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Undertiden også med hånden på hjertet, men altid stående og reciterende i 
kor, vil de fleste af vore Nordamerikanske Rotaryvenner indlede det ugentlige 
møde. En herold vil på et signal åbne seancen med højt at deklamere ordene 
”Of the things we think, say or do…” ud i lokalet hvorpå alle stemmer i: 

•	 Is	it	the	truth? 
•	 Is	it	fair	to	all	concerned?	 
•	 Will	it	build	goodwill	and	better	friendships?	 
•	 Will	it	be	beneficial	to	all	concerned?”

Læseren vil naturligvis allerede have set at det er Firepunktprøven 
de repeterer – eller ”The Four-Way Test” som den kaldes derovre. 
Disse kryptiske linjer har i år været en del af Rotarys omkvæd i 70 
år! Hvor kommer de fra og hvad kan de bruges til??? Jeg svarer på 
spørgsmålet fordi jeg for nylig, i en snak med nogle rotarianere op-
dagede, at de opfattede 4-punktsprøven som noget bedaget sludder 
der ikke har hjemme i et moderne Rotary. Hhmmm, lad os se!

Først historien.

Under den store depression i tyvernes USA var virksomheden Club 
Aluminum Corporation, CAC kommet i økonomisk uføre og noget 
måtte gøres. Man ansatte da en vis Herbert Taylor som havde gjort 
lynkarriere i en levnedsmiddelvirksomhed, som ny direktør. Herbert 
var en gudbenådet sælger og notorisk iværksætter med bred er-
faring og et ry for at få tingene til at ske. I sin nye direktørstol gav 
Herbert sig til at fundere på hvad der skulle til for at vende firmaets 
udvikling. Hans tanker gik i retning af et regelsæt eller nogle kriterier 
som medarbejderne kunne benytte sig af når de skulle træffe de 
mange små daglige beslutninger som virksomhedsdrift består af. 
 
Efter nogle tilløb han ikke var helt tilfreds med, kom han frem til de 
fire sætninger vi kender i dag. Han testede dem på sine afdelings-
chefer, der tilfældigvis også var af forskellig religiøs overbevisning 
og det viste sig at den passede dem alle lige godt. De indså alle at 
det var blevet en slags lakmusprøve for ”den rette beslutning” uan-
set om det vedrørte forretningslivet eller privatsfæren. 
 
Derefter blev testen implementeret i virksomheden, på et område af 
gangen. Først PR og markedsføring hvor man droppede brugen af 
superlativer og anprisninger af sine egne varer og kritikken af kon-
kurrenternes, til fordel for mere objektive produktdeklarationer.  

Tryk her på teksten, for at se hele lederen.

Indholdfortegnelse
Kunst i Påsken” for femte gang. 2

En ny Rotaract-klub holdt over dåben 3

Nedtællingen til årets Convention er 
begyndt 4

GSE slutter af med manér 5

Hilsen fra Sofia! 7

        
Kommende 

arrangementer

      
 
 
 
 15.04 PR seminar
 
 28.05 Saldi/Rotary  
 regnskabs seminar

 17.06 Guvernør kædeskift
 
 07-09 Distriktskonference

 

 23.06- 
 26.06-2013
 Convention i 
 Lissabon

http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2012-13_Jens_Erik_Rasmussen/Leder_april_2013.pdf
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http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
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Kunst i Påsken” for femte gang.

For femte gang arrangerer Rotary på Frederiksberg udstillingen 
”Kunst i Påsken” i Metronomen. Udstillingen rummer i år 127 kunst-
værker skænket af 103 anerkendte billedkunstnere og billedhugge-
re. Kunstnerne præsenterer tilsammen en usædvanlig bred vifte af 
moderne kunst. Adskillige er medlemmer af ledende kunstnersam-
menslutninger og alle har været og er udstillingsaktuelle i 2012 og 
2013, mange med soloudstillinger. 

De spænder fra Ingvald Holmefjord, Koloristerne – udstillingsaktuel 
i Brøndsalen; Hans Tyrrestrup, Kunstnergruppen PRO – aktuel på 
Det Italienske Kulturinstitut; Jon Gislason, Kunstnersamfundet og 
PRO; Jens Bohr, Corner – aktuel på Sofienholm; Louis Michael, 
Grønningen, til kendte talenter som bl.a. Julie von Lotzbeck og 
Anders Moseholm. Skuespillerne Malene Schwartz og Lotte Horne 
har doneret hhv. en gouache og et maleri (olie og sand på lærred) til 
det gode formål. Barry Wilmont har illustreret Dan Turèlls bogværk: 
”Sidste gang gennem byen” med fire signerede stentryk. Bogen har 
aldrig været i handelen. Danske Bank har skænket to malerier (akryl 
og tusch) af Lin Utzon.  

Kunstværkerne bortauktioneres på www.lauritz.com i hele udstil-
lingsperioden. Auktionen slutter mandag den 8. april. Hele provenu-
et fra auktionen inkl. Lauritz.com´s  auktions- og hammerslagsgebyr 
går ubeskåret til de frederiksbergske Rotary klubbers humanitære 
projekt i Kenya, Naro Moru Disabled Children´s Home. Det er et 
behandlings- og genoptræningshjem for fysisk handicappede børn 
fra hele Kenya. Se alt om projektet samt om anvendelsen af de ind-
samlede midler ved de tidligere ”Kunst i Påsken” arrangementer på 
www.kunst-i-paasken.dk  

Yderligere oplysninger kan fås på info@kunst-i-paasken.dk eller ved 
en opringning til 3810 9897.

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link
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     tidligere 
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En ny Rotaract-klub holdt over dåben

Det sker desværre for sjældent at vi har charterfester i Distrikt 1470 
og en egentlig fest var det ikke (den kommer senere), men det var 
ikke desto mindre en festlig begivenhed da vi onsdag den 13. marts 
2013 kunne afholde en dåbsceremoni for København Nord Rotaract 
Klub og indlemme 20 unge Rotaractere i den nydannede forening. 

Teknisk set er der tale om genbrug af navnet Kbh. Nord Rotaract, 
men den første klub måtte lukke og slukke for flere år siden. Alt an-
det er nyt. Det er Rotaryklubberne København-Langelinie og Skovs-
hoved, der har slået sig sammen for at give den ny klub en solid 
backing gruppe. Et godt bevis på at der i klubberne er både vilje og 
energi til sådanne initiativer og distriktets fornemste opgave er at 
hjælpe i kulissen. 

Hvad der glæder en gammel Rotaracter som overtegnede, er at 
man i forbindelse med R’act Kbh. Nord har gjort meget for at tage 
ved lære af de seneste tyve års erfaringer med Rotaract-klubbernes 
storhed og fald. Man har således udarbejdet et dokument som vel 
næsten må lignes med en håndfæstning, der fastlægger parternes 
indbyrdes ansvar for at holde klubben flyvende. 

Klubben mødes meget centralt på Nørre Voldgade i det indre Kø-
benhavn og er således let at nå med både offentlige transportmidler 
og for den sags skyld med cykel eller bil. Rotaractklubber holder 
møder hver 14. dag, onsdage i ulige uger.

 

 

 Link til: Rotary.org

 Link til: KlubSurvey

http://www.rotary.org
http://rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2012-13_Jens_Erik_Rasmussen/Ny_DG_forms/KlubSurvey.pdf
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Nedtællingen til årets Convention er begyndt

Nu er der mindre end tre måneder til at årets RI Convention løber af 
stabelen. Som de fleste nok ved foregår den i år i Lissabon, i da-
gene 23-26. juni - plus det løse. Middelalderbyen Lissabon, porten 
til Europa, er det tætteste Convention kommer på Danmark i hvert 
fald i de næste fire år. 

Hvad en verdensjamboree er for en spejder, er Convention for en 
Rotarianer og det er ikke forkert at sammenligne den første tur til 
Convention med en pilgrimsrejse. For nogen bliver det så ved den 
ene tur, men for andre går den i blodet og der findes et ”Fellowship 
for Convention Goers” hvor nogen medlemmer har 40-årsnålen! 

Ud over at være et fem-stjernet show og en demonstration af Ro-
tarys globale rækkevidde, er kongressen også et udstillingsvindue 
for hundredevis af de projekter og aktiviteter man som Rotarianer 
et eller andet sted i verden kan vælge at bruge sin energi og sine 
ressourcer på. Convention er stedet hvor man det ene øjeblik kan 
høre talere i verdensklasse og i næste øjeblik sidde i en gruppe og 
udveksle erfaringerne omkring Rotarys ungdomsprogrammer eller 
PR med folk fra alle syv verdensdele.  

Convention er også ”Foreningen Rotary Internationals” general-
forsamling. Det er her de nominerede til alle poster fra og med 
distriktsguvernører og op, i både RI og Rotary Foundation, formelt 
skal tages i ed og godkendes til embedet. Derfor spiller det også 
en reel rolle hvor mange klubber der deltager i Convention, for hver 
klub har en stemme i disse afgørelser. 

Desuden er det på grund af situationen i Portugal ret billigt at 
komme dertil og bo. Derfor kan det være en passende anledning til 
at tage en forlænget week-end til en af Europas mest spændende 
hovedstæder og samtidig opleve en Rotary Convention.

Tryk på billedet og se
filmen fra Lissabon

Tryk på denne tekst og kom ind 
på Rotary.org side om Lissabon

http://www.rotarylife.dk/?p=769
http://www.riconvention.org/en/2013/Pages/ridefault.aspx
http://www.riconvention.org/en/2013/Pages/ridefault.aspx
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GSE slutter af med manér  
Som det tidligere 
er blevet omtalt i 
disse spalter sluk-
kes der for GSE-
programmet som vi 
kender det sammen 
med dette Rotary-
år. Derfor er det 
en stor glæde at vi 
har sluttet af med 
manér. Ikke alene 
har vi sendt et hold 
så langt væk som 

det næsten kan lade sig gøre; til Tasmanien. Vi har også gjort det 
med flying colours som man nok ville kalde det på de kanter. Uden 
yderligere kommentarer vil jeg derfor gengive en mail jeg netop har 
modtaget fra min Guvernørkollega James Wilcox. I næste nummer 
vil jeg bringe studenternes egne rapporter fra turen. Turleder har 
været Erik Fogt, Kbh-Langelinie RK.  Se mere om turen på www.
gse2013.dk  
Dear DG Jens Erik Rasmussen and GSE Chair Niels Ruddy Han-
sen  
It has been the pleasure of District 9830 Tasmania to host the Group 
Study Exchange from your District.

The reports from all nine clubs that hosted the team were extremely 
positive and everyone who met them on their journey around Tas-
mania were quick to complement this delightful, happy and intelli-
gent group.  
The presentations they gave to clubs and at the District Conference 
were very well received and was in my view is the most informative 
that I have seen. I saw their presentation five times and on each oc-
casion was impressed by the interest generated from the audience 
which was demonstrated by a large number of questions to the 
team that they handled expertly. The presentation gave us a great 
insight in the history, culture and lifestyle of the Danish people and 
it gave relevant comparisons between Denmark and Australia/Tas-
mania which enabled the audience to gain a better understanding of 
your country. 
Anne-Marie, Kamilla, Niklas and Rasmus were excellent choices as 
team members. They are extremely nice people and were able to 
make friendships very quickly with all people that they met. 

Vore fire GSE fra venstre Kamilla, Anne-Marie, Niklas og Rasmus 
med teamleder Erik Vogt og Guvernøren den ”rigtige”, ikke Rotarys for 
Tasmanien
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They were at all times great ambassadors for their sponsoring 
clubs, Rotary and Denmark.  I have been on the District GSE Com-
mittee for more than ten years with close involvement with 20 or so 
inbound teams and can say that there has been none better than 
the 2013 team from District 1470. I understand that they experien-
ced good vocational visits but that is something that you can best 
determine when you speak with them. I do know that they enjoyed 
the cultural aspects of the visit and made many new friends that I 
hope last for a lifetime. 

My thanks and appreciation also goes to Team Leader Erik Fogt 
who allowed the team members to be the focus at all times. He 
ensured that they did most of the talking and respond to questi-
ons during their 
presentations 
but was always 
close by when 
they needed any 
guidance.

Thank you for 
giving us such a 
wonderful GSE 
team.

Kind regards, 
James.

GSE
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Hilsen fra Sofia!

Hvem er Sofia vil I sikkert spørge! Svaret er at Sofia Deria er distrik-
tets Peace Scholar, der for tiden tager sit scholarship i form af en 
uddannelse på universitetet i Uppsala. Fra Sofia har vi fået følgende 
”rejsebrev” som vi gengiver uredigeret. Det er distriktets ansvarlige 
for Scholarships Anne-Marie Bach, Cph. Morning RK, der er modta-
ger.  

I Sophias brev kan I både lære hvad det vil sige at være Peace Fel-
low og hvad det er for en uddannelse som Rotary sponserer. Ikke så 
ringe må vi nok sige!!

Date: Fri, 29 Mar 2013 20:13:31 +0100

Subject: Personlig beretning

From: mailingsofia@gmail.com

To: a-m.bach@hotmail.com

Hej Anne-Marie,

For en kort stund har jeg forladt freds- og konflikt studierne i Uppsa-
la for at nyder et par tiltrængte påskedage med familien i Danmark. 
I begyndelsen af april starter sidste del af 2. semester efterfulgt af 3 
måneders applied field experience  et sted i Afrika. 

Jeg ser tilbage på en begivenhedsrig tid fyldt med inspirerende 
kulturmøder, intellektuelle udfordringer og indblik i den verden der 
omgiver os. 

Vi er 10 Rotary Peace Fellows fra Chile, Guatemala, USA, Aser-
bajdjan, Filippinerne, Sri Lanka og Australien. Samlet med erfaring 
til at dække et helt liv med freds- og demokrati arbejde i Sydame-
rika, Nord- og Østafrika, Sri Lanka og Aserbajdjan. Vi er det første 
hold fellows på det nye Rotary Peace Center i Uppsala, Sverige. 
Om 1 år kan vi kalde os Kandidater i Politik og Internationale Relati-
oner med en specialisering i Freds- og konflikt Studier. Vores klasse 
består af yderligere 40 studerende fra hele verden, der alle deler in-
teressen for de konflikter, der præger vores samtid og spørgsmålet 
om hvordan fred kan materialiseres i verdens brændpunkter. Studiet 
beskæftiger sig med baggrunde, udvikling og løsning af væbnede 
konflikter og udruster os med værktøjer til at analysere konflikter og 
forstå processerne bag, samt fredsopbygning på lokalt, nationalt og 
globalt niveau.  

mailto:mailingsofia%40gmail.com?subject=
mailto:a-m.bach%40hotmail.com?subject=
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Alle Peace Fellowsne er blevet beriget med en Rotariansk værts-
familie, som har været en helt uundværlig støtte i vores nye sven-
ske liv. Værtsfamilierne gør en helt fantastisk indsats for at vise 
os Sverige med alt hvad der høre til af kulturelle højtider, cykle-
snedæk (hvem vidste det fandtes!) og fika – der kan betegnes som 
en svensk social institution, hvor man stopper op for en stund for at 
drikke kaffe ledsaget af en kanelbulle eller andet sødt. Fika er hurtig 
blevet et fast og uundværligt indslag i den mørke tid. Den svenske 
Rotary velkomstkomite har ligeledes været fantastisk engageret og 
bidraget til at vi alle har følt os meget velkomne og er faldet hurtigt 
til. Vi deltager jævnligt i Rotary arrangementer, hvor vi udbreder 
kendskabet om Peace Scholarshippet og fortæller om vores bag-
grund og håb for fremtiden. I midten af april skal jeg således tale 
til et fredsarrangement i det nordlige Sverige med deltagelse af 
en lang række institutioner og organisationer sammen med institut 
lederen for mit studie og Rotary koordinatoren. 

Sofia Deria

Rotary Peace Fellow 2012-2014

Det er Sophia I bageste række nr. 1 fra venstre.
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 Køhenhavn, København City, København Grundtvig, Køben- 
 havn Langelinie, København Vesterbro, 
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 Katharina Sture Kristensen
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 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
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 info@simplify-it.dk
 Amager, Chr.havn-Slotsholmen, Dragør, Hasle, Kastrup,  
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 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
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 henning.melsen@hotmail.com
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 DG Jens Erik Rasmussen
 Distrikt 1470 2012 - 2013
 dg1470-1213@rotary.dk 

mailto:sgh%405s.dk?subject=
mailto:1470ag4%40gmail.com?subject=
mailto:klaus.k.jakobsen%40gmail.com?subject=
mailto:larsbloch%40mail.dk?subject=
mailto:njhahn%40mail.dk?subject=
mailto:?subject=info%40simplify-it.dk
mailto:jv%40rotary-yep.dk?subject=
mailto:henning.melsen%40hotmail.com?subject=
mailto:dg1470-1213%40rotary.dk?subject=

