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New Generation eller den 5’te tjenestegren 

Generation X

Fra tidligt i 1960’erne til tidligt i 
1980’erne voksede X generationen 
op i skyggen af the Boomers. Gene-
rationen er væsentlig mindre i antal 
end Boomers og var så uheldige at komme til verden lige som de mere 
adstadige og mindre velstående 1970’ere opstod. Billedet, denne genera-
tion har givet gennem deres liv, giver os en indikation af deres omdømme. 
Fra den tabte generation til den håbløse generation har X’erne lidt under 
byrden af nogle mindre smigrende titler. I stærk kontrast til den lyse, jub-
lende og velstående efterkrigstid, som Boomers voksede op i, var X’erne 
røget ind i et samfund, som hurtigt mistede sin glans og var på retur. Få i 
den generation var bevidste om mordet på John F. Kennedy, men de æld-
ste kunne selv i en alder af et par år mindes, at noget var gået helt galt.
Klik her for at komme til generation X

Herlev Rotary Klub
 
60 års jubilæum blev fejret i Herlev Golf-
klub, og alle sejl blev sat til. Festudval-
get under ledelse af PDG (Past District 
Governor) Bjarne Karlsson havde styr 
på tingene, og der var lavet et kæmpe 
forarbejde som grundlag for en succes-
rig og underholdende aften.   
Klik for ugebrevet 
Klik for jubilæumsskriftet

Græsted Rotary Klub

For 24’ende gang opførte klubben teater for pensionister, klubbens med-
lemmer og andre. Det blev til 8 forestillinger, hvoraf 5 gange for kom-
munens pensionister, 1 gang til det ordinære 
klubmøde, 1 gang for venner og 1 gang for Nord-
kystens medarbejdere.
Klubbens præsident Bo Madsen, havde invite-
ret Assisterende Guvernør Niels Jørn Hahn og 
undertegnede med vores hustruer med til fore-
stillingen for det ordinære møde, og det var en 
fantastisk oplevelse. Teaterstykket ”Kærlighed og 
buler i bilen” var i sig selv et morsomt stykke, og 
Græsted Rotary Klubs teamwork for at få alt til at 
klappe var imponerende.
Klik her og se omtalen i ugebrevet

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 ? 

  Præsident      Guvernør            PDG              PDG 
Jens Bossen Steen Malherbe   Knud Hodal   Bjarne Kalsson
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GSE besøg fra Tasmanien

Vort distrikt skal fra d. 2. september til d. 7. oktober være værter for et 
GSE hold, der denne gang kommer fra Tasmanien i Australien. 
Holdet består af 4 unge erhversfolk i alderen 25 - 40 år og en teamlea-
der, der er rotarianer. Erhvervsprofilen på holdet tilsendes os, og udfra 
denne skal værtsklubberne opbygge et interessant og inspirerende pro-
gram, der bl.a.giver de unge mennesker indblik i, hvordan der arbejdes i 
deres branche her i Danmark. 

Fem klubber får en enestående mulighed for at være vært i en uge for 
vore gæster. At være vært indebærer at der stilles logi, morgenmad og 
middag til rådighed. Klubben udarbejder et interessant program, med 
stor vægt på det faglige, der skal relatere til gruppens erhvervsbag-
grund. Det forventes, at der arrangeres minimum to erhvervsrelaterede 
programmer for hver deltager. Udover dette skal programmet indeholde 
kulturelle besøg eller aktiviteter. 

Værtsskabet giver klubbens medlemmer mulighed for at styrke sam-
menholdet i klubben i form af de gode oplevelser, der planlægges for 
gæsterne. Værtsklubberne dækker omkostninger til transport samt 
entréer og frokost under dagsprogrammerne.

Da der altid er stor interesse for GSE besøgene, beder vi om en hurtig 
tilkendegivelse om, at man ønsker at være værtsklub. Tilsagn sendes 
til GSE formand 2012-13 Niels Ruddy Hansen på nrh@ruddyhansen.dk 
med cc til GSE koordinator 2011-2013 Lone Ricks på info@travelart.dk. 

DGND 

I nomineringskomiteen har vi haft samtaler med kandidater indstillet af 
klubberne til jobbet som Guvernør i året 2014-15. Vi er blevet enige om 
at indstille Niels Jørn Hahn fra Sønderbro Rotary Klub. 

Niels Jørn Hahn vil være DGND (District Governor Nominee Designa-
ted) i indeværende Rotary funktionsår og således starte forberedelserne 
til Guvernøråret i 2014-15. Alle præsidenter i distrikt 1470 blev orienteret 
om nomineringen i mail af 8. marts d.å. 

Niels Jørn Hahn er AG (Assisterende Guvernør) i 
område 1, som dækker følgende Rotary klubber: 
Espergærde-Humlebæk, Fredensborg, Gilleleje, 
Græsted, Helsinge, Helsingør, Helsingør-Snekker-
sten, Hornbæk og Humlebæk-Nivå.
Niels Jørn fortsætter som AG også i næste funkti-
onsår.

Trekroner fortet

Årets udflugt går den 
10. juni til Trekroner.

Der kan max. deltage 
150 personer, så tryk 
på billededet til højre 
og meld allerede til 
i dag på denne for-
håndstilmelding.
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Indlæg fra AG i område 8 
Indlæg ved Henning Melsen Brønshøj Rotary Klub.

Kan vi klare Generationsskiftet 

Forestil dig at hoppe ud med faldskærm. Du ved ikke hvor du lan-
der.  Men ét er helt sikkert, du er på vej et sted hen. Hvis du ikke 
begynder at rykke i linerne, for at sikre dig at lande på fremgangs-
området, vil du naturligvis lande det sted som du har retning mod, 
men ikke aner hvor er.
Rotary står over for en stor udfordring i de kommende år, ikke kun 
i vores distrikt. Aldersgennemsnittet i mange klubber er højt - for 
højt, og alene af den grund, kan det være svært at få nye medlem-
mer ind.  Udbuddet af netværk er blevet massivt. Vi har stor konkur-
rence.
Hvis de berørte klubber ikke har en plan for at ændre på tingene, 
kan det ende med at sidste mand lukker og slukker. I enkelte klub-
ber er situationen så kritisk, at hvis et enkelt medlem har mulighed 
for at tage et nyt potentielt medlem med, vægrer vedkommende sig 
ved at gøre det. Der er jo ikke meget netværk at byde på i hans/hen-
des klub. 
Mange af de nystartede klubber er Morning-klubber. Her er med-
lemstypen en anden, her er det ikke midaldrende - eller mere – 
mænd, der ikke ser nogen fordel i at få kvinder i Rotary. 
I øjeblikket arbejdes der på højtryk for at få Egedal Morning i gang. 
Der er nu ca. 15 medlemmer – alle nye - og flere er på vej. Her er der 
ikke mindst tale om kvinder og mænd fra omegnen, der alligevel 
sidder fast i morgenkøen på Frederikssundsvej. De får morgenkaf-
fen, netværket, foredraget og når de glade kører igen, er det meste 
af køen forsvundet.
Som Assisterende Guvernører er det blandt andet vores opgave at 
stå til rådighed for klubberne, også hvis der er behov for at ændre 
på tingene. For nye og potentielle medlemmer i Rotary er netværket 
en af de mest attraktive muligheder vi kan byde ind med. Hertil kom-
mer, at de også er med i en af verdens største humanitære organi-
sationer, med både lokale og internationale projekter.
Jeg har et forslag: Arranger et ordinært møde, hvor I giver hinanden 
(flest muligt) håndslag på at invitere et potentielt nyt medlem med. 
Skaf Jer en Super foredragsholder, gerne med hjælp fra klubbens 
Assisterende Guvernør. Nævnte AG’er bør være med til dette møde 
- med henblik på at få arrangeret en ny invitation til en klub i dét 
geografiske område og på dét tidspunkt der passer gæsten bedst. 
Hokus – Pokus. Generationsskiftet er herefter på vej. Jeg håber at 
denne klub vil sponsere besøget, idet de jo forhåbentlig får et nyt 
medlem. 
Det er ikke en naturlov, at det skal give et nyt medlem til ens egen 
klub, men til Rotary som helhed. Det er ikke altid man høster, der 
hvor man har sået. Rotary står ikke mindst for rummelighed og 
tolerance.
De Assisterende Guvernører i distrikt 1470 har givet hinanden lov-
ning på, at gå positivt ind i denne øvelse. 
Rotary er ikke bare – kun – et globalt netværk, lokalt forankret, der 
er repræsenteret i flere lande end FN. Det er tillige den organisation, 
der har sat sig i spidsen for at udrydde Polio.  Vi er også den orga-
nisation der får topkarakterer fra de unge, som vi i tusindvis sender 
ud hvert år, for at fremme den internationale forståelse. Der er utro-
lig meget at fremhæve – men det ved jo alle rigtige rotarianere!
Vi tales forhåbentlig ved i nær fremtid!



  

 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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