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New Generation eller den 5’te tjenestegren 

New Generations refererer til den 
yngste generation i  Rotary familien. 
Mange deltager i Rotarys unge og 
unge voksne programmer,  Interact, 
Rotaract, Rotary Ungdom Leaders-
hip Awards (RYLA) og Rotary Youth Exchange. Andre er servicemindede 
unge involveret i en Rotary Klub og distriktets aktiviteter.
Past Rotary International President Luis Vicente Giay var idemand og 
initiativtager til New Generation, da han fandt, at fremtiden for Rotary er 
at inddrage de unge i organisationens programmer og aktiviteter. På RI’s 
konvention i 1996  i Calgary, Alberta, Canada, sagde han: ”Vores vision 
for fremtiden er nu mere end nogensinde forskellen mellem succes og fia-
sko. De nye generationer er vores investering i fremtiden. Lad os begynde 
at bygge fremtiden i dag. ” New Generation Service blev Rotarys Fifth 
Avenue of Service i 2010. Den er defineret i artikel 5 i Standard Rotary 
Clubs forfatning: 
New Generation Service anerkender, at den positive ændring gennemfø-
res af unge og unge voksne gennem lederudviklingsaktiviteter, deltagelse 
i lokalsamfundet og internationale service-projekter, og ved at udveksle 
programmer, der beriger og fremmer verdensfreden og kulturel forståelse. 
Rotary klubber bør være forpligtet til at inddrage unge og unge voksne i 
deres erhvervsuddannelse, samfund og internationale service-projekter 
og til at udsende programmer og bruge ressourcer på at understøtte dem.
Læs mere om New Generation 

Ny formand for Rotary Danmarks råd.

På det netop afholdte Sommermøde i Rotary Danmarks Råd blev For-
manden for rådet i 2011-12 
Torben Andreasen fra distrikt 
1450 befriet for kæden, og 
Carl Peder Adolph overtog 
den symbolske kæde med 
smukke ord og blomster til 
fruerne. Carl Peder har været 
medlem af Rotary siden 1986 
og kommer fra distrikt 1460. 
Carl Peder tiltræder formelt 
Formandsposten den 1. juli 
d.å.  

Generation   Fødselsår 
Builders   Tidlig 1900erne til midt i 1940erne 
Baby Boomers  Midt 1940erne til midt i 1960erne 
Generation X  Midt 1960erne til tidlig i 1980erne 
Generation Y  Tidlig 1980erne til sent i 1990erne
Generation Z  Sent i 1990erne til ? 

http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/New_Generation_juni_2012.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/LederNewGeneration.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Generation_X.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Generation_Y.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Generation_Z.pdf


Ny director i Zone 16
Der skal i efteråret vælges en ny director for Zone 16. Denne gang er 
det kandidater fra sektion A, som består af Island, Litauen, Grønland og 
Danmark, der kan vælges. Det er et vigtigt valg, da directoren sidder i 
the Board, altså bestyrelsen for Rotary International. Der er flere betin-
gelser, der skal opfyldes for at kunne kandidere, bl.a. skal ansøgeren 
have været guvernør. De nøjere regler vil senere blive sendt fra RI til alle 
klubpræsidenter.

Nye AG’ere (Assisterende Guvernører) for område 5 og område 7

Den 1. juli vil AG Steen Svanholmer hellige sig nye opgaver og overlader 
ansvaret for område 5 til Susanne Gram-Hanssen der kommer fra Kø-
benhavn Grundtvig Rotary Klub, hvor Susanne har været medlem siden 
2005. Område 5 består af følgende klubber: Copenhagen International, 
Copenhagen Morning, Frederiksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frede-
riksberg-Mariendal, København, København City, København Grundtvig,    

København Langelinie og København 
Vesterbro.
Peter Speldt har været på posten som 
AG i 3 år, hvilket er den normerede tid 
som AG. Derfor bliver Peter afløst den 
1. juli, og som ny AG tiltræder Jakob 
Volther, der kommer fra Humlebæk-
Nivå Rotary Klub, hvor Jakob har være 
medlem siden 1985. Område 7 består 
af følgende klubber: Brøndbyerne, 

Brøndby-Vallensbæk, Glostrup-Albertslund, Hundige-Ishøj, Hvidovre, 
Høje Taastrup og Taastrup.
Lad mig benytte lejligheden her til at sige Steen og Peter tak for et loyalt 
samarbejde til gavn for klubberne og respektive guvernører. Samtidig vil 
jeg ønske Susanne og Jakob god vind med jobbet som AG, jeg er sikker 
på, at klubberne vil tage godt imod jer.  

Nyt projekt?

Er din klub på udkig efter et project, så læs her:

Winterveldt-HIV/AIDS Project (WHAP) er en non-profit organisation 
(NGO), der blev oprettet I 1998, men først kom rigtig i gang i 2007, bl.a. 
med hjælp fra USAID. 
Projektet omfatter børn på 17 år eller yngre, der er forældreløse eller er 
gjort sårbare af HIV/AIDS og andre faktorer, såsom ekstrem fattigdom. 
Winterveldt er et område på omkring 14 x 14 km med anslået 750.000 
indbyggere. Der er en meget høj arbejdsløshed, ca. 70%. Det anslås, at 
10% af befolkningen er smittet med HIV/AIDS og tuberkulose.
Organisation består i dag af 24 medarbejdere, der tilbyder grundlæg-
gende pleje til aids-ramte i Winterveldt. Gruppen tager sig af omkring 300 
patienter og 1.200 forældreløse og sårbare børn. 
Rotary Club Pretoria East (RCPR) har været involveret med WHAP hjæl-
pegruppen i otte år. Senest med et projekt med bygning af toilet facilite-
ter med tilsluttet kloakering for området. Projektet beløb sig til ca. USD 
80.000.

Nyt Udviklingsprogram

I forlængelse af det tidligere projekt ser klubben det nødvendigt yderlige-
re at udbygge faciliteterne på området med en ny administrationsbygning 
og indhegning af området for at sikre faciliteter og inventar i eksisterende 
anlæg. Meget værdifuldt udstyr er blevet anskaffet i årenes løb, (com-
putere, madlavnings udstyr, køleskabe og kørestole) og det nuværende 
hegn er utilstrækkeligt. 
Læs her mere om ovenstående projekt:
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http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Winterveldt_projekt.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/New_Generation_juni_2012.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/NewGeneration_alle_op_til_maj.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/NewGeneration_alle_op_til_maj.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Winterveldt_projekt.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/GSE_TEAM.pdf
http://www.hartoft.dk/distrikt_1470/who_2011/Robb_Butler_lav.wmv
http://www.hartoft.dk/distrikt_1470/who_2011/Robb_Butler_lav.wmv
http://www.hartoft.dk/distrikt_1470/who_2011/Robb_Butler_lav.wmv
http://www.hartoft.dk/distrikt_1470/who_2011/Robb_Butler_lav.wmv
http://www.hartoft.dk/distrikt_1470/who_2011/Robb_Butler_lav.wmv
http://www.hartoft.dk/distrikt_1470/who_2011/Robb_Butler_lav.wmv
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http://epaper.luovia.fi/arkisto/rotary-norden/
http://epaper.luovia.fi/arkisto/rotary-norden/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/guvernoerensside/nyhedsbrevapril2012trykpaadokumentetogfaadetfuldenyhedsbrevfremkopi1/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/guvernoerensside/nyhedsbrevapril2012trykpaadokumentetogfaadetfuldenyhedsbrevfremkopi1/
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Peace Fellow Anne Kjær Riechert
har vi alle fulgt med stor 
interesse gennem studie-
tiden i Tokyo, men nu har 
Anne bestået studierne med 
topkarakterer og har såle-
des lagt fundamentet for 
den videre karriere i 
livet, en karriere som vi 
måske vil høre mere om, 
hvem ved.  På billedet ses 
Anne på ICU’s årlige Rotary Peace Symposium, hvor hun holdt en 
præsentation med deltagelse af Rotary International 
President Elect (RIPE) Mr. Tanaka  

København Grundtvig Rotary holdt 60 års jubilæum 

København Grundtvig Rotary klub har gennem årene levet et lidt 
omskifteligt liv – men er nu tilbage til rødderne. Grundvigskirkens 
flotte ”profil” har gennem alle 60 år været klubbens logo. Mødeste-
det har gennem årene været forskellige steder. I mange år holdt vi 
til på Søpavillonen og Scandic ved 
søerne – men de seneste tre år har 
klubben skiftet profil og har haft mø-
dested i uformelle rammer i Køben-
havn NV tæt på Grundtvigs kirke. 
Klubbens navn var til en begyndelse 
i 1952 København Nørrebro RK, 
senere skiftede vi navn til Køben-
havn Søerne RK og i forbindelse 
med at vi flyttede ud til København 
NV i 2009 skiftede vi til  København 
Grundtvig RK.
Læs mere om København Grundtvigs jubilæum

Spændende tur til Trekroner med rigtig mange oplevelser
Af Karin Olsen, præsident København Vesterbro Rotary Klub

Arrangementet blev lavet af distriktets polioudvalg i tæt samarbejde med Rotaract.

Søndag den 10. juni begav en stor flok rotarianere fra distrikt 1470 
sig med deres familier, børn og børnebørn, af sted fra Gl. Strand til 
Trekroner fortet for at tilbringe dagen der med leg for børn og barn-
lige sjæle. 
Bag det flotte arrangement stod især Rotaract, som havde udtænkt 
de mange lege. På sejlturen derover underholdt en garvet rotarianer 
(Christian Mørup), der gik under dæknavnet ”morfar”, om havnens 
og Trekroner fortets historie, så vi alle var klædt på til at besøge 
fortet. Til trods for vejret, der ikke levnede nogen sol, men derimod 
gråvejr og blæst –  
Læs mere om Trekronerturen

Susanne Gram-Hanssen    Ejvind Koefoed

http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Koebenhavn_Grundtvig_60_aars_jubi.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Koebenhavn_Grundtvig_60_aars_jubi.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Koebenhavn_Grundtvig_60_aars_jubi.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Trekroner_turen.pdf
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Trekroner_turen.pdf
http://www.hartoft.dk/Trekroner/index.html
http://www.hartoft.dk/Trekroner/index.html
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2011-12_GN-materiale/Koebenhavn_Grundtvig_60_aars_jubi.pdf


  

 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
 Katharina Sture Kristensen
 Tlf: 23602963
 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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