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Leder: Farvel 2012. Goddag 2013!
Vi skriver januar. Julepynten er pakket ned, guirlanderne slukket,
træet vist ud af stuen og gaverne har fundet deres bestemmelse i
skabet, på hylden, i garderoben eller hvorhen de nu var tænkt – hvis
de da ikke er byttet. For de fleste læsere vil denne rituelle udfoldelse af den særligt danske juletradition blive betragtet som en ren
selvfølgelighed.
Det er det sikkert også at vi har spist lidt for meget af den gode julemad og fyldt nok i den søde tand til flere ugers forbrug, flere dage i
træk, og givet os selv mavepine eller nedslidt selvrespekt. Men det
skal der være plads til! Vi har jo selv ydet en indsats for at muliggøre denne årlige ekstravagance. Den er ikke kommet af sig selv.
For mig stod udskejelserne på en særlig tydelig baggrund denne
gang. Jeg fejrede nemlig forrige jul og årsskifte på et børnehjem i
Indien og dér var udskejelserne af en noget anden art. Jeg havde
den glæde at være julemand for 80 børn. Hver fik en gave til en
værdi af 25-30 kroner. Alle pigerne fik en kjole. Alle drengene et
håndklæde. Bløde pakker, brugsgenstande, det nødvendige, og der
var ingen ende på glæden.
Julemiddagen bestod af børnenes yndlingsret chow-mein med kishmish til dessert. Egentlig betyder det rosiner, men det er en lokal og
meget velsmagende variant af risengrød med rosiner i. Og der var
rigeligt til at alle kunne få flere gange. De sku’ også mærke de’et
var jul! Og jeg havde medbragt to plastic-juletræer fra Danmark der
blev pyntet med medbragte flag og andet flitter som var lokalt tilvirket, så dansen om træet skulle heller ikke mangle.
Og de billige gaver, juletræet af plastic, måltidet af nudler, ingen mor
og/eller far i hånden og en – for mange af dem - traumatisk opvækst
påvirkede i de øjeblikke ikke glæden og julehyggen. Hvis noget, så
til det bedre. Det handler ikke om religion. Det handler ikke om gavernes størrelse. Det handler om ægthed, kærlighed og glæden ved
at skabe en stor begivenhed sammen.
Der var julelys i 80 par øjne og der blev lagt ekstra tryk på i den
økumeniske aftenbøn vi praktiserer dagligt på hjemmet. Bønnen
indledte min til hindi simultantolkede fortælling om hvorfor lyset er
så vigtig en ingrediens i en dansk jul og hvordan vi fejrer julen i det
den aftenmørke udendørs julestue under en fløjlssort stjernehimmel.
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Derfor var min samvittighed det år måske en smule mere ren. For
jeg vidste at vi her havde dækket et reelt og ikke bare et oplevet behov. Det skulle I prøve! Akkurat som de mange danskere der denne
jul åbnede deres hjem for en hjemløs eller enlig medborger. Historierne om befolkningens spontane offervilje flød over i pressen denne
gang. Var nogen af jer mon blandt dem?
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Læs nærmere om
de omtalte indlæg.
Tryk på nedenstående link

Service above self?
Rotary har en fremtid. Rigtigt Godt Nytår!

Link til: Facebook

Hillerød Rotary Klub 75 år!

Link til: Udlån af udstillings materialer

På den næstsidste dag i året 1937 valgte en gruppe af vore vise
fædre, at Hillerød Rotary Klub skulle chartres! Det betød at klubben
kunne fejre 75-års fødselsdag den 30/12 2012. Det havde klubben valgt at markere med en festlig jubilæumsfrokost på årsdagen,
skønt den var en søndag. For de morgenfriske var der derfor mulighed for forudgående højmesse i den flotte Frederiksborg Slotskirke
hvilket mange benyttede sig af.
Jubilæet blev gennemført – næsten - som et normalt Rotarymøde
og med en meget fin mødeprocent! Det var nemlig lykkedes klubbens arrangementsansvarlige Kurt Grøndal at få mulighed for at afholde arrangementet i lokalet Rosen på Frederiksborg Slot. Lokalet
var i den anledning lukket for de
normale museumsgæster og Chr.
IV må have glædet sig over den
muntre stemning og det at lokalet
igen blev brugt som spisestue,
som det oprindeligt er bygget til.
Inden frokosten var det tid til de
obligatoriske lykønskninger fra
naboklubberne i Hillerød samt fra distriktet og klubbens præsident
Palle Jensen modtog et telegram fra RI’s verdenspræsident, som
blev overrakt af Guvernøren.
I god rotaryånd havde man inviteret Museets inspektør Søren Mentz
som holdt et levende foredrag om slottets historie og viderebragte
lidt sladder fra Chr. IV’s hof.
Det var en rigtig fin markering af en sjælden og glædelig begivenhed.
Distriktet ønsker tillykke endnu en gang.
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Yngre potentielle medlemmer trænges på LinkedIn – allerede i
dag!
Medlemshvervning opleves jo normalt som en tidkrævende og besværlig proces. I hvert fald er der mange rotarianere som oplever at
de skal trække vejret dybt ind og tælle til 10 tusind inden de kommer
i gang.
Derfor er det en glæde at kunne fortælle at der også findes en
løsning som ligger på nettet og blot skal samles op. De der deltog i
årets Distriktskonference på AFUK vil have stiftet bekendtskab med
muligheden, men der var jo ikke alle.
I skrivende stund har 248 fortrinsvis tidligere Rotaractere samt nogen nuværende fra hele landet nemlig samlet sig i en LinkedIn gruppe med navnet Rotaract Denmark Alumni. Rigtig mange af disse er
ikke blevet Rotarianere efter de forlod Rotaract. Mange er end ikke
blevet spurgt… UHA!! Men mange af dem kan helt sikkert overtales
til et besøg i jeres klub. Det kræver kun en henvendelse fra jer!
Så tag et smut forbi LinkedIn og find en hjemløs tidligere Rotaracter
nær dig!
Og gruppen, der har afholdt tre møder det seneste halve år, vil
også igangsætte andre initiativer:
-

Gruppens medlemmer vil oprette en ”støttegruppe” til
Rotaract som kan hjælpe Rotaract med foredragsholdere,
virksomheds besøg, netværk mm. Men de vil også gerne
hjælpe Rotaryklubber der er interesserede i at starte nye
Rotaract-klubber eller som gerne vil høre mere om hvad det er.

-

Vi vil måle på interessen for at starte en Rotary e-klub i
distriktet fordi mange af de yngre potentielle medlemmer bøjer
af på kravet om fysisk opmøde på ugentlig basis et bestemt
sted. E-klubber er skabt for blandt andre dem og der er verden
over mange forhenværende R’actere i e-klubberne!
Man er gået i gang med at skrive Rotaracts Danmarkshistorie
og søger i den forbindelse kontakt med alle andre tidligere
medlemmer af Rotaract. Dels for at få dem
ind i gruppen, dels gemmer de måske på
arkivmateriale, fotos, udklip eller erindringer
fra ”dengang” som kan indgå i krøniken.
Er du en af de tidligere R’actere som har det,
kan du kontakte Guvernøren (Tryk her) og
give dig til kende.

-
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Trækker Convention lidt i dig?? Er du nysgerrig, men kan du ikke
rigtig beslutte dig?
Rotarys årlige Convention er en begivenhed som enhver Rotarianer
bør opleve mindst én gang i sit Rotaryliv. Det er en fantastisk begivenhed hvor man virkelig lærer noget om Rotary, hører foredragsholdere i verdensklasse og ser topklasse underholdning. Læg dertil
at man kan knytte hundredevis af nye venskabsbånd i hele verden.
Men hvad stiller man op hvis man nu er den eneste Rotarianer fra
klubben, der gerne vil afsted og ikke sådan liiiige syntes at det er
lykken, men gerne vil afsted sammen med nogle ligestillede?? Hvad
gør man så?
I Hundige-Ishøj Rotary Klub er Margit Lausten netop i den situation.
Margit er overbevist om at der er andre i distriktet, der har det som
hende. Og om få måneder finder Convention sted lige rundt om
hjørnet: i Lissabon. Tættere på kommer den ikke de næste fem år,
så det er en oplagt chance for at komme afsted og teste konceptet
for en relativt billig penge.
Skriv til Margit Lausten (Tryk her) hvis du har mod på at deltage,
men ikke rigtigt kan komme i gang. I skal selv arrangere turen og
fylde indhold på, men distriktet har sikkert ressourcer der kan hjælpe med konkrete problemstillinger I måtte støde ind i.

Hjælp borgerne i Syrien. Penge haves!
Hvis I tror at der ikke er behov for Shelterboxe i en periode hvor
vi hører om kun få naturkatastrofer, er det faktisk værd at besøge
www.shelterbox.org . Der kan I se at der aktuelt er behov i Libanon
hvor flygtninge fra krigen i Syrien har søgt tilflugt, samt i Filippinerne
efter en tyfon.
I Distriktets budget for indeværende år har vi afsat en pulje på
100.000 kroner til Shelterbox der jo nu er en Rotary Strategic Partner. Penge fra puljen bruges til at matche klubbernes indbetalinger
sådan, at for hver gang en klub donerer to Shelterboxe, giver distriktet en oveni. Den bliver også givet i klubbens navn.
Her midtvejs i året, er der mærkværdigvis kun to klubber, der har
opdaget denne mulighed for at geare sin donation! Kan det være
rigtigt? Hjælp os nu med at bruge pengene!
Alle klubber vil i løbet af en-to uger få en mail direkte fra Shelterbox
Danmark med en opfordring til at udnytte muligheden og de praktiske detaljer.
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Sønderbro Rotaryklub sender handicappede til London
Det er ganske vist nogen tid siden der var OL og efterfølgende Paralympiske Lege i London. Men det gør ikke historien ringere.
En festlig jazzaften i november varmede ikke kun de fremmødte
gæster, der kunne nyde Stumann Jazzband, god mad og godt selskab. Overskuddet fra arrangementet som Sønderbro Rotaryklub
stod bag og som var på 10.000 kroner, gik nemlig ubeskåret til
Dansk Handicap Idræts-Forbunds støtteprojekt for eliteatleter, der
deltog ved De Paralympiske Lege.

Tak fra Gyumri
At Rotary er en global familie får man ofte bevis for. I november måned modtog distriktets Guvernør således et brev fra Rotaract Club
of Gyumri i Armenien (Distrikt 2450). Præsident Aram Tiraturyan
takkede for den generøse støtte man i 2012 samt i de seks foregående år havde modtaget fra skiftende danske Rotaryklubber, i 2012
Virum, Kgs. Lyngby, Lillerød, Dyrehaven og Sorgenfri Rotary Klubber samt fra Distrikt 1470.
Støtten er gået til at
gennemføre en sommerlejr for 40 børn fra
fattige kår i Gyumri.
Den er gennemført i
samarbejde med organisationen Generations
for Peace der sørger
for at det pædagogiske
indhold lever op til krav
om accept, samarbejde,
inklusion, ansvarlighed
og tillid.
Med takkebrevet fulgte en liste med navne og adresser på alle 40
børn samt en CD med en masse billeder fra en herlig sommerlejr.
En dejlig form for bekræftelse på at vi gør noget rigtigt og at det stadig har betydning også at sige tak!
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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 2
Lars Bloch
Tlf: 48 17 62 37
larsbloch@mail.dk
Allerød, Birkerød, Birkerød Henrik Gerner, Farum, Holte,
Hørsholm,Lillerød, Søllerød, Værløse

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 4
Katharina Sture Kristensen
Tlf: 23602963
1470ag4@gmail.com
Charlottenlund, Dyrehaven, Gentofte, Gentofte-Vangede,
Hellerup, Kongens Lyngby, København Nord, Skovshoved,
Sorgenfri, Virum

AG område 5
Susanne Gram-Hanssen
TLF: 20 80 10 56
sgh@5s.dk
Copenhagen International, Copenhagen Morning, Frederiksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frederiksberg-Mariendal,
Køhenhavn, København City, København Grundtvig, København Langelinie, København Vesterbro,

AG område 6
Lene Stevnsborg
TLF: 21 29 70 90
info@simplify-it.dk
Amager, Chr.havn-Slotsholmen, Dragør, Hasle, Kastrup,
København Ørestad, Nexø, Rønne, Sønderbro, Tårnby

AG område 7
Jakob Volther
Tlf: 49 14 57 60
jv@rotary-yep.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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