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New Generation eller den 5’te tjenestegren 

På samtlige klubbesøg frem til dato har New Generation været præsente-
ret som vores femte tjenestegren. 

Hvad betyder New Generation?
New Generation refererer til den yngste generation i Rotary familien. 
Mange er deltagere i : Interact, Rotaract, RYLA (Rotary Youth Leadership 
Awards) og Rotarys ungdomsudveksling. Andre er unge mennesker, der 
allerede er aktive I Rotary på klub- og måske også distriktsniveau. Hvis du 
ikke kender ovennævnte ungdomsprogrammer, så klik ind på:   
www.rotary-yep.dk
New Generation er vores investering i fremtiden og blev vores 5’te tje-
nestegren i 2010. Kender du New Generation og kender de os? Må-
ske, måske ikke, derfor vil temaet i nærværende og næste Nyhedsbrev 
værer”generationer”. Hvilke generationer er vi repræsenteret i Rotary fra 
den tidlige start i 1905 og frem til dato. På Convention i New Orleans sid-
ste år blev der holdt et indlæg, som netop havde formålet at stille skarpt, 
på generationerne, og Michael McQueen fra Australien tog fat på en 
præsentation af generationerne, som jeg med inspiration fra mødet med 
Michael vil dække i denne og næste udgave af Nyhedsbrevet.
Som nævnt på klubbesøgene, bedes I huske at registrere, hvem der i 
jeres klub er Formand for New Generation og således ansvarlig for, at 
jeres klub bliver holdt ajour med initiativer til implementering af den nye 
tjenestegren, der kommer fra distriktet. Registreringen finder sted ved, at 
klubbens sekretær eller CICO logger in på Rotary, klikker ind på Ledelse 
og ude i venstre kolonne klikker på rediger ledelse. Under klubfunktioner i 
perioden er der i rækken med de andre 4 tjenestegrene en New Genera-
tion, ud for hvilken medlemsnummeret for formanden skal sættes ind.
Hvad er en Generation, og hvorfor er mange skeptiske--
(For yderligere information tryk på linket i højre side)

End Polio Now

For ca. 5 år siden gav Melinda og Bill Gates Foundation Rotary en klar 
udfordring. Hvis Rotary indsamlede 200 mio. US dollars inden 30. juni 
2012, ville Bill Gates donere i alt 355 mio. US dollars til End Polio Now 
projektet. Den 17. januar i år blev det meddelt officielt, at de 200 mio. US 
dollars nu var indsamlet. Ja, mere end det – det samlede beløb var 202,6 
mio. US dollars – og der er stadig 5½ måned tilbage af kampagne perio-
den. Godt gået! 
(For yderligere information tryk på linket i højre side)

http://www.rotarynyt.dk
http://www.rotary-yep.dk
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/NewGeneration.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/LederNewGeneration.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/GCPolio.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/GCPolio.pdf


Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link. 

 Link til: New Generation

 Link til: End Polio Now     

 Link til: Billeder fra over- 
               rækkelsen af over- 
    skud fra Ørkenens 
    Sønner

 Link til: Tilmelding til møde
    den 15. marts 2012
 
 Link til:  What is Future   
      Vision?

 Link til: Peace Through    
       Service

 Link til: Robb Butler,
    WHO´s indlæg på
    Instruktionsmødet
    forår 2011

Redaktion

 Ansvarshavende redaktør:
 Steen Malherbe

 dg1470-1112@rotary.dk

 Layout og Produktion 
 Just Hartoft 

 D1470@hartoft.dk

 Input til næste nummer 
 modtages senest  

 den 10. marts 2012
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Ørkenens Sønner

Der skal lyde en stor tak til RLU hold 3, der stod bag det store arrange-
ment den 17. januar 2012. Overskuddet blev på hele kr. 34.799,00 som 
gik ubeskåret til Polio sagen. 
(For yderligere billeder fra overrækkelsen, tryk på linket i højre 
side)

Møde for nye rotarianere

Den 15. marts holdes orienteringsmøde for nye rotarianere på Erhvervs-
akademiet i Lyngby. Her får du lejlighed til at møde andre rotarianere og 
udvikle dit netværk. 
Mødet er oprettet i mødekalenderen, hvor tilmelding nu er åben. 
Andre end nye rotarianere er også velkomne til at deltage og tilmelde sig 
i kalenderen.
Ansvarlig for mødet er formand for Medlems- og Extentionudvalget: 
Frank Hagen

Tryk blot på denne linje for tilmelding, opstår der tilmeldingsproble-
mer så kontakt blot vores DICO Just hartoft, på mail D1470@hartoft.dk

What is Future Vision?

The Future Vision Plan is The Rotary Foundation’s new grant model to 
support district and club humanitarian and educational projects. Under 
Future Vision, the Foundation offers only two types of grants: district 
grants and global grants. District grants are block grants that allow clubs 
and districts to address immediate needs in their communities and abro-
ad. Global grants fund large international humanitarian projects, vocatio-
nal training teams, and scholarships that have sustainable, measurable 
outcomes in one or more of the areas of focus. 
(For yderligere information tryk på linket i højre side)

Peace Through 
Service

Sakuji Tanakas, 
(Rotary Int. President elect 2012-13) motto er:
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Indlæg fra AG i område 3 
Alle AGer er nu vendt tilbage fra årets AGseminar i Nyborg. 

Indlæg ved Klaus Kristian Jakobsen Egedal Rotary Klub, assisterende guvernør i område 3.

Alle landets AG´ere er netop vendt tilbage til deres områder efter årets 
AG´seminar i Nyborg. Fuld tanket op af indtryk og ideer til at assistere i 
klubberne med. Super spændende at mødes med alle landets AG´ere  
og høre om andre distrikter og klubber samt at møde DGE’erne og 
DGN’erne. Det giver en ivrig dialog, når en ung hvalp som jeg udfordrer 
de ”erfarne” AG´ere ved gruppearbejde om Rotary.
 Jeg har fornøjelsen at have fået tildelt klubberne i 1470 område 3, som 
omfatter Frederiksværk, Hillerød, Hillerød Chr. 4. Fredensborg, Frede-
rikssund, Frederikssund Falkenborg, Slangerup, Egedal og som det 
sidste nye Skandinaviens nyeste klub, Egedal Morning.
Egedal Morning startede med første møde d. 1. februar 2012 med 15 
spændende personer.  Medlemsjagten er sat ind, og sjovt nok har 10% 
af de adspurgte ønsket at være med i en aftenklub i stedet og blevet 
henvist til de omkringliggende klubber. Det er lidt spændende også at 
supplere de eksisterende klubber. Læs mere på www.egedalmorning.dk. 
 Jeg er meget stolt over, at jeg har fået disse klubber, som jeg mener hø-
rer blandt de mest spændende i landet. Fra den lille ihærdige klub med 
et unikt sammenhold og mødeprocent på 100, klubben med 4 kvindelige 
præsidenter i rækkefølge, til den store stærke mandeklub, hvor Rotary 
da er et ord, som de har hørt om. Klubberne har projekter fra erhvervs-
priser, mekaniske sæler til ældre demente, hospitalsudstyr i Sri Lanka. 
Og ikke mindst et projekt der er blandt de mest ambisøse i Rotary. www.
rotary-auktion.dk
www.rotary-auktion.dk er en portal til indsamling af penge til projekter 
som en Rotary klub vil indsamle til. Egedal Rotary Klub har lavet projek-
tet og der var 2 mål:
1. at aflevere en funktionsdygtig auktionsportal til Rotary, til brug 
for alle Rotary klubber i Danmark til indsamling af penge til godtgørende 
formål.
2. at få www.rotary-auktion.dk synlig i Rotary bla. på www.rotary.dk 
Disse mål er nået.
Frederiksberg Rotary Klub har taget www.rotary-auktion.dk til sig og sat 
en stribe flotte kunstværker på auktion. Tag dig tid til at byde på disse. 
Beløbene støtter projekt, Kunst i Påsken.
Frederiksberg Rotary Klub har også ønsket at sælge kunstværker direkte 
på portalen. Denne funktion er netop blevet færdig og giver nu din klub 
mulighed for at sælge varer direkte som en almindelig e-shop. Det kan 
være billetter, varepartier, eller hvad du og din klub har lyst til at sælge.
Egedal Rotary Klub har været i tænkebox og fundet ud af, at der skal 
bruges en lille lokal succeshistorie for at vise, at auktionsportalen rigtigt 
virker. Derfor er det besluttet at starte et lille lokalt projekt med hjælp fra 
de lokale spejdere. Her vil klubben og spejderne i samarbejde indsamle 
penge til opførelse af en bålhytte på spejdergården Maglevad i Stenløse.  
Vi glæder os meget til at se resultatet. Læs mere på www.rotary-auktion.
dk 
Det kan være lidt svært at nå de mange møder i klubberne, som man 
gerne vil, når man også skal passe familie og arbejde. Men jeg nyder 
meget at være på besøg i klubberne og glæder mig hver gang. Jeg føler 
mig meget velkommen.

Klaus Kristian Jakobsen
Assisterende Guvernør område 3



  

 AG område 5
 Steen Svanholmer
 TLF: 25 43 37 75
 ssv@bladkompagniet.dk
 Copenhagen International, Copenhagen Morning, Frede- 
 riksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frederiksberg-Mariendal, 
 Køhenhavn, København City, København Grundtvig, Køben- 
 havn Langelinie, København Vesterbro, 

Distrikt 1470

Produktion: Just Hartoft DICO 1470

  

  AG område 4
 Katharine Sture Kristensen
 Tlf: 44 44 76 55
 1470ag4@gmail.com
 Charlottenlund, Dyrehaven, Gentofte, Gentofte-Vangede, 
 Hellerup, Kongens Lyngby, København Nord, Skovshoved, 
 Sorgenfri, Virum 

  

 AG område 3
 Klaus Kristian Jakobsen
 Tlf: 47 19 35 00
 klaus.k.jakobsen@gmail.com
 Egedal, Frederiksborg, Frederikssund, Frewderiksværk, 
 Frederikssund-Falkenborg,Hillerød,  
 Hillerød Chr. IV, Slangerup 

  

 AG område 2 
 Lars Bloch
 Tlf: 48 17 62 37
 larsbloch@mail.dk 
 Allerød, Birkerød, Birkerød Henrik Gerner, Farum, Holte, 
 Hørsholm,Lillerød, Søllerød, Værløse 

  

 AG område 1
 Niels Jørn Hahn
 Tlf: 35 25 18 68
 Mail: njhahn@mail.dk
 Espergærde-Humlebæk, Fredensborg, Gilleleje, Græsted, 
 Helsinge, Helsingør, Helsingør-Snekkersten, Hornbæk, 
 Humlebæk-Nivå 

  

 AG område 6
 Iben Stærmose
 Tlf: 45 41 07 17
 iben@starmose.net
 Amager, Chr.havn-Slotsholmen, Dragør, Hasle, Kastrup,  
 København Ørestad, Nexø, Rønne, Sønderbro, Tårnby 

  

 AG område 7
 Peter Speldt
 Tlf: 44 97 85 17
 peter@speldt.dk
 Brøndbyerne, Brøndby-Vallensbæk, Glostrup-Albertslund,  
 Hundige-Ishøj, Hvidovre, Høje Taastrup, Taastrup

  

 AG område 8
 Henning Melsen
 Tlf: 44 65 13 42
 henning.melsen@hotmail.com
 Ballerup, Ballerup Sct. Jacob, Brønshøj, Gladsaxe
 Gladsaxe Syd, Herlev, Nuuk, Rødovre-Vanløse
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