået i 75 år, og den skulle jo gerne fortsætte på samme høje niveau, så vi har også
gjort en indsats for at få omtale, hvilket er lykkedes ikke mindre end fem gange i Amager Bladet. Håbet var,
at vi kunne hverve nogle nye medlemmer, hvilket tilsyneladende ser ud til at lykkedes.
Selve receptionen forløb i en ualmindelig positiv stemning, og der blev snakket på kryds og tværs, og hilst
på nye og gamle venner. Der kom også en hilsen fra verdenspræsidenten. Vores medlem Aage Beenfeldt
blev hyldet i forbindelse med hans 80 års fødselsdag og som en af foreningens meget aktive medlemmer.
Michael Petersen fik en påskønnelse for hans ihærdige indsats i forbindelse med medlemshvervning. Den
retter sig specielt mod at integrere udenlandske akademikere i det danske samfund, og i den sammenhæng
så også Amager Rotary klub.
Aage var lige blevet 5 år da Amager Rotary klub startede. Tænk på de mange gode mennesker der har
været med til at forme klubben og samfund i de mange år. Som præsidenter. Som medlem af bestyrelse og
som menige medlemmer. Alle har givet et bidrag til klubben og sikret dens fremgang i de 75 år der er gået.
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Rigtig mange har også været medlem i en lang årrække. Man kan kun tolke det som om, at de udover at
kunne bidrage, også har fået en masse med hjem!
Kammeratskabet, oplevelser, ny viden m.m.
Alt det der også skal sikre klubben de næste 75 år, og være med til at ’Lighte up’ i og udenfor Amager
Rotary klub.

CPH holder intercitymøde
Stine Bosse holder oplæg om ledelse og hun tror blandt meget andet på, at organisationer, der skaber gode
vilkår for mennesker og som investerer i og eksperimenterer med mangfoldighed og innovation, kan
mobilisere potentialerne i deres medarbejdere og hos deres partnere. Og det er nøglen til at realisere de
strategiske mål hurtigere og mere effektivt. Det er nøglen til succes. I denne proces er det afgørende, at
man har en vision, der giver energi og skaber plads til handlekraft, for det er det bedste fundament for at
gøre en forskel.
Tirsdag den 3. marts 2015
Vi starter kl. 17.30 med netværk og socialt samværKl.
18-19: Oplæg og debatKl.
19-20: Spisning og netværk
Sted: Riddersalen, Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj
Velkommen!
På vegne af planlægningsudvalget AG Susanne Gram-Hanssen, Præsident Michael Jacobsen og Præsident
Morten Kjærgaard
Tilmelding og samtidig betaling via CPHIntercity.nemtilmeld.dk senest fredag den 27. februar kl. 8
Eventuelle spørgsmål kan sendes til: cphintercity@frb-rotary.dk
Prisen for spisning inkl. 1 drikkevare er 200 kr.
I tilfælde af overskud går halvdelen til End Polio Now og halvdelen til Børnefonden.
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Nyhedsbrev 5
Inspirerende intercitymøde
Onsdag middag klokken lidt i tolv. Odd Fellow Palæets festsal
summer af forventningsfulde stemmer fra de mange rotarianere,
der er mødt op til Intercity-møde for at byde verdenspræsident
Gary Huang fra Taiwan velkommen til Danmarks hovedstad.
Københavns Rotary Klub er vært ved en lækker frokost med
ægte, dansk smørrebrød, og den smukke festsal med de
blomstersmykkede borde får hurtigt gæsterne til at glemme
efterårsregnen, der siler ubønhørligt ned udenfor.
Pludselig står han midt iblandt os, en lille, elegant og smilende mand, der ikke bærer præg af, at han har
boet i en kuffert i ugevis og skal gøre det de næste to måneder også. Med nye lande, nye mennesker og nye
møder, taler, frokoster, middage og interviews hver eneste dag. For et par timer siden landede han med
flyet fra Århus, hvor der var fuldt program hele dagen i går, men både Gary Huang og hans smukke hustru
Corinna ser friske og veloplagte ud og hilser venligt til højre og venstre, mens de bliver ledt op gennem
salen til Eugen Olsens stemningsfulde potpourri af danske sange.
Jan Lundorff Rasmussen fra Københavns Rotary Klub byder velkommen og tænder lys - Light Up Rotary.
Gary Huang starter alle møder på den måde, og netop ved at gøre det bliver hans budskab ekstra stærkt og
vedkommende. Ikke bare et smart slogan, men en livsindstilling med substans i.
Vi synger ”Wonderful, Wonderful Copenhagen” med Rotarytekst af Christopher Bo Bramsen, tilrettet dagen
af Jan Willumsen, og der er både en hilsen fra HKH Prins Henrik, en dansk donation på 100.000 US $. til
Rotary International’s End Polio Now og gode gaver i bogform til verdenspræsidenten.
Efter frokosten får vi en fantastisk Diabolo (djævlespil) fremførelse af Arthur (Yung-Hsun Chi), der er
taiwanesisk udvekslingsstudent i Holte Rotary Klub og kommer fra Taipei ligesom Gary Huang. Med smidige
gazellebevægelser næsten danser Arthur rundt på scenen, mens han jonglerer med de farvestrålende,
overdimensionerede trisser på en tynd snor og holder dem adskilt og i orden, mens nogle står stille, andre
fuser rundt om sig selv og hinanden i vild fart og selve snoren synes at være viklet ud og ind om sig selv.
Men Arthur har hele tiden alt under kontrol og taber hverken trisserne eller fatningen. Han har spillet
Diabolo, siden han var helt lille, har optrådt i adskillige lande med sin kunnen og blev taiwanesisk Diabolomester i 2013.
Så er det verdenspræsidentens tur. Han bliver introduceret af distriktsguvernør Niels Jørn Hahn og starter
som altid sin tale med et ”Happy Clap” - en seance, hvor vi alle må op at stå og klappe i en bestemt takt.
Oven i købet skal vi bagefter lave tre gange ”thumbs-up”, mens vi med stigende styrke råber noget i retning
af ”Zan!”
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Det tager nogle forsøg, før vi gør det godt nok, men så smiler Gary Huang også rigtig meget, for det her er
ikke kun endnu et bevis på hans glæde og entusiasme over Rotary, men også en god måde at få folk til at
slappe af og løsne op. Meget udansk, men det virker sørme!
Med udgangspunkt i årets tema Light Up Rotary præsenterer Gary Huang nu sin vision for os: Hvis vi alle
sammen hver især GØR NOGET, og hvis vi bruger hinanden og vores netværk, så kan vi sammen løfte hvad
som helst.
Gør noget for den enkelte. For nærmiljøet. Så spreder ringene sig. Og fortæl om Rotary, ikke bare om, hvad
vi gør, men også at vi er aktive, sjove, interessante, ihærdige, hjælpsomme o.s.v. Så andre også får lyst til at
være med - og gøre noget …
Idéen til Light Up Rotary stammer fra et Confusius-citat: Det er bedre at tænde et enkelt lys end at sidde og
bande over mørket. En i bogstaveligste forstand indlysende sandhed, der er nem at forstå og nem at
efterleve. At gøre noget er bedre end at gøre ingenting!
Gary Huang gør noget - og det har han gjort hele sit liv. Hans far lærte ham tidligt, at ved at hjælpe andre og
gøre sig umage bliver man en god leder, og det har han bestræbt sig på at efterleve. Så han er altid på udkig
efter situationer, hvor han kan gøre en forskel, hjælpe til, skubbe på, opmuntre og inspirere, både
professionelt, privat og i Rotary.
Selv om man selvfølgelig fornemmer den flittige kinesiske mentalitet bag ordene, så er der intet
propagandaagtigt og heller ingen smarte amerikanske floskler i Gary Huangs tale. Han er oprigtigt tændt på
Rotarytanken og efterlever den fuldt ud - fordi han finder den rigtig, og fordi han har lyst. Både hans kone
og deres tre voksne børn er medlemmer af Rotary, og han går varmt ind for, at rotarianeres ægtefæller og
venner går ind i Rotary. Jo flere, jo bedre! Spørg, hver gang du møder en person, der vil egne sig. Mange vil
gerne, men er bare aldrig blevet spurgt.
Som sagt, så gjort! Gary Huang spørger fra talerstolen sin borddame, Taiwans mangeårige repræsentant i
Danmark, om hun har lyst til at være med i Rotary. Det har hun! Og så bliver hun optaget af
verdenspræsidenten selv til Copenhagen International Rotary Club. Sådan!
Til sidst understreger Gary Huang vigtigheden af at gøre Rotary synlig. Han ser Rotary som en forretning,
der skal passes og markedsføres som sådan. Kunderne - medlemmerne - skal have gode varer og god
service, ellers kommer de ikke igen. Men hvis de får det, så bliver de, og de bringer nye kunder til.
Det skal være sjovt at være i Rotary. Siger manden, der helt tydeligt selv ”walks the talk” på alle punkter og nyder det.
Gary Huang slutter af med mere Happy Clap og Zan!, og selv om han skal være på TV2 til interview om lidt,
og der heller ikke i dag bliver tid til hverken shopping, sightseeing eller et hvil før middagen, tager han sig
god tid til at hilse venligt på alle, der har lyst, mens kameraer og mobiltelefoner blitzer løs omkring ham.
Så er han væk. Forsamlingen opløses langsomt og går hver til sit, men billedet af den lille, venlige mand
med det enkle budskab bliver stående på nethinden. Han har nemlig formået noget, som er meget
sjældent. Når man tænker på hans tale, siger man ikke: ” Hvor talte han dog godt, hvor var det dog
fantastisk, det han sagde!”
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Man tænker derimod: ”Hvor er det indlysende! Det vil jeg gøre!”
Og det er lige præcis den forskel, der kendetegner en virkelig leder.

Verdenspræsidenten på besøg
Torsdag den 6. november bød på et tæt program for verdenspræsidentparret. Det startede med en uformel
brunch, hvor Gary Huang fik lejlighed til at møde repræsentanter for både in- og outbound
udvekslingsstudenter, Rotaracter og flere unge rotarianere.
Gary Huang fortalte om sin egen vej i Rotary fra han som 29-årig blev tændt på idéen, men fik nej fra den
lokale Rotaryklub i Taipei, der mente, han var for ung til at blive rotarianer. Om, hvordan han gæstede
klubben ved samtlige møder i ni måneder, til de omsider gav sig og optog ham. Han kastede sig ud i
arbejdet og blev klubbens næstyngste præsident nogensinde seks år senere og i sin præsidentperiode
øgede medlemstallet med 30 medlemmer (!!). Han blev distriktsguvernør som 41-årig og efter flere
betroede RI poster nu den første kinesiske verdenspræsident - 109 år efter Rotarys grundlæggelse.
Gary Huang opfordrede de unge til at huske, når de selv bliver ældre, at støtte og hjælpe næste generation,
give dem chancen, når den er der. Han påpegede vigtigheden af den direkte, personlige kontakt mellem
mennesker, som kan suppleres af Skype, Facetime, Facebook, emails o.s.v., men aldrig erstattes af dem.
Manglende tid er en hyppig undskyldning for ikke at gøre noget. Find tid! siger Gary Huang. Time
management er vigtig, men det kræver bevidst fokus, at man planlægger omhyggeligt, er præcis og
ordholdende, og at man beslutter, hvad man vil satse på. Så vil der også være tid til det, man vil.
Laura fra Australien roste Rotary for at gøre så meget for ungdomsudveksling. Hun er sikker på, at hendes
liv aldrig bliver det samme efter opholdet i Danmark, og at hun altid vil have lidt Danmark i sig, ligesom
hendes danske familie nok også altid vil være lidt australsk. Alle de danske udvekslingsstudenter gav udtryk
for, hvor fantastisk meget de havde udviklet sig - mens deres kammerater herhjemme nok ikke havde
rykket sig så meget imens.
Gary Huang var meget enig. Han opfordrede alle unge til at tage ud i verden og studere (det gjorde han
også selv). Når man bliver hjemme, hvor far og mor varter én op, og man bare er sammen med de samme,
gamle venner, går man glip af den inspiration og de udfordringer, som et udlandsophold giver.
Mange hjemvendte udvekslingsstudenter går efterfølgende ind i Rotaract og er meget aktive, specielt
omkring charity og community service. Det får dem også, efter nogle år, til at vende blikket mod Rotary, og
på den front var der godt nyt, for Gary Huang kunne oplyse, at man arbejder på at nedsætte
optagelsesalderen til 24 år, så de unge hurtigere kan komme med, hvis de er interesserede.
Gary Huang lyttede opmærksomt til alle og gav gode og relevante råd under hele mødet. Det var tydeligt, at
de unge og deres engagement ligger ham meget på sinde.
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Verdenspræsidenten: Rotaract skal tage sig af den næste generation af
ledere
- Venskab er basen for Rotarys fundament, sagde Rotary Internationals præsident Gary Huang sidste uge
over en kop the og et blødkogt æg på Phoenix Hotel i København, hvor Distrikt 1470 havde inviteret
præsidenten og ”the youth” på morgenmad. Rundt om verdenspræsidenten sad vi så – ”the youth” –
repræsenteret ved seks exchange students i deres dekorerede jakker med minder fra Peru til Taiwan, nogle
af Rotary Danmarks yngste medlemmer, nogle scholars og så os – næste led i fødekæden; Rotaract.
Venskab er netop også basen i Rotaract, og organisationen bliver hurtigt en del af ens liv, hvis man vælger
at investere i den. Og det at investere og ikke at give op, lagde verdenspræsidenten vægt på, da han
fortalte sin egen Rotary-historie.
Gary Huang var klar til at investere i organisationen, da han var for gammel til Rotaract og faktisk for ung til
Rotary ifølge den klub, han gerne ville være medlem af. Flere gange blev han afvist for ikke at have en høj
nok stilling og være for ung, men han gav ikke op. Han investerede tid og kræfter i at blive en del af verdens
største erhvervsnetværk, og til sidst indså klubben, at denne unge mand havde noget at give. Resten er
historie – han har haft mange forskellige poster og topper nu som præsident for Rotary, og han har
fornøjelsen af at møde rotarianere, rotaractere, exchange students verden over.
Gary Huangs budskab til os unge – både rotaractere og exchange students – var ikke at give op. Vi har et
potentiale, og vi er med i et netværk, hvor Rotary er klar til at give os en hånd.
- You’ll face many challenges, don’t let them stop you, sagde Huang med udgangspunkt i sin egen Rotaryhistorie. Han tilføjede, at vi netop skal gøre brug af Rotary for at overkomme udfordringer og nå langt:
- You are now a family member of Rotary. Rotary cares about you, and when you reach a certain age, you
will not run away. You will give back and help the new generation of young people in the future.
Drop den virtuelle kommunikation
Vi er heldige at have Rotaract og Rotary. Det er en legeplads, hvor vi kan udfordre os selv, lære, tilegne os
kompetencer og få en hel ny og nuanceret kulturforståelse, når vi tager til konferencer rundt i verden, og
når vi laver projekter med andre distrikter. Men netop i forhold til dette havde præsidenten endnu en
pointe; vi skal passe på vores kommunikation, og vi skal huske at mødes i den virkelige verden:
- Try and meet, there is always opportunity to find time, sagde han direkte til os, mens de fleste iPhones lå
fremme på bordene klar til at tage Snapchats og opdatere Instagram.
Instagram og Facebook blev opdateret, og der blev taget selfies med præsidenten, men nu var det jo også
selfie-generationen, der var budt på morgenmad.
Nathalie Søndergaard
Rotaracter og Danio-præsident
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Gary Huang på Center for Social Innovation
Efter brunch-mødet ilede verdenspræsidenten videre til Center for Socialt Ansvar i Valby, et privat netværk
for en række frivillige organisationer, der omfatter mange af Rotary’s hjerteprojekter som Girl Talk, High
Five og Natteravnene. Her fik Gary Huang en præsentation af hele konceptet og af de enkelte
organisationer - og et tilbud om at komme med Natteravnenes kinesiske vagtgruppe ud i nattelivet, hvis
han kommer igen og har en dag til overs. Hvis det havde været tilfældet på dette besøg, tror jeg faktisk, han
havde gjort det!
Verdenspræsidenten var imponeret over initiativet, men kunne ikke afholde sig fra at foreslå, at man også
prøvede aktivt at finde store sponsorer (sponsorerne henvender sig i dag selv, der er ikke noget opsøgende
arbejde) - men at sponsorerne til gengæld bør tilbydes noget ”til gengæld” i form af synliggørelse i
forbindelse med de enkelte projekter.
Af Charlotte Bastiansen

Et par hurtige spørgsmål – og svar
1. Er Rotary gået glip af nogen muligheder ved ikke at være fleksible og åbne nok?
Ja, det er der ingen tvivl om. Vi har i nogen sammenhænge været for længe om at tilpasse os tidernes
skiften og de mange konkurrerende tilbud, der er til vores målgruppe.
2. Er der i RI forståelse for - og accept af - at f.eks. skandinavisk kultur og levevis gør, at vores engagement
og vores tilgang til f.eks. charityarbejde er helt anderledes end i USA. Mange amerikanske idéer er ganske
enkelt ikke forenelige med måden, unge familier lever på her.
Rotary findes i over 200 lande, så der er ganske store forskelle på mange områder, det er klart. Vores
udfordring er at finde måder at agere på, der passer lokalt - og den udfordring gælder for os alle sammen,
ikke kun for RI ledelsen. Hvor der er en vilje, vil der altid være en vej, det er et spørgsmål om at finde
motivationen og om at se mulighederne, ikke begrænsningerne.
3. Vil du selv være åben for at opbløde de noget stive rammer, Rotary på flere punkter opererer under - for
at få flere unge med?
Ja, helt klart. Ingen regler må være stationære. Der er allerede mange alternative måder at holde
Rotarymøder på rundt omkring, og dem hilser jeg meget velkommen. F.eks. er der en klub i Washington DC,
der holder ”Happy Hour” møder på en café fra klokken 17-18.30. De har børnene med, og så skiftes de til at
lege med dem, mens resten holder møde.
Maden er ikke det højere skoleridt, bare sandwiches, men alle, også børnene, får noget at spise, så når man
kommer hjem, skal man ikke først til at lave mad og fodre unger af, men kan lege med dem og slappe af
efter et godt møde. Nogle gange holdes møderne om lørdagen. Det er en tordnende succes - og en virkelig
kreativ måde at gøre tingene på.
Hvis man mener, man kan få flere medlemmer og mere dynamik ud af at ændre mødeformen, så gør det
endelig. Re-organisér klubben i overensstemmelse med, at verden ændrer sig, og forholdene ændrer sig.
Tilpasning er nøgleordet - og det er et must!
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4. Hvordan ser du Rotary om 20 år?
Yngre! Vi har helt andre kommunikationsformer end i Paul Harris’ dage, og Rotary Leadership - altså,
HVORDAN vi gør tingene - vil ændres. Unge mennesker er meget mere åbne og nysgerrige end ældre. De
ser mod fremtiden og hjælper hinanden. Det er det, vi skal holde fast i. Tingene skal udvikle sig hele tiden.
Næste år har vi en ny verdenspræsident, og ingen husker mere, hvad jeg sagde. Men de har lært at synge og lave Happy Clap!
Og med et varmt smil rejser Gary Huang sig og takker af.
Det var virkelig en Light Up Rotary oplevelse. Et engageret, reflekterende og poetisk menneske, som på sin
helt specielle afdæmpede, charmerende og nærværende facon nåede alle os, der oplevede ham, og tændte
et lys i os.
Zan!
Af Charlotte Bastiansen

En 71 årig tog cyklen til Paris
af PDG Helge Andersen, Brønshøj Rotary Klub.
Jeg havde i flere år forsøgt at komme med på en cykeltur til Paris i forbindelse med Tour de France, jeg
havde søgt om at komme med på Team Rynkeby, men uden held. Der skal man øjensynlig være noget ved
musikken, og det kan jeg i den forbindelse påberåbe mig, men jeg havde ikke opgivet tanke, selvom mit
forår er ved at rende ud, jeg er fyldt 71 i marts, og kan derfor ikke kalde mig en årsunge, men med 5 år på
spinning cyklen i Firmaidræt Hillerød hvoraf de 4 år som uddannet instruktør, træning på landevejscykel på
Mallorca de sidste 4 år, og mountainbike i Gribskov hver vinter, mente jeg nu nok at det var muligt at
gennemføre et sådan projekt.
Jeg havde talt med Hillerød Christian IV Rotary Klub, som gik og puslede med et projekt, om at skabe et
cykelhold Team Rotary Hillerød som årlig vil bidrage med cirka 250.000 kr. til lokale projekter.
Projektet blev præsenteret på Spar Nords adresse i Hillerød den 2. december 2013, Team Rotary Hillerød
2014 – med afgang fra Hillerød-Paris den 18.-25. juli 2014. Ud over de 34 ryttere som holdet kom til at
bestå af og et serviceteam på ti personer. Alle ryttere og serviceteam bidrager til touren med en
egenbetaling ud over de sponsorkroner, der samles ind, der var en stor tilslutning til projektet.
Som skrevet var tilslutningen stor, og allerede den 4. januar 2014 begyndte træningen, vi havde spinding
hver onsdag morgen kl. 07.00 og lørdag kl. 13.30 med holdkaptajnen Jørgen Emil Hansen, den havde vi
frem til 29. marts, hvor vi den 2. april i torden og hagevejr kørte vores første tur på landevejen, det var
noget af en ynk, mange mødte ikke op, vejret var jo ikke cykelvejr, vi kørte da også kun 23,6 km med 14
punkteringer og en gennemsnitsfart på hvad en stor fed skovsnegl kunne have gjort bedre. Allerede den
følgende søndag kørte vi 73,2 km, også her med mange punkteringer, en kraftig forbedring fra første dag,
men der var lang vej endnu, vi skulle have ordentlige dæk på cyklerne, anbefalingen fra kaptajnen var
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Schwalbe Durano Plus foldedæk 700x23C, 380 gram pr dæk, det er forholdsvis tunge dæk, og når man som
jeg har anskaffet en Specialized S-Works Carbon på 6,7 kg, ja, så ønsker man jo ikke nogle store klodsede
dæk, men efter udskiftning til de anbefalede dæk forsvandt også punkteringerne til et minimum, jeg har
kun haft en punktering på de sidste 6000 km.
Træningen foregik nu hver onsdag kl. 17.00 og hver søndag kl. 09.00, turene blev længere og længere og
gennemsnitshastigheden blev langsom højre og højre, målet var også at vi skulle kunne køre et sted mellem
26 og 29 km/time en hel dag.
Jeg havde meldt mig ind i Pedal-Atleterne Fredensborg, i januar 2014, http://pedal-atleterne.dk/ for at
blive fri for altid, at køre alene, træningen her var på mountainbike indtil også april, hvorefter alt cykling har
foregået på landevej, tirsdag og søndag.
Så nu trænede jeg Swiss Ball mandag. Tirsdag, onsdag og søndag landevejscykling desuden spinding onsdag
og fredag.
I slutningen af april og begyndelsen af maj blev det en uges træning på Mallorca, hvor træningen foregik i
bjergene for at få mere råstyrke og naturligvis højdemeter.
Jeg havde også arrangeret en tur til Sydney, vi, Lise og jeg skulle deltage i Rotary International Convention,
og i den forbindelse havde jeg planlagt en måned rundrejse i bil, den skulle lige ændres således, at jeg
kunne have min cykel med. Jeg kørte hver anden dag på cykel for at holde konditionen vedlige, og for at
kunne følge med Team Rotary Hillerød når jeg kom hjem, hvor der kun var tre uger førend den store prøve
skulle beståen eller dumpes!
Som skrevet ovenfor blev turene længere og længere, da jeg kom hjem fra Australien, var aftenturen blevet
til 80 – 90 km og søndagsturen til 150 – 170 km. Jeg kørte sammen med Pedal-atleterne en tur til
Söderäsen, en tur på 155 km med to kraftige stigninger den 10. juli og den sidste lange tur, 102 km, med
Team Rotary Hillerød søndagen de 13. juli, der var kraftig regn under hele turen. Jeg havde fra den 2. april
og frem til den 16. juli kørt 3.267 km på landevejene i Danmark, Sverige, Australien og på Mallorca, og
mente nok at jeg var fit for fight.
Så oprandt den store dag, torsdag den 17. juli havde vi på Torvet i Hillerød en præsentation af hele holdet,
hvorefter vi kørte prologen ad Slotsgade ned langs med Slotssøen og tilbage til Torvet.
Fredagen den 18. startede den enlige tur, vi startede kl. 08.00 hos AG i Tjæreby og til Puttgarden, der blev
kørte i to grupper på hver 17 ryttere, med et mellemrum på omkring 300 – 400 meter, det var for vores
sikkerhed, og for at give bilerne mulighed for overhaling. En tur på 183 km, en stille og rolig tur, den første
prøve på hvordan det ville gå, det gik godt for alle, meget let vind, sol og varmt, 7,01 time i sadlen,
overnatning på Hotel Dania, Puttgarden.
Lørdag kl. 08.00 , alle mand i sadlen, vi skulle fra Puttgarden til Hemmoor, humøret var højt, alle var klar til
at yde deres bedste, det gik godt til lige før frokostpausen, her havde vi det første styrt, tre rytter foran og
to bagved i gruppe et. Det skulle senere vise sig, at en af rytternes styrt bagerst i gruppen, var mere end
som så, der var slået en flig af hoftebenet, og smerterne tiltog som dagen gik. Den anden af de bagerste
rytter som styrtede, dehydreret senere på dagen og måtte i servicevognen.
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Vi nåede Elben hvor vi skulle med en lokal færge, humøret var stadigvæk højt, selvom en var i
servicevognen og en anden havde meget ondt i sin hofte, vi manglede jo kun 20 km til vores hotel, og
dagen arbejde ville være overstået, men så gik det helt galt, umiddelbart efter overfarten hvor holdene
skulle samles for at forsætte de sidste 20 km styrtede en rytter fra hold et, hans styrt kom helt uventet og
fik katastrofale følger for ham, han røg i asfalten med et brag og blev liggende, vores sygeplejer og andre fik
ham i en servicevogn, vi ankom til hotellet lidt senere og herfra blev der ringet efter ambulance til de tre,
rytteren med hoften kom aldrig på cyklen, han tilbragte resten af turen i servicevognen, rytteren som
dehydrerede, kom tilbage på cyklen efter en ekstra dag i servicevognen, sidste rytter som styrtede, blev
opereret om natten, blev på sygehuset indtil torsdagen, hvor hans familie hentede ham.
En rigtig møg dag, på grund af styrtene, men ellers en dag med meget let vind, sol og varme, 9,02 time i
sadlen for at køre de 211 km turen blev.
Søndag kl. 08.00, 30 rytter var klar til at køre fra Hemmoor til Bersenbruck, 3 rytter i servicevognen og en
på sygehuset, alle var opsat på at dagen tur skulle gennemføres uden uheld, vi havde aften før fået en
opsang af holdkaptajnen, der skulle passe på hinanden, der skulle køres ordentlig.
Det blev en god tur gennem et solbeskinnet landskab ingen vind, dejligt varmt, vi kørte de 187 km på 7,01
time i sadlen.
Det trak op til regn hen under aftenen, og natten til mandag kl. 02.30 styrtede ned torden og lynen, som
forsatte hele natten, jeg håbede at det ville regne færdig inden vi igen skulle starte den næste morgen.
Mandag morgen væltede det stadigvæk ned, starten blev udsat til kl. 9.30, ingen kære mor, vi skulle videre
fra Bersenbruck til Gelden, det blev heldagsregn, der blev ikke set så meget af landskabet, der blev kørt
godt til, vi blev meget våde. Men vi havde ingen punkteringer, ingen uheld, det var et rigtig glad hold som
efter 196 km og med 7,34 time i sadlen kunne sadle af og få cyklerne vasket og ordnet, få bad og få vasket
vores cykeldragter, det var et tilbagevendende opgave hver aften, cyklen skulle efterses, cykeltøj skulle
vaskes og hænges til tørre, vi havde to sæt.
Tirsdag begyndte vi på 5. etape, Gelden – Liège, det gode vejer kom tilbage, vi forlod Tyskland, med deres
meget opmærksomme og hensynsfulde bilister, turen gik ind i Holland, med de mange cykelstier, de fleste
anlagte med fliser, det føles som om vi kørte på brosten. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at et cykelhold
på 30 – 34 rytter kommer ræsende på cykelstier, hvor der er modkørende og medkørende motionscykellister, det giver til tider nogle uheldige situationer, hvor styrt og sammenstød meget let kan
forekomme. Derfor forsøgte vi også et køre på vejene, men det fandt de hollandske bilister ikke i orden, de
var meget ubehagelige og aggressive i deres kørsel. De næste etaper var med stigninger, denne dags etape
var heller ingen undtagelse. Dagens 139 km blev gjort med højt humør og på 5,50 time i sadlen.
Onsdag, 6. etape, den frygtede etape Liège over Huy til Charleville Mézières. Muren i Huy er en 128 meter
høj bakke i den belgiske by Huy. Bakken er berømt, fordi den er en del af cykelløbet La Flèche Wallonne.
Himmelfærd og afgrundsdybe nedkørsler
Så nåede vi Ardennerne – det smukke skov- og bjergområde i Frankrig, Luxembourg og Belgien. Efter ca. 30
km cykeltur fra hotellet nåede vi Mur de Huy, der er en 128 meter høj bakke i den belgiske by Huy. Højden
er ikke skræmmende, men det er stigningen til gengæld. Vi kom alle over, dog de fleste måtte ned og gå.
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Begge dele er en præstation. Herefter kom vi ud på den helt store tur, der ikke lader de vildeste
bjergetaper på Tour De France noget efter. Meget stejle opstigninger og vilde nedkørsler. Mange led, men
alle gennemførte de 161 km, det gode vejer fulgte os ingen vind sol og varme, 6,41 time i sadlen, en god og
anstrængende dag.
Torsdag 7. etape, Charleville Mézières – Châuteau Thierry, tures tredje og sidste bjergtur, gennem
champagne distriktet. Turens højdepunkt var, da vi kørte gennem champagnedistriktets uendelige
vinmarker. Vi startede dagen med en meget kraftig opstigning, derefter en vild nedkørsel, en lang kørsel
hvor det gik lidt op og ned. Vi kørte gennem hovedbyen Remis, derefter nogle krappe opkørsler igen vilde
nedkørsler, lige ud, nogenlunde fladt, med en kraftig stigning op til vores hotel, en god dag, men krævende,
ingen uheld. Men herigen begyndte det at stramme til for en del af rytterne, servicevognen blev flittigt
brugt. Vi havde kørt 157 km, i sol og varme, vinden var ikke eksisterende, 6,19 time i sadlen med en
hastighed 24.9 – 63.3 km.
Fredag 8. etape, Châuteau Thierry- Paris. Målet er nu næsten inden for syne. Kun godt 127 km. til Paris i
rimeligt fladt område. Alle er forventningsfulde, alle er på cyklerne, vi har kun to stejle opkørsler. De sidste
30 km. til Paris skal vi køre langs Canal Saint-Martin. Smukt, varieret og langsomt åbner kæmpebyen sig for
os.
Vi forlader kanalsystemet omkring République, videre ind og fanger Rue de Rivoli, og så er vi lige pludselig
på Place de La Concorde, her står Helle, Kasper og Caroline for at modtage mig og holdet, det er stort!!
Efter champagne – grillpølser – fotografering, gik turen af Champs-Elysées op til Place Charles de Gaulle,
Arc de Triomphe, ned igen og så til hotellet langs med Seinen, her fik vi hjælp af en lokal pariser, han
eskorterede os gennem byen til hotellet. En rigtig god dag.
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Nyhedsbrev 4
Hvordan bliver man guvernør
Guvernøren vælges, blandt de af klubberne indstillede
kandidater, af en nomineringskomité bestående af 7 personer:
• Guvernør
• Guvernør elect
• Past Guvernør (IPDG)
• 4 klubrepræsentanter fra distriktets klubber
De 4 klubrepræsentanter i nomineringskomiteen er udvalgt ved lodtrækning på den sidst afholdte
distriktskonference. Guvernør Nominee deltager i komitéens møder men uden stemmeret.
Det tilstræbes altid, at valget af kandidat er enstemmigt i nomineringskomitéen.
I slutningen af hvert kalenderår sender den siddende guvernør besked ud til klubberne om, at indsende
forslag til guvernør nominee, dvs. den kandidat, der skal være Guvernør om 2½ år. For at kunne nomineres
er det en forudsætning, at den foreslåede kandidat på tiltrædelsestidspunktet har været medlem af Rotary
i mindst syv år og har gennemført et fuldt år som præsident. Det er også en forudsætning, at kandidaten er
medlem af en velfungerende Rotary klub, der kan og vil stå bag Guvernøren i funktionsperioden.
Hvis klubben har et medlem, der ønsker at opstille til posten, udfyldes i fællesskab en ansøgning, som
klubben fremsender til den siddende Guvernør.
Ansøgningen skal være underskrevet af klubbens sekretær og ansøgeren.
Forudsætninger
Før ansøgningen sendes, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad det er, du siger ja til, ligesom det er vigtigt,
at din klub har gjort sig klart, hvilket arbejde de skal udføre i relation til din eventuelle nominering og
dermed dine guvernør år.
Det er også væsentligt, at du har dit bagland i orden, og at din ledsager (spouse) siger ja til, at du anvender
meget af din tid i Rotary de næste fire år og måske længere; men også, at ledsageren bliver en del af de
mange uddannelsesmæssige rejser og repræsentative opgaver, du vil få, samt at ledsageren også har lyst til
at til at deltage i dem.
Selv om det er dig, der vælges til guvernør, er posten absolut at betragte som en par-opgave i mange
henseender.
Når det er sagt, skal det selvfølgelig også pointeres, at det kan lade sig gøre at være guvernør uden
ledsager; men er man par i dagligdagen, forventes det også, i Rotary regi.
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Hvad siger du ja til, hvis du bliver nomineret til Guvernør?
At investere de tids- og energimæssige ressourcer i jobbet som Guvernør. Til gengæld får du en oplevelse,
som tidligere guvernører gerne vil skrive under på er noget helt specielt og noget, de absolut ikke ville være
foruden.
Du får ingen løn; men til gengæld bliver du holdt skadesløs for dine omkostninger afholdt i Rotary regi i
dine år i distriktsudvalget (inden for regler fastsat af RI og Distriktet).
Der er ingen, der forventer, at du ved alt om Rotary, når du bliver nomineret, kun, at du har et normalt godt
kendskab til, hvad Rotary er og står for, og at du er fortrolig med ”de gule sider” i Medlemsbogen. Resten
lærer du hen ad vejen i distriktets guvernørgruppe, og dels ved kurser, som du er pligtig at deltage i, såvel
nationalt som internationalt. De internationale møder og de mange formularer, der skal tages stilling til, er
alle på engelsk, hvorfor jobbet kræver, at man er fortrolig med dette sprog.
Men først og fremmest siger du ja til de kommende fire år at investere en stor del af din tid og energi i at
arbejde for distriktet. Resten kommer af sig selv ved dit engagement i distriktets ledelse.
Du skal påregne et stort tidsforbrug
Du skal være indstillet på mange aftenmøder startende med få som nominee. Som elect starter din
uddannelse, hvor der skal påregnes adskillige rejser og international uddannelse, f.eks. GETS,
Guvernørskolen, Convention. Som Guvernør, er der klubbesøgende, dvs. de 68 klubber, der skal besøges i
første halvdel af Rotary året. Afholdelse af distriktskonferencen, deltage i zonemøde mv.
Hvad får du ud af det?
Du får en gratis international lederuddannelse og bliver personligt udviklet. Du får indsigt i Rotary, dets
arbejde og idégrundlag, som vil være vanskelig at få på anden måde. Du får et fantastisk netværk og
kammeratskab med de øvrige i distriktsledelsen.
Hvad siger klubben ja til, hvis du bliver nomineret til guvernør?
Klubben forpligter sig til at stå bag dig i et og alt, og at arrangere ”dine” guvernørarrangementer. De
væsentligste er:
• PETS- og Instruktionsmøde i februar og marts måned, forud for din start som guvernør 1. juli
• Kædeoverrækkelsen ca. 1. juli
• Distriktskonferencen i dit år i september/oktober
samt i øvrigt bakke dig op i alle de opgaver, hvor du vil involvere klubben.
Hvad får klubben ud af det?
Klubben får et fælles projekt at arbejde med, som involverer alle klubbens medlemmer i en periode. Alle de
klubber, der igennem tiden har prøvet det, siger enstemmigt, at det giver klubben et løft på både det
personlige plan og i forståelsen af Rotary.
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Distriktets ønske
Distriktet ønsker, at alle også erhvervsaktive rotarianere af begge køn vil stille op.
Det kan lade sig gøre
Selv om vi må erkende, at det er udfordrende, så kan det lade sig gøre at være Guvernør samtidig med, at
du har fuldtidsarbejde.
Der er nogle stykker, der har prøvet det, og de er enige om, at de hjælpeværktøjer, der i dag er tilrådighed,
gør det muligt, også for yngre rotarianere at deltage.
Det tidspunkt, hvor det er sværest, er, når du skal på guvernørbesøg i klubberne; men med fleksibilitet fra
arbejdspladsens side, kan det lade sig gøre.
Ligeledes vil det være en fordel, at du kan få lov til at spare lidt ferie op til starten af det år, hvor du er
Guvernør elect, hvor du skal på Guvernørskole (Assembly) i San Diego, og årets Convention i maj/juni. Din
ledsager deltager også i disse oplevelser, så ferie skal planlægges for begge parter.
Konklusion
Kan du og klubben sige ja til ovenstående, sender klubben indstillingen til den siddende guvernør, og du vil
blive indkaldt til samtale med nomineringskomitéen, normalt i starten af året.
Alle kandidater bliver indkaldt til en samtale.
Det er vigtigt at understrege, at ingen kandidat vælges fra; men der skal hvert år vælges en ny guvernør.
Derfor er det altid den person, som den samlede nomineringskomité mener, er den bedst kvalificerede
blandt de indstillede, der vælges.
Er du den heldige, der bliver valgt, vil du umiddelbart efter nomineringsudvalgets afgørelse blive kontaktet
af guvernøren, der meddeler dig valget. Du skal derefter bekræfte, at du accepterer nomineringen. Når
formaliteten er i orden, vil de, der ikke blev valgt få besked samt en opfordring til, at man meget gerne ser
dem som kandidater igen næste år.
Herefter bliver klubberne orienteret om, at du er blevet nomineret, hvorefter der er 7 dages indsigelsesret
fra klubberne jf. reglerne beskrevet i proceduren for ”Valg af Distriktsguvernør for Distrikt 1470”.
Er der ingen indsigelser, vil du starte med at deltage i guvernørgruppen og distriktsledelsens møder.
Herefter venter 4½ års spændende arbejde med mange gode oplevelser og relationer til følge.
Velkommen til arbejdet for Rotary i Distrikt 1470.

Valg af guvernør
Indstilling skal senest den 15. januar 2015 sendes til dg1470-1415@rotary.dk. Sammen med klubbens
indstilling indsendes CV for hhv arbejsliv og klubliv, samt en udfyldt og underskrevet DGN Data Form
Læs mere her om hvordan man bliver guvernør i D1470
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Nominering og valg af guvernør sker i henhold til vedtægter for Rotary International Distrikt 1470 § 5 og
RI´s Vedtægter (Bylaws) artikel 13.
Valget sker ved hjælp af nomineringskomité proceduren.
Valg af DGN sker tidligst 36 måneder og senest 24 måneder før tiltrædelsen som DG.
Følgende procedure skal følges:
Medlemmer af nomineringskomitéen er udpeget / valgt ved Distriktets årsmøde den 21. september 2014.
Faste medlemmer er Distriktsguvernør (DG), Distriktsguvernør Elect (DGE), Past Distriktsguvernør (IPDG) og
udpeget / valgte medlemmer er 4 klubpræsidenter ved lodtrækning. Distriktsguvernøren er formand for
nomineringskomitéen. Distriktsguvernør Nominee (DGN) deltager som observatør men uden stemmeret.
Distriktsguvernøren opfordrer klubberne til at indsende deres forslag til nominering af distriktsguvernør
ved annoncering i distriktsguvernørens oktober månedsbrev (ultimo oktober 2014). Nomineringen skal
være besluttet på et ordinært klubmøde og underskrevet af klubbens sekretær.
Sidste frist for indsendelse af ansøgning om kandidatur til guvernørposten for 2017-18 er 15. januar 2014.
Ansøgningen skal afleveres til distriktsguvernøren på e-mail dg1470-1415@rotary.dk.
Nomineringskomitéen udvælger sin kandidat til guvernør for Rotary året 2017-2018 efter gennemførelse af
samtaler med de respektive kandidaturansøgere. Kandidatursamtaler vil blive gennemført i slutningen af
januar / begyndelsen af februar måned 2015.
Distriktsguvernøren meddeler nomineringskomitéens valg af guvernør for Rotary året 2017-2018 inden for
24 timer efter den sidst afsluttede samtale med kandidaturansøgere.
Distriktsguvernøren underretter alle kandidater om nomineringskomitéens valg af guvernør for Rotary året
2017-18. Distriktsguvernøren meddeler også klubberne i distriktet om den valgte kandidat og den klub, som
kandidaten er medlem af.
Efter bekendtgørelsen af nomineringskomitéens valg af guvernør for Rotary året 2017-18, kan enhver klub
inden for 7 døgn foreslå en modkandidat, hvis vedkommende tidligere har været vedtægtsmæssigt
foreslået nomineringskomitéen. Navnet på modkandidaten skal være dokumenteret ved en skriftlig
beslutning truffet på et ordinært klubmøde.
Hvis en modkandidat er blevet foreslået, vil distriktsguvernøren underrette alle klubberne om navnet på
denne modkandidat og spørge, om nogen klub støtter dette forslag. Svar fra klubberne skal være
distriktsguvernøren i hænde inden for 7 døgn efter oplysning om modkandidaten. Kun modkandidater, der
får støtte fra mindst 5 andre klubber, vil være valgbare.
Hvis der inden for den fastsatte frist på 7 døgn ikke er kommet forslag om modkandidater, erklærer
distriktsguvernøren inden 15 dage fra nomineringskomitéens oprindelige beslutning nomineringskomitéens
kandidat for Guvernør for Rotary året 2017-18.
Hvis et kvalificeret modkandidatur er modtaget, skal Guvernøren inden 7 dage meddele samtlige klubber i
distriktet navn, klub og kvalifikation på modkandidaten og navnene på samtlige de klubber, som støtter
kandidaturet. Samtidig meddeles om valget mellem modkandididat og Normeringskomitéens kandidat vil
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ske ved brevafstemning eller på Årsmødet, og datoen for valghandlingens afslutning (brevafstemning) eller
afholdelse (Årsmødet) bekendtgøres.
Ved valghandlingen har klubberne samme antal stemmer, som klubben har valgmænd på Årsmødet. Alle
stemmer fra en klub med mere end én stemme skal afgives på samme kandidat. I modsat fald er
stemmerne fra klubben ugyldige.
Gennemføres valghandlingen mellem flere end to kandidater og opnår ingen kandidat over 50 % af
stemmerne, fortsætter valghandlingen efter eliminering af den kandidat, som opnåede laveste antal
stemmer, og indtil en kandidat har opnået mindst 50 % af stemmerne.
Som stemmetællere kan ikke udpeges personer fra Normeringskomitéen eller Distriktsledelsen.
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Nyhedsbrev 3
Vi fik sat lys på Rotary
September måned i år vil vi huske for andet end det flotte
sensommervejr. Vores Verdenspræsident Gary Huang har
opfordret os alle til at ”Light up Rotary”, og det fik vi i den grad
gjort i september. Næsten halvdelen af distriktets klubber havde
aktiviteter vendt mod offentligheden i forbindelse med ”Rotary
familiens dag”. Målet var her at fortælle om Rotary, hvad vi står
for og vore mange velgørende projekter. Vi er generelt alt for
beskedne, men det er nu engang nemmere at få nye medlemmer
til en organisation, hvis værdier, holdninger og aktiviteter er
alment kendte, og heldigvis fulgte mange opfordringen.
Der blev sat lys på Rotary ved åbent hus arrangementer, ved fællesaktiviteter med andre organisationer,
ved informationsstande på markedspladser og butikstorve for at nævne nogle. Tak til de klubber og de
medlemmer som var med til at sætte lys på Rotary. Og at det virker, kan man læse om i det netop udsendte
oktober nummer af Rotary Norden, hvor Store Heddinge RK (godt nok fra nabodistriktet) fortæller om,
hvordan større åbenhed og aktiv satsning gav otte nye medlemmer til klubben.

På billedet: Niels Jørn Hahn (Rotary distriktsguvernør), Rasmus og Søren fra Stella Care. Foto: Hasse
Herrold.
I midten af september var Rotary ved Distriktet tilstede med en informationsstand på messen ”Iværk &
Vækst” i København. Det er første gang i nyere tid, at vi således henvender os direkte til udstillere og
gæster på en messe, men med yngre, initiativrige mennesker som messens primære målgruppe var det et
oplagt sted at synliggøre Rotary over for og komme i dialog med potentielle nye medlemmer. Samtidig fik vi
på messen mulighed for at offentliggøre vinderen af Rotary Iværksætter konkurrencen, hvor landsvinderen
blev virksomheden Stella Care fra vort Distrikt (oprindelig indstillet af Frederiksberg RK). En stor tak til vor
tovholder på udstillingen Morten Kjærgaard, Frederiksberg RK og hans team af hjælpere. Over 40
potentielle medlemmer tilkendegav ønske om at blive inviteret til et besøg i en klub; hvor mange der så
efterfølgende bliver medlem, må tiden vise, men ingen tvivl om at messedeltagelse også er et middel til
større synlighed.
Internt i distriktet blev der sidst i september sat lys på Rotary ved Distriktskonferencen, Årsmødet og
Årsfesten. Programmet for Distriktskonferencen var tilrettelagt, så de væsentligste temaer for et at sikre en
velfungerende klub, blev dækket: Erhvervsnetværk, Projekter, Ung i Rotary og En polio-fri verden. Men
uden den personlige, dedikerede indsats fra det enkelte Rotary-medlem, så bliver der imidlertid intet
resultat; så derfor også spørgsmålet for konferencen: ”Har Rotary viljen til at vinde?” Svaret på
konferencen var et klart JA! Ud fra de mange positive tilkendegivelse efter Distriktskonference og Årsfest så
mener jeg nok, jeg kan være ubeskeden nok til at fastslå, at vi havde en relevant og velgennemført
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Distriktskonference og et brag af en Årsfest! For alle som vil genopfriske begivenhederne og for de som ikke
deltog, kan jeg anbefale at læse den tekst og billedkollage af Knud Møller Larsen, Søllerød RK, der så
glimrende gengiver dagen og aftenen. Klik her for dagsprogrammet. Og her for årsfesten.
Distriktskonference, Årsfest og Årsmøde kan ikke planlægges og gennemføres uden en stor indsats fra rigtig
mange mennesker involveret i komitéer og udvalg, som foredragsholdere og som praktiske hjælpere.
Tusind tak til alle, uden jeres indsats var det ikke blevet en succes. Det er her man kan forfalde til at sige
”ingen nævnt, ingen glemt”. Jeg føler dog behov for særligt at rette en tak til Distriktstræner Jens Erik
Rasmussen og DICO Birte Linnebjerg for indsatsen ved at udarbejde og afvikle konferenceprogrammet, til
mine klubkammerater i Sønderbro RK med Jan Fenneberg og Jørn Steen Larsen i spidsen samt til Charlotte
Bastiansen og hele revyholdet.Kan vi sætte lys på Rotary og Amager samtidig? Ja, det påbegyndte vi på
Distriktskonferencen, og det følges nu op ved distribution af en profilbrochure over de syv Rotaryklubber
på Amager. I et hæfte på 24 sider fortæller klubberne om sig selv, og hvad de står for, ligesom der er
generel information om Rotary flagskibene ungdomsudveksling og hjælpeprojekter. Profilbrochuren
distribueres til alle virksomheder og organisationer på Amager og området umiddelbart på den anden side
af broerne til Amager. Tak til Amager-klubberne for at have taget godt imod idéen og for sponseringen og
ikke mindst tak til Ulf Moquist, Sønderbro RK for at være initiativtager til og tovholder på projektet. Ingen
tvivl om at vi her fortæller om Rotary til mange potentielle medlemmer, men om det virker må tiden vise.
Et er dog sikkert nye medlemmer kommer ikke selv og banker på vore døre, vi skal selv være udfarende og
opsøgende, ellers lykkes det ikke.

Distriktskonference del 1
09.00 åbnede guvernør Niels Jørn Hahn konferencen med at causere over årets internationale slogan, ’Light
up Rotary’ samt mottoet for konferencen, ’Viljen til at vinde’. Hahn fremhævede exponering af Rotary,
personlig storytelling, vilje til handling, socialt ansvar og projektarbejde (internationalt og lokalt). Dernæst
gik det slag i slag med en perlerække af aktuelle Rotary emner,
Amager’s lyksaligheder og rigt faciliterede Ø-samfund, hjemstedet for 7 Rotary klubber v/Claus Ehlers,
Tårnby RK

Distriktskonference – program
Hilsen fra Rotary International’s præsident Gary C.K. Huang, Taiwan med årets slogan, ‘Light up Rotary’
v/Charlotte og Mikael Ahlberg, som beskrev det nye ’essence statement’, join leaders, exchange ideas and
take action og ‘this close’ kampagnen for Polio-projektet.
Rotary’s X-factor v/pastguvernør Jens Erik Rasmussen, der omtalte et to års internationalt analyseprojekt
med 100.000 medvirkende med formålet at genopfinde Rotary. I Danmark kommer der en ny hjemmeside
med focus på, hvad vi er, ikke hvem vi er.
Stella Care projektet v/Rasmus Hansen, som er vinder af Rotary’s iværksætterkonkurrence med et
elektronisk armbånd baseret på GPS til sporing af demente.
Amager Erhvervsforum v/Michael Mossefin, som beskrev et erhvervsnetværk på tværs af Rotary-klubber
med focus på tværgående business aktivitet.
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Erhverv og integration v/distriktsguvernør Bengt Holmstrøm, der fortalte om svage medborgeres
integration som del af ’hjælp til selvhjælp projekter’.
Projekter og deres finansiering v/ guvernør elect Bjørn Zebitz, Kgs. Lyngby, der omtalte en drejebog, der
kan bruges som skabelon for projekter.
Lokalt projekt, Team Egedal Paris v/Tommy Rhydendal, Egedal RK, der berettede om et træningsprogram
for 16 unge, som skulle resultere i en cykeltur til Paris.
Internationalt projekt, Vand i Libanon v/Kurt Garmin, Amager RK, der berettede om den tidskrævende og
vanskelige procedure med at finansiere via USA.
Rotaracts projektkatalog v/Nathalie Søndergaard, som præsenterede Rotaracts project portefølje og
omtalte en MediaCamp på Roskilde Festivalen for træning i ordentlig PR.

Distriktskonference del 2
13.45 samledes vi igen i plenumsalen til nye præsentationer og aktiviteter, herunder bl.a.
Flagparade v/Thomas Salil Knudsen og udvekslingsstudenterne, et spektakulært show med tak til
klubberne, som sponserer udvekslingen i Rotary.
Udvekslingsstudent i Peru, Ida Petersen, der fortalte om sine oplevelser og takkede Rotary.
Udvekslingsstudent i Danmark, Laura Tuck, der berettede om sine oplevelser og takkede Rotary.
Rotarys ungeprogrammer v/Karin Olsen, Kbhvn. Vesterbro RK og Niels Oehlenschlæger, Tårnby RK, som
bl.a. fortalte om udvekslingen (220 på landsplan), Georgia Scholarship, New generation exchange (18 -25
år, fagligt indhold) og et pilotprojekt på Zahles Gymnasium.
RYLA v/distriktsguvernør Werner Kahle, D1480, som præsenterede det nye RYLA program, et intensivt
ledertræningskursus (Rotary Youth Leadership Awards).
Rundbordsdiskussion
14.30 startede et nyt initiativ, rundbordsdiskussion, hvor klubberne fordelte sig ved bordene med enten en
AG’er eller en Rotaracter som ordstyrer. Vores bord fik emnet, hvad karakteriserer din klub?Vi fik mulighed
for at sammenligne værtsklubben Sønderbro med Søllerød Rotary Klub, som begge er blandt de få
tilbageværende frokost klubber. Vores diskussion fortsatte hen over kaffepausen.

Årsfesten
18.00 startede årsfesten med Crement de Bourgogne til de mange fremmødte rotarianere med
ægtefæller, inden man gik til bords. Birte og jeg kom til at sidde ved bord sammen med tre par fra
Copenhagen Strandparken RK på kanten af dansegulvet, hvor et orkester spillede jazzpræget dinnermusik.
Middagen omfattede fire retter, Krebsesuppe, And m. tilbehør, Oste selection og Chokoladefondant med
vin ad libitum, to forskellige slags til hver af de to første retter og en slags til hver af de to sidste retter, som
blev beskrevet på bedste vis af toastmasteren. Stemningen blev hurtig festlig og høj. Guvernør Niels Jørn
Hahn var rundt sammen med sin hustru ved samtlige borde for at sige skål.
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Ved halv-ti tiden startede en forrygende revy om Rotary nu og i fremtiden, opført af værtsklubben
Sønderbro RK og Kastrup RK. Det var helt vildt. Alle morede sig. Senere dansede vi til 60’er musik fremført
af det legendariske The Rocking Ghosts. Vinen og musikken betød, at der var meget livligt på danse gulvet,
hvor specielt udviklingsstudenterne bidrog til at hæve aldersgennemsnittet på smukkeste vis. Senere blev
der serveret natmad.
En fantastisk aften med glade gensyn og nye bekendtskaber, og i øvrigt en passende afslutning på dagens
overflødighedshorn af en konference med alle relevante Rotary-emner i focus.
Stor tak og anerkendelse til guvernør Niels Jørn Hahn og klubkammeraterne fra Sønderbro RK for
planlægning, koordinering og gennemførelse af årets konference. Vi ses i Kgs. Lyngby næste år.
Tak til
Knud Møller Larsen, pastpræsident, 2010-2011, Søllerød Rotary Klub for ovenstående tekst

Drop in bar
De syv Rotary klubber i Lyngby Tårbæk og Gentofte Kommune, har nu sat sig sammen for at samle penge
ind til kampen mod den frygtede polio sygdom.

Indsamlingen foregår ved et Drop In arrangement, fredag den 24. oktober 2004, Restaurant Sejlklubberne,
Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund. Fra kl. 17.00 til kl. 20.00

Arrangementet giver mulighed for et interessant møde med alle de udenlandske udvekslingsstudenter, som
i øjeblikket bor hos familier i Lyngby Tårbæk og Gentofte Kommune.

Få et par hyggelige timer med Rotary venner fra egen klub, mød medlemmer fra andre Klubber og udbyg
dit netværk.
Inviter gerne venner, bekendte – naboerne og arbejdskammerater med. Jo flere vi er jo hurtigere går det
med: ”End Polio Now"
Husk det var Rotary der startede kampen, mod polio så lad os nu også slutte det.
Lad os sammen gøre en indsats – og husk at Bill Gates fra Microsoft fordobler det beløb, som Rotary over
hele verden samler ind til formålet.
Vi håber derfor på en stor deltagelse og opbakning i den gode sags tjeneste.
Det koster 50 kr. at deltage i dette arrangement, et beløb som ubeskåret vil gå til polio projektet, sammen
med Restaurant Sejlklubbernes meget imødekommende donation på halvdelen af omsætningen den
pågældende aften.Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig; mød blot op og bidrag til det gode
formål
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Nyhedsbrev 2
Niels Jørn Hahns leder
Sommeren går på hæld, og de fleste af os har nu
sommerferien bag os, og er igen startet på arbejde,
ligesom vi igen er tilbage til det mere normale klubliv.
Og hvilken sommer vi har haft i Danmark! De af os som
valgte at blive i Danmark har jo haft et sommervejr
uden lige, og man kan godt have lidt undt af alle som i
år havde valgt at forlægge ferien til Mellem- og
Sydeuropas regnfulde vejr.
Vi tager nu fat på et nyt spændende Rotary-år, hvor
det ikke er det farverige logo og årstema, LIGHT UP
ROTARY, som skal være specielt ved Rotaryår 2014-15,
men det er den fokus vi i klubberne og Distriktet sætter på aktiviteter, klubliv og udbredelsen af kendskabet
til vort fantastiske netværk, som skal være specielt, og det vi bagefter husker året for. Og hertil har jeg brug
for jeres hjælp og opbakning.
Jeg er startet på mine besøg i klubberne, og når dette nyhedsbrev udsendes er jeg i Grønland for besøg i
Nuuk Rotary Klub. Det næste halve år er kalenderen tæt besat med klubbesøg og med flere interessante og
nye aktiviteter, som skal være med til at udbrede kendskabet til Rotary, og forhåbentlig også indebære
flere medlemmer og økonomiske bidrag til vore sociale projekter. Flere af disse aktiviteter er omtalt i dette
nyhedsbrev, drøft det i klubberne, involver jer og jeres klub heri, og ikke mindst DELTAG OG TILMELD JER.
Rigtig mange klubber modtager i disse dage en udvekslingsstudent. Det er vist altid omgærdet af spænding
og usikkerhed: hvem er det som kommer til os, hvordan vil vedkommende falde til i værtsfamilierne,
klubben og skolen! I år modtager vi 48 udvekslingsstudenter, det højeste antal nogensinde, og vi sender lige
så mange ud på udenlandsophold. Vi håber for alle udvekslingsstudenter, hvad enten de er i Danmark eller i
udlandet, at de må få et godt, lærerigt og personligt udviklende år. Udrejsen for mange af vore studenter
har i år været forbundet med ekstra udfordringer på grund af besvær med i tide at få visum til Brasilien og
Argentina. Den brasilianske ambassade angiver ophobningen af visumansøgninger efter VM i fodbold som
årsag. Et hold til Brasilien kommer derfor først 14 dage senere afsted end oprindelig planlagt.
Allerede den 29. og 30. august har vi den første begivenhed: Rotary Institute i zone 15 og 16, som afholdes i
Billund. Lørdag den 30. august har interesserede rotarianere mulighed for at deltage, se mere på
hjemmesiden under Institute.
Lørdag den 6. september er den dag, hvor vi skal have sat ”lys på Rotary” med afviklingen af ”Rotary
familiens dag” gerne i et samarbejde mellem lokale Rotary og Rotaract og InnerWheel klubber. Flere
klubber traf allerede inden sommerferien beslutning om, hvordan man ville løfte opgaven, men en række
klubber mangler endnu at beslutte sig. Hvad med din klub?
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Vi vil også synliggøre Rotary og vort netværk i forbindelse med IVÆRK & VÆKST 14 messen i Øksnehallen,
København. Messen sætter fokus på Innovation og Iværksættere og afholdes fredag den 12. og lørdag den
13. september. Vi fortæller om vore klubbers iværksætter- og mentoraktiviteter, og præsenterer Rotary
som et spændende tilbud også til unge, initiativrige forretningsfolk. I skrivende stund ved vi endnu ikke,
hvilket iværksætterprojekt som bliver landsvinderen i vor Iværksætterkonkurrence, men såvel vore lokale
deltagere som landsvinderen vil blive synliggjort. Morten Kjærgaard, Frederiksberg RK er tovholder på
planlægningen og afviklingen af vor deltagelse. Har du mulighed for og lyst til at være med på vores stand i
nogle timer, så send en mail til Morten Kjærgaard - ivaerk@frb-rotary.dk
Lørdag den 20. september er FESTDAG i Distriktet. Om dagen afholder vi den årlige DISTRIKTSKONFERENCE
og om aftenen fejrer vi Rotary og hinanden ved vor ÅRSFEST. Begge arrangementer afholdes på Hotel
Crowne Plaza, Ørestads Boulevard på Amager. Hotellet er nabo til Fields, og er let at komme med
regionaltog, metro og bil.
Overskriften for Distriktskonferencen er EN LØRDAG PÅ AMAGER og hovedtemaet VILJEN TIL AT VINDE. Et
interessant og spændende program venter deltagerne, og vi kommer ind på emner som erhvervsnetværk,
projekter, ung i Rotary og en poliofri verden. Alle klubber har 2 fripladser på konferencen, gør brug heraf og
tilmeld yderligere deltagere fra jeres klub, så I får en fælles oplevelse, som kan inspirere og styrke klubben.
Og endelig: tilmeld rigtig mange til ÅRSFESTEN om aftenen lørdag den 20. september. Det bliver en festlig
og fornøjelig aften med god mad og vine (alternativt tilbydes øl/vand tilpasset maden). Det bliver ikke
mindst en aften, hvor vi skal more os med hinanden og opleve vor egen revy og danse til The Rocking
Ghosts. Tilmeld jer med ledsager og tag også gerne jeres udvekslingsstudent med.
Søndag den 21. september afholdes Distriktets Årsmøde, og den 5. og 6. november 2014 får vi fornemt
besøg af vor RI præsident Gary Huang. Men mere herom i næste Nyhedsbrev.
Niels Jørn Hahn
DG 1470 2014-15

Opeepl
Alle med en smartphone kan ved at svare på typisk 2 til 4 spørgsmål i en meningsmåling hjælpe med
vacciner til udrydelsen af polio.
Rotary har indledt samarbejde med analysevirksomheden Opeepl. Rotarianere bliver via e-mail inviteret til
at indgå i Opeepls respondentpanel. Som deltager modtager vi små meningsmålinger per SMS, som det
normalt tager under ét minutter at besvare på mobiletelefonen. Hver gang vi besvarer en undersøgelse,
donerer Opeepl i samarbejde med Bill Gates fond 2 poliovacciner til verdens børn.
Du kan invitere familie og venner til at være med i panelet, så hjælper de også med vacciner. Er man ikke
rotarianer eller kan man ikke vente på at modtage invitationen kan tilmelde sig panelet her:
www.endpolio.dk
Målet er at donere 50.000 vacciner i dette Rotaryår - med en lille indsats kan du være med til at gøre en
kæmpe forskel.
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Jeg er selv tilmeldt og ved derfor af erfaring, at deltagelse er enkelt og absolut ikke tidsrøvende. Så derfor
en opfordring om at støtte op om dette gode initiativ.
Se PowerPointPræsentation af projektet her...
Niels Jørn Hahn, DG 1470 2014-15

Hjælp til Filippinerne
Den 8. november 2013 blev Filippinerne ramt af tyfonen Haiyan, den mest dræbende og ødelæggende
nogensinde.
Mere end 9 millioner mennesker blev berørt af tyfonen, mange hundrede tusinde mennesker blev gjort
hjemløse og ikke mindst, så mistede flere tusinde mennesker livet eller blev meldt savnet.
Store områder af landet blev totalt ødelagt. Rotary Danmarks Hjælpefond iværksatte straks en indsamling
til fordel for Filippinerne, og i løbet af ganske kort tid havde klubber og enkeltpersoner bidraget med mere
end 1 million kr., som meget hurtigt blev kanaliseret ned til området. Rotary Danmarks Hjælpefond indgik i
et samarbejde med lokale Rotaryklubber, og man besluttede at pengene skulle bruges til at genopbygge
San José Elementary School.
Danmark var den største enkelte bidragsyder og eneste Rotaryafdeling, som kom med hurtig hjælp. Vi har
efterfølgende fået utrolig megen tak for indsatsen. På guvernøruddannelsen i San Diego i januar blev alle
danske deltagere bedt om at rejse sig og blev hyldet i en 1000 mennesker stor forsamling, på Convention i
Sydney i juni blev flere danskere omfavnet af filippinske deltagere og takket for den hurtige indsats.
Arbejdet med genopbygningen gik hurtigt, og her i forsommeren 2014 blev skolen indviet under stor
bevågenhed. Som det fremgår af billeder er skolens ledelse og eleverne ikke et øjeblik i tvivl om, hvor
hjælpen til genopbygning kom fra.
På Filippinerne er det et krav, at skoleelever bærer skoleuniformer. Familierne til de børn, som går på San
José Elementary School, mistede næsten alt, og eleverne mangler i dag skoleuniformer. Rotary Danmark
har derfor fra de lokale Rotaryklubber fået en anmodning om hjælp til skoleuniformer. Alle vi fem netop
nytiltrådte guvernører har besluttet at fuldende denne succeshistorie ved at gøre en indsats for at skaffe
midler til skoleuniformer. Uniformerne skal fremstilles lokalt, og dette vil bidrage positivt til
lokaløkonomien.
Jeg vil derfor anmode medlemmer og klubber om at donere penge til formålet. For at projektet kan
gennemføres skal der indsamles et beløb svarende til, at alle klubber i Danmark donerer 1.000 kr.
Bidrag kan indbetales som personlige bidrag eller som klubbidrag. Bidrag kan indbetales på Rotary
Danmarks åbne hjemmeside under ”Bidrag”, når man udfylder bidragsformularen vælges ”Skoleuniformer
til Filippinerne”.
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Niels Jørn Hahn, Distriktsguvernør 1470
55

Rotary kæmper mod både polio og Taleban i Pakistan
End Polio er SÅ tæt på at lykkes. Politisk uro i lande som Pakistan fik dog antallet af nye poliotilfælde til at
stige sidste år. Det er rigtig trist – men Rotary International slår hårdt igen.
Sygdomsspredning kan være geografisk betinget – især når det drejer sig om polio. I USA f.eks., blev
sygdommen udryddet allerede i 1979, og ikke siden er kommet igen, hvorimod det modsatte er tilfældet i
Pakistan, der ellers var så tæt på at være totalt poliofri i 2012. Men efter at det pakistanske Taleban forbød
vaccinationer i landet, er antallet af nye tilfælde desværre steget – fra kun 58 i 2012 til 93 i 2013, og
allerede pr. 18. juli 2014 er man oppe på 99 registrerede nye tilfælde.
Der er 200 raske, symptomfri smittebærere for hvert sygdomstilfælde af polio. Med den store
bevægelighed over grænserne verden over er det nemt at se, hvor galt det kan gå, hvis ikke alle bliver
vaccineret. Men i dele af Pakistan er ingen børn blevet vaccineret de sidste 4½ år, og det får sygdommen til
at sprede sig hurtigt her. Derfor er det afgørende at få fat i ALLE forældre og overbevise dem om, at de
SKAL lade deres børn vaccinere. Det er selvfølgelig en stor udfordring i et land som Pakistan, hvor mange
lever langt væk fra læger, hospitaler og almindelige kommunikationskanaler – men det skal til!
Her hjælper bl.a. landets jordemødre, der af Rotary er blevet udstyret med mobiltelefoner, så de kan
indrapportere om uvaccinerede børn, der så bliver opsøgt af nogle af de mange frivillige, der hjælper med
at vaccinere.
Ofte foregår smitten via kloaksystemet og drikkevandet, så derfor arbejdes der også ihærdigt på at bygge
effektive rensningsanlæg – en anden kæmpeudfordring i så stort et land.
Det særligt djævelske ved polio er, at selv ét enkelt tilfælde er et tilfælde for meget. Så længe der eksisterer
poliovirus i verden, så længe er det nødvendigt, at ALLE er beskyttet. Først når den sidste rest af virus er
fundet og elimineret, kan vi holde op med at vaccinere.Det er sket én gang før i historien – med kopper. Nu
er vi meget tæt på at gøre det igen med polio. Og det SKAL lykkes!

Hjælp til Mælkebøtten
Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub overrækker en check på kr. 300.000 til Mælkebøtten i Nuuk,
Grønland.
Præsident for Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub Birte Jexen (tv.) rejste i juli 2014 til Grønland, for at
være med til indvielsen af et BørneFolkeKøkken i Nuuk og for at overrække en check på kr. 300.000 til
Kirsten Ørgaard (th.) lederen af Mælkebøtten.
Det har været et stort arbejde at indsamle de mange penge – et arbejde, som ikke mindst Birte Jexen har
stået for og hun forsætter indsamlingen af flere midler til Grønlandske børn og unge i den kommende
Rotary sæson 2014/2015.
Mælkebøtten oplever, at mange børn og unge ikke altid – og ikke hverdag - får opfyldt deres behov for
mad, og indtrykket er, at mange børn i perioder sulter. Flere af børnene får mad i Mælkebøtten – mad som
tilberedes i døgnafdelingens køkken, men det var imidlertid for lille til at bespise de mange børn, der sulter.
Derfor er det med glæde, at Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub har fået samlet kr. 300.000, så det har
været muligt at etablere et BørneFolkeKøkken i tilknytning til institutionen Mælkebøtten.
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Nyhedsbrev 1
Den olympiske flamme er tændt
Jeg har nu haft den store oplevelse sammen med min
hustru at deltage i de to sidste Rotary Conventions,
sidste år i Lissabon og for en måned siden i Sydney. For
os rotarianere er Convention en kæmpe oplevelse, ja
vel det som tydeligst viser, at Rotary er en multietnisk,
verdensomspændende bevægelse med et
menneskeligt ansigt.
Selv om Convention i høj grad afvikles over samme
skabelon med plenumsessioner om Rotarys
hovedtemaer og mange parallelle sessioner om mere
dagsaktuelle temaer, så er der alligevel også forskelle.
20.000 deltagere i begge byer, men hvor 20.000 i den grad fyldte og synliggjorde Rotary i Lissabon, så var
det mere arrangørerne som i Sydney havde sørget for, at Rotary var synligt i bybilledet.
Overalt var der hængt bannere op med Rotarys logo og særligt med fokus på END POLIO NOW. Der var
gratis transport med de offentlige transportmidler i Sydney og omegn, og det med tog, bus og færge. Fra
Centralstationen var arrangeret særtog med afgang hvert kvarter direkte til Olympia Park, hvor Convention
blev afholdt. Billetten til transportmidlerne var blot et synligt Rotary-logo, så åbnede alle ”porte” sig, og
man blev budt velkommen med et smil. I det hele taget betages man af den australske åbenhed, venlighed
og gæstfrihed.
Som optakt til Convention var arrangeret en END POLIO NOW gåtur, og der blev sat en verdensrekord med
det største antal nationer repræsenteret på Sydney Harbour Bridge på samme tid. Åbningen af Convention
var særlig mindeværdig. Australiens olympiske kommitte havde som en særlig gestus over for og i
taknemlighed over den store, frivillige indsats, rotarianere havde ydet i forbindelse med afviklingen af de
olympiske lege i år 2000, tændt den olympiske flamme på åbningsdagen. Det var specielt og det hyppigst
fotograferede motiv på dagen, og nåede man det ikke ærgrede man sig dagene efter, for da var flammen
ikke længere tændt.
Højdepunktet ved åbningen var, da Australiens premierminister Tony Abbott i en meget personlig tale
sammenlignede den australske folkesjæl med Rotarys værdier og under talen offentliggjorde, at den
Australske regering netop havde besluttet at bidrage med 100 mio AUD (500 mio DKK) til udrydelse af
Polio. At det var et resultat af mange rotarianeres påvirkning og lobbyvirksomhed annerkendte han fuldt
ud. Her fik vi klart oplevelsen af Rotarys betydning og styrke.
Rotary Convention har noget for alle med mange interessante, lærerige specialsessioner og et stort antal
”tilbud” i House of Friendship på alt fra informationer om støtteprojekter og Fellowships til salg af diverse
tingel-tangel. Convention kan ikke beskrives men skal opleves, så gør det og kombiner en stor Rotary
oplevelse med en stor touristoplevelse, når Convention næste år afvikles i Sao Paulo i Brasilien.
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Rotary familiens dag
En ny, international mærkedag i Rotary, hvor alle klubber har mulighed for at vise, hvad de (og Rotary) står
for – gerne ved lokale arrangementer sammen med lokale samarbejdspartnere. Forhåbentlig er alle
klubberne i fuld gang med at stable spændende arrangementer på benene.
I Sønderbro Rotaryklub har vi slået os sammen med søspejdertroppen Fribytterne, der holder til tæt ved
Sundby Sejlforening, hvor vores Rotarymøder holdes. Søspejderne fik i vinter stjålet motoren til troppens
ene motorbåd, og Sønderbro Rotary besluttede at hjælpe de unge ved at med at få en ny motor. Vi
arbejder nu frem mod det næste fællesprojekt, som sandsynligvis bliver sponsorering af et nyt hegn
omkring klubbens område.
Vores Rotary Familiens Dag bliver sammen med Kastrup InnerWheel et festligt Åbent Hus arrangement hos
søspejderne, hvor vi inviterer de omkringboende til hygge, grillpølser, øl/vand og forhåbentlig masser af
snak og networking. Vi får synliggjort Rotary (og InnerWheel) og specifikt vores klubs projekt med
Fribytterne, spejderne får præsenteret sig for oplandet, og vi har alle chancen for at få nye medlemmer.
Hvad har din klub fundet på?

Et festligt præsident- og guvernørskifte
Tirsdag den 24. juni, mens den røgede duft fra Sankt Hansbålene dagen i forvejen stadig hang svagt i luften,
mødtes næsten hundrede rotarianere og deres ledsagere til et festligt og stemningsfuldt præsident- og
guvernørskifte i Søofficersforeningens historiske lokaler i Søkvæsthuset på Christianshavn.
Den smukke, gamle bygning fra 1756 dannede de perfekte rammer for aftenen, og meget passende var
dagens tre minutter lagt i hænderne på flotilleadmiral Erik Rode fra Christianshavn-Slotsholmen Rotaryklub,
der særdeles levende gav os den ultrakorte version af husets fascinerende historie og mange anvendelser –
kongeligt opfostringshus, hospital for søens folk (heraf navnet), fængsel for bl.a. faldne kvinder og engelske
krigsfanger, plejehjem for ubemidlede, kaserne for Søartillerikorpset, underofficersskole, bolig for
viceadmiralen – og fra 1942 også fast hjemsted for Søofficersforeningen, hvis medlemmer mødes her med
jævne mellemrum til almindelig hygge og udveksling af røverhistorier.
Sønderbro Rotaryklub var vært for aftenen, og alle sejl var sat for at give gæsterne en god oplevelse.
Munkebjerg Hotel leverede en skøn sommermiddag ledsaget af herlige vine, og snakken og latteren
bølgede gennem den fornemme Kongesal fra det øjeblik, vi gik til bords.
Den officielle del af arrangementet foregik også både festligt og under stor gemytlighed. Først overrakte
Sønderbro Rotaryklubs præsident for 2013-14, Ulf Moquist, en særdeles velfortjent PHF til Jens Kruse for
hans store indsats for både poliovaccinationer i Nigeria og andre afrikanske projekter.
Derefter overgav Ulf præsidentkæden til sin efterfølger, Hans Geschwendtner, mens klubben efter aftale
ventede med overleveringen af de øvrige bestyrelsesposter til en anden god gang.
Bagefter var det guvernørens tur, og den afgående guvernør, Bent Michael Nielsen, holdt en indholdsrig
tale om sit år, hvori han takkede alle de mange, der har hjulpet med. Adskillige fik en kontant tak i form af
PHF’er og blomster, og Bent Michael endte med – i en indviklet koreografi og hjulpet af sin søde kone,
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Merete – at afføre sig den tunge guvernørkæde og lægge den om halsen på den ny guvernør, Niels Jørn
Hahn, der heldigvis kun gik let i knæ under vægten.
Niels Jørn Hahn fortalte, at han glæder sig meget til det kommende år, som han er sikker på bliver
fantastisk med alle de mange, spændende aktiviteter, der er i gang rundt omkring i distriktet, og med
mange nye overordnede idéer og tiltag. Verdenspræsidentens årstema ”Light Up Rotary” kan han fuldt ud
tilslutte sig, endda med en lille undertitel, nemlig ”Viljen til at vinde”.
Den håber Niels Jørn, vi alle sammen har, og han håber også, at vi sammen kan få den ud over barrieren, så
Rotary kan blive meget mere synlig som den fantastiske organisation, vi er.

Bent Michael Nielsens fratrædelsestale
Ved overdragelse af guvernørkæden til DGE Niels Jørn Hahn gav DG Bent Michael Nielsen en kort
tilbageblik over Rotary året der var gået.
Bent Michael Nielsen havde været meget tilfreds med sin organisering af distriktets ledelse ved
guvernørgruppen Stab, AG´ere, DPO og de 8 udvalg. Bent Michael Nielsen takkede alle personer i ledelsen
samt sin kone Merete Hansen for deres meget store og flotte indsats for distriktets bedste. Det var
lykkedes at få distriktsledelsen til at virke som et egentligt serviceorgan over for distriktets klubber og
medlemmer.
Bent Michael Nielsen gav også en stor tak til sin egen klub Humlebæk-Nivå Rotary Klub og dens medlemmer
for deres indstilling af ham til guvernør samt for deres hjælpsomhed igennem året og ikke mindst ved
gennemførelse af den succesfyldte distriktskonference i september 2013 på Rungstedgaard. Ligeledes var
der en stor tak til distriktets enkelte klubber og medlemmer, for den meget positive måde de have taget
imod ved guvernørmøderne i klubberne.
Inden overdragelsen af kæden blev der uddelt en række PHF´er samt en særlig anerkendelse til en person
der ikke er rotarianer, gift med en rotarianer og som har gjort en særlig stor indsats i Rotarys ånd.
Der blev uddelt PHF anerkendelser til de 3 afgående AG´ere. Det er en meget flot indsats de 3 personer har
forestået i de 3 år hvor de har udfyldt AG rollen. De 3 personer er Lars Bloch, Klaus Kristian Jakobsen og
Henning Melsen.
For særlige indsatser udført af klubmedlemmer for humanitære indsatser blev der uddelt 2 PHF
anerkendelser for henholdsvis indsamling af midler til Polio End Now samt til humanitær aktivitet i
Grønland. De 2 personer er Susanne Gram-Hanssen og Birte Jexen.
Der blev også uddelt 2 PHF anerkendelser til personer der i ledelsen havde forestået særlige indsatser. Det
galt for store indsatser ved praktisk og planlægningsmæssig gennemførelse af distriktets mange
arrangementer. De 2 personer er Just Hartoft og Preben Harton.
Den nok største anerkendelse blev uddelt for en særlig indsats forestået af en ikke rotarianer gift med en
rotarianer. Den uddelte pris blev givet af verdenspræsident Ron D. Burton og der blev i Rotary året 2013-14
kun uddelt 100 anerkendelser i hele verden til de 525 distrikter. Modtageren af prisen er Jytte Volther, gift
med Jakob Volther fra Humlebæk-Nivå Rotary Klub. Jytte har igennem snart 30 år arbejdet i nært
samarbejde med hendes mand for at skabe de bedst mulige betingelser for Rotarys udvekslingsstudenter.
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Som den sidste handling forestod DG Bent Michael Nielsen overrækkelse af guvernørkæden til DGE Niels
Jørn Hahn, som vil indtage DG rollen pr. 1. juli 2014.

Niels Jørn Hahns tiltrædelsestale
Tak til dig, Bent Michael for din indsats som Distriktsguvernør i ledelsen af D1470 og tak for, at du har
passet godt på kæden og båret den med værdighed.
Kære alle sammen, så står vi her, 2 år og 4 måneder efter jeg blev valgt til at lede distriktet i Rotaryåret
2014-15. Bent Michael har netop ved afslutningen af sit guvernørår haft fornøjelsen af at uddele mange
hædersbevisninger, og hver og en er velfortjent, så et stort tillykke til jer alle.
Jeg har derimod mange at sige tak for, at jeg står her i dag. Det gælder ikke mindst min klub Sønderbro RK
for opbakning, og den indsats I yder og har kommittet jer til at yde i Guvernøråret. Også en tak til
Distriktsledelsen for samarbejdet og til jer alle for at vælge mig til jeres guvernør.
Jeg er rigtig glad for, at guvernørskiftet kunne arrangeres i disse skønne, historiske lokaler, og en stor tak
skal lyde til distriktet for at have muliggjort at vi kunne være her, en tak til Munkebjerg Hotel for dejlig mad
og for delvis sponsering heraf, til alle i distriktsledelsen som har været involveret i arbejdet forud for
aftenen og til Guvernørudvalget og især Jan Fenneberg for et stort arbejde i forbindelse med
arrangementet og til Jørn Steen Larsen for vinvalg og for at være toastmaster her i aften. Ikke mindst skal
der også fra mig lyde en stor tak til alle jer, som er kommet her i dag. Jeg er glad for den store tilslutning fra
min egen klub. Vi har i aften den højeste mødeprocent i mange år, tæt på 100 %.
En af Storm P´s tegninger viser to mænd, hvor dialogen går: ”Utroligt, som De holder Dem ung? Ja, det er
fordi, jeg ikke kan få tiden til at gå!”
Se det problem har jeg ikke haft i lang tid, og jeg forudser at det heller ikke bliver tilfældet i det kommende
år. Rotary-hjulet drejer endnu en tak, og det år vi går ind i er fyldt med nye udfordringer og muligheder. Vi
vil se nye initiativer, og der skal følges op på igangværende. Lad mig blot nævne Rotary Familiens Dag og
World Polio Day, og desuden skal Iværksætter-aktiviteten finpudses og bredes ud til endnu flere klubber.
Men en af de største opgaver bliver at modernisere og tilpasse vores organisation, så vi vinder kampen om
de unges opmærksomhed, og får dem til at vælge Rotary frem for de mange alternativer, de har i dag. En
hektisk hverdag for unge børnefamilier gør det svært for mange at indpasse organisationer som vores. De
sociale medier byder også på mange andre muligheder for den aktive.
Rotary er én af 2 mio organisationer på verdensplan, som alle bejler til os om medlemskab og økonomiske
midler, så konkurrencen er hård.
En Storm P flue lyder: Man kan godt være en vigtig person uden at være vigtig!
Rotary er vigtig: lad os ikke glemme, at Rotary er verdens største erhvervsnetværk. Det er også en af de
største humanitære organisationer, og vel at mærke med en profil, hvor vi sikrer at hjælpen når frem og
forankres lokalt og uden nævneværdige omkostninger til administration.
At Rotary er betydningsfuld, er Melinda og Bill Gates Fondens donation af 2 kr for hver kr, vi i Rotary samler
ind til END POLIO NOW et bevis på, og vi fik yderligere et bevis herpå på ved Rotary Convention tidligere på
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måneden. Ved åbningen i Sydney offentliggjorde den australske premierminister Tony Abbott, at den
australske regering netop havde bevilliget 100 mio AUD (500 mio kr) til udrydelsen af polio. Han
offentliggjorde det ikke ved et pressemøde eller ved en meddelelse til WHO, men netop til rotarianere,
fordi bevillingen er et resultat af mange rotarianeres pres og lobbyarbejde. Nøjagtig som det også var
tilfældet, da den norske regering sidste år bevilligede 100 mio NKK. Så Rotary er vigtig. Og lad det være os
en spore til også at få den danske regering til at støtte polio udryddelsen. Vi skal lykkes med det; det er
Rotarys løfte til klodens børn, og vi skal fortsætte vores støtte fra de danske klubber. Kampen kan vindes,
og vi skal se den økonomiske indsats, som der skal til, som en investering i at sikre en poliofri verden, for
hvis vi ikke gør det, så skal vi i mange, mange år endnu bekoste betydelige midler på fortsat at vaccinere
alle børn, og uden helt at kunne eliminere risikoen, da 10 % af en dansk børneårgang ikke bliver vaccineret.
Smitten er kun en flyrejse fra Danmark.
Vi skal også gøre den indsats, vi gjorde i Philippinerne efter katastrofen sidste år færdig. Af de 1,6 mio kr
rotarianere indsamlede, er 1 mio kr gået til genopførelse af Sct Jose Elementary School. Men på
Philippinerne er der tradition for, at alle går i skoleuniform, og da familierne har mistet alt, er der ikke
penge til uniformer. Vi mangler at indsamle 250.000 kr i Danmark, så kan alle elever få en uniform, og da de
skal syes lokalt, vil det også give lidt arbejde i et hårdt ramt område. Hvis hver dansk rotarianer blot
bidrager med 20 kr, så kan vi på flot vis færdiggøre et projekt, som vi internationalt modtager megen ros
for.
Mange steder i verden er der stor nød og elendighed, og man kan let henfalde til tanken, at det man kan
gøre er så lidt og ubetydeligt, og så gør man intet. Den kinesiske filosof Confusius sagde for 2500 år siden:
”Du må hellere tænde et lys end sidde i mørket og surmule”. Og hvis vi alle 1,2 mio rotarianere tænder et
lys, så bliver det til et lyshav. ”Light up, Rotary” – vi kan ikke løse alle problemer, men vi kan skabe lidt lys
og bedre levevilkår for nogen, som ellers ville være overladt til en kummerlig tilværelse.
At der så desværre også er behov for hjælp i det danske velfærdssamfund, er en trist konstatering, men
også en mulighed for lokalt at vise vores sociale ansvarlighed. Ikke alt behøver her at dreje sig om
økonomisk støtte, her er i høj grad brug for mentoraktivitet over for udsatte unge og hjælp til at sikre læreog praktikpladser til dem, som så gerne vil have en faglig uddannelse. At vi faktisk gør meget lokalt, kan
man se af en oversigt, som Per Rasmussen netop har udsendt over de mange projekter klubberne i
Distriktet er involveret i. Det og meget mere vil I høre om på Distriktskonferencen den 20. september.
Så Rotary er vigtig, men vi er ikke vigtige. Vi går ikke og praler af vores indsats, ja vi er faktisk ofte meget
beskedne, for hvis vi ikke gør os synlige, så er der ingen, der bliver opmærksomme på, at Rotary kunne
være en organisation for dem. Så Light up – ROTARY. Lad os sætte lys på vores eksistens.
Jeg har opsat nogle mål for mit år, men resultaterne opnås kun gennem rotarianeres og Rotary klubbers
indsats. Jeg håber alle vil være med til at virkeliggøre målene om aktiv deltagelse i Rotary Familiens Dag, og
om indsamlingen af 500.000 kr til polio og 250.000 kr til Rotary Danmarks Hjælpefond. Det sidste kan I
overikøbet gøre med skattefradrag til følge, så smerten er ikke så stor.
Når man arbejder og gør en indsats, så skal der også være plads til at feste. Og her har vi en anden
nyskabelse, nemlig Rotarys Årsfest den 20. september, hvor vi i festligt lag skal fejre hinanden og Rotary. Og
for første gang se en Rotary revy og vi skal danse til et kendt orkester The Rocking Ghosts. Så meld jer til nu.
Kære venner: Er det meget, ja men blot vi har VILJEN TIL AT VINDE, så lykkes det.
61

Guvernør 2014-15
Niels Jørn Hahn

62

