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Rotary i Grønland

Af guvernør Bent Michael Nielsen

Rotary Distrikt 1470´s geografiske område 
er Region Hovedstaden (incl. Bornholm) + 
Grønland. Distriktet har i Rotary året 2013-
14 sat fokus på Grønland, og jeg har som 
guvernør netop været på besøg i Nuuk Rotary Klub samt besøgt 
borgmester Hermann Berthelsen i Qaqqata Kommunia og lederne 
af de forskellige tekniske studie- og forsker ordninger ved Bygge- og 
Anlægsskolen i Sisimiut.

Når vi har sat fokus på Grønland skal vi også have 
forståelse for grønlændernes eget syn på deres 
fremtid. Grønlænderne har skabt en vision for Grøn-
land frem til 2025 og tidligere medlem af landstinget 
og landsstyrelsen Maliina Abelsen fortæller således 
i forordet til ”Vision Grønland 2015”:

”I 2011 blev der født 821 børn i Grønland. De er født i et privilege-
ret velfærdssamfund, hvor man har fri adgang til uddannelse, fri 
adgang til et sundhedsvæsen for de syge og en ældreforsorg, der 
sørger for, at alle kan gå en tryg alderdom i møde. Dette er ikke en 
selvfølge i mange andre lande i verden.

Men det er ikke hele historien om børnene. For selv om der er fri 
adgang til uddannelse, er der stadig for mange, der ikke får en 
uddannelse. Samtidig er der alt for mange af vores børn, der er 
anbragt i familiepleje eller på døgninstitutioner. De er også født i 
et Grønland, hvor en del børn oplever relativ fattigdom, fordi deres 
forældre ikke har et fast og stabilt arbejde. Det skal vi gøre bedre.

I 2025 skal mange børn, der er født i 2011 konfirmeres. De vil stå på 
tærsklen til deres ungdom, hvor de for alvor skal udfolde deres po-
tentialer. Det er vores mål, at de får en tryg barndom og at de gen-
nem deres liv oplever et Grønland, hvor alle børn gå ud af folkesko-
len med mulighed for, og et stort ønske om, at tage en uddannelse. 
De skal opleve et Grønland, hvor alle er en aktiv del af samfundet.

Men at sikre et velfærdssamfund kræver en holdbar økonomi. Det 
kræver i helt korte træk to ting:

1. at vi arbejder målrettet mod reformer

2. at der skabes industriel vækst i landet
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Vi har mulighederne og ressourcerne til at sikre dette. Men vi skal 
også have modet til at træffe de nødvendige beslutninger. Modet til 
forandring vil vi formulere i vores vision for Grønland i 2015. Visio-
nen skal opfyldes gennem en holdbar økonomi, der opnås gennem 
en vækst baseret på nye erhverv og en række reformer.

Grønland i 2005

Vores vision er ambitiøs. Den vil sikre et Grønland, hvor alle skal 
bidrage – og gives mulighed for at gøre det. Gennem øget lighed og 
en bæredygtig udvikling sikrer vi, at alle inddrages, og ingen efterla-
des.

Men der er ingen nem genvej til opnåelse af visionen. Udgangs-
punktet er heldigvis godt. Gælden er lille og viljen stor. Men visionen 
kræver, at hver enkelt borger og alle organisationer, virksomheder, 
kommuner og Selvstyret yder en indsats. Alle skal trække i samme 
retning. Sammen kan vi opfylde visionen for Grønland.

Det stiller krav til politikerne i Inatsisartut (Landstinget). Det stiller 
krav til politikerne i kommunerne. Hvis man vil forandring skal man 
tænke udover næste valgperiode. Forandringerne vil ikke ske fra 
dag til dag, men over en lang årrække. Som politikere skal vi vur-
dere effekterne i 2025 af de beslutninger, vi træffer i dag. Vi skal 
udover balance i økonomien på de næste års budgetter også have 
fokus på holdbarhed i økonomien i 2025.

Det er også vigtigt at forandringerne forankres så tæt på borgeren 
som muligt, og at der sikres et bredt ejerskab til de enkelte foran-
dringer. Derfor har Naalakkersuisut (Landsrådet) inviteret arbejds-
markedets parter til trepartsdrøftelser om de mest centrale reformer 
inden for erhvervs-, skatte-, bolig- og socialpolitikken. Arbejdsmar-
kedets parter tilbydes en reel indflydelse på reformerne. Det gør vi 
i tillid til, at arbejdsmarkedets parter ligesom Naalakkersuisut har 
modet til at sikre ikke alene alle børn men også deres forældre og 
bedsteforældre et godt velfærdssamfund i fremtiden. I fremtiden vil 
der være en voksende ældregruppe, og det skal vi også indrette 
vores samfund efter.

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link

 

 Link til:  Facebook

 

 Link til:  Guvernørernes
     tidligere 
     nyhedsbreve 

 

 

 Link til: Rotary.org

 Link til: Støt Rotary  
               Danmarks  
               hjælpefond

 

http://www.facebook.com/#!/groups/198378826895910
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/nyhedsbrevsarkiv/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/nyhedsbrevsarkiv/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/nyhedsbrevsarkiv/
http://www.rotarynyt.dk/programmer/hjaelpefonden/stoetmedetbeloebengang/
http://www.rotarynyt.dk/programmer/hjaelpefonden/stoetmedetbeloebengang/
http://www.rotarynyt.dk/programmer/hjaelpefonden/stoetmedetbeloebengang/
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Vi skal naturligvis også gøre noget ved de problemer, vi har her og 
nu. Skal børnene have et godt liv, skal deres forældre allerede i dag 
have arbejde og ro til at sikre deres børn en stabil og tryg opvækst. 
Det kan vi sikre gennem økonomisk vækst drevet af private investe-
ringer i nye erhvervsmuligheder.

Mange arbejdspladser etableres ikke der, hvor vi bor. Mange nye 
arbejdspladser ligger langt fra beboede egne, og hvor det er nød-
vendigt at være væk fra familien i perioder. Det kan være svært. 
Men skal vi nå målet, skal vi gribe de nye erhvervsmuligheder. Vi 
skal være villige til at tage de uddannelser, som de nye erhverv 
efterspørger, og vi skal være villige til at acceptere at uberørte 
landskaber forandres, blot det sker på et bæredygtigt grundlag. Og 
sidst men ikke mindst, skal vi være klar til at flytte derhen, hvor nye 
erhvervsmuligheder opstår.

Naalakkersuisut vil med sin vision for Grønland vise, at vi har vilje 
til forandringer, så årgang 2011 får en uddannelse og et liv, hvor de 
alle er en aktiv del af samfundet.”

Rotary Distrikt 1470 vil gerne forfølge ”Vision Grønland 2015”. 
Derfor er distriktet, i nært samarbejde med Nuuk Rotary Klub samt 
personer i Grønlands Selvstyre, i de grønlandske kommuner og i de 
grønlandske studiesteder, i gang med at foretage en kortlægning 
af, hvor Rotary bedst kan give en håndsrækning. Vi har fået gjort 
en god start med positiv opbakning fra distriktets Rotary klubber, og 
med ihærdighed og beslutsomhed vil vi nå langt med Rotarys delag-
tighed i Grønlands fremtid.

Redaktion

 Ansvarshavende redaktør:
 Bent Michael Nielsen

 dg1470-1314@rotary.dk

 Layout og Produktion 
 Just Hartoft 

 D1470@hartoft.dk

Link til:  Hjælp de unge 
    Grøndlandske 
    studerende, bliv 
    besøgsfamilie

http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/groenland/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/groenland/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/groenland/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/groenland/
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Rotary - en verden af muligheder.

Af assisterende guvernør Lars Bloch

Rotary tilbyder meget andet end ugentlige klubmøder med godt 
samvær med klubmedlemmer og spændende foredragsholdere 
m.m. Rotary tilbyder nemlig en bred vifte af forskelligartede aktivite-
ter, som det er op til den enkelte Rotarianer at bidrage til/deltage i. 
Alle disse mange aktiviteter tager udgangspunkt i Rotarys tanker om 
netværk, humanitært arbejde og ungdomsudveksling. I denne for-
bindelse skal Rotarys holdning til etik huskes.

Netværk

Rotary er et netværk, som både omfatter det helt nære lokalsam-
fund, det nationale, og det internationale, som det er op til den 
enkelte rotarianer at bruge. Og husk så venligst at jo mere du bru-
ger netværket i klubben, i lokalsamfundet, i distriktet, på landsplan, 
internationalt jo mere gavn får både du og Rotary af det.

Som rotarianer er du meget velkommen til at besøge andre Rotary-
klubber - også når du er på ferie eller forretningsrejse. Ved sådanne 
besøg vil du konstatere at Rotary er et stort fælleskab, hvor klub-
møderne afholdes på forskellig måde. Dette kan give dig inspiration 
til afholdelse af klub-møder i din klub evt. komme med forslag til 
gode emner. Samtidig har du mulighed for at udbygge dit netværk i 
Rotary ved at mødes med Rotarianer fra andre klubber. Herved kan 
du bidrage til at gøre din klub velfungerende med et godt netværk 
og gode foredrag m.m. og fastholde/udbygge din egen klubs gode 
samvær.

Du har også mulighed for at deltage i det lokale intercitymøde. Her-
udover har du også mulighed for at deltage i distriktskonferencen 
og her møde andre rotarianer fra dit distrikt. Endelig har du mulig-
hed for årligt at deltage i Zone 15 + 16´s Internationale Institute og 
Rotary International Convention, hvor du har mulighed for at høre 
om Rotary internationalt og foredrag af kendte personer f.eks. Bill 
Gates.

Rotary er således meget mere end det lokale netværk. Jeg kan så-
ledes også bare nævne Ung-domsudveksling, hvor Rotary hvert år 
giver unge mennesker en enestående mulighed for at opleve andre 
kulturer og udvikle sig menneskeligt. 

01.06-  04.06-2014
Convention i Sydney

Lars Bloch

AG siden
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Humanitært arbejde

Der i Rotary regi gennemført mange gode projekter, som er til gavn 
for både samfundet og nødlidende mennesker. At gennemføre 
humanitære projekter er også til gavn for den enkelte klub, idet de 
er med til at udvikle klubben og klubbens netværk. Grundpillen i det 
humanitære arbejde er det store frivillige arbejde som ydes af rota-
rianer i både den ydende klub og i den modtagende klub. 

Har din klub endnu ikke besluttet sig for at deltage i et projekt så 
prøv at undersøge mulige projekter og fremlæg disse i klubben. Må-
ske kunne I være interesseret i et projekt omkring Grønland. 

Har din klub besluttet at være med i et projekt så prøv at benytte 
lejligheden til at deltage. 

Er det et internationalt projekt så benyt muligheden for at besøge 
den klub I samarbejder med og se projektet. Du vil her højst sand-
synlighed opleve og etablere mange venskaber.

Etik

Også skal vi i vores daglige virke huske Rotarys holdning til etik. 
Som led i optagelsen i Rotary bliver det nye medlem bl.a. fortalt, at 
vedkommende skal være klar over at samfundet vurderer det nye 
medlem, klubben og Rotary efter den måde, som vedkommende 
gebærder dig på i det daglige virke. 

Så er rammerne godt sat og i den forbindelse er det værd at huske 
4 punkts-prøven:

1. Er det sandt?

2. Er det rimeligt for alle involverede?

3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab?

4. Vil det være til gavn for alle involverede?

Dette er formodentlig ikke noget vi går og tænker på hele tiden, men 
det bør have sin plads i alle rotarianers baghoved.

Der er således mange tilbud ved at være rotarianer, og ved at delta-
ge i/bidrage til disse, bidrager du til udviklingen af Rotary og samti-
dig lærer du mere om Rotary. Du har muligheden for at videregive 
dine spændende oplevelser i Rotary til andre og derved bidrage til 
udviklingen af Rotary, og fastholde medlemmer samt styrke med-
lemstilgangen.

Lars Bloch



Rotary distrikt 1470
DG: Bent Michael Nielsen 2013/2014

Guvernørens nyhedsbrev

                   
 August 2013

Side 6

Uanset hvor stor en international organisationen Rotary er, og uanset 
hvor stor klubben er, så er det den enkelte rotarianer, der er Rotary, 
og som er garant for den fortsatte udvikling i Rotary.

Rotary har meget spændende at byde på, så tøv ikke med at komme 
i gang med at deltage i mulighederne. God fornøjelse med dit bidrag 
til/deltagelse i din næste Rotary oplevelse.

______________________________________________________

Støt hjælpefonden

Rotary Danmarks hjælpefond kunne godt bruge en hjælpende hånd.

På Rotary Danmarks hjemmeside www.rotary.dk, er der nu sat en ny 
rød lænke ind. 

Trykker I på denne kan I give et bidrag til Rotary Danmarks hjælpe-
fond.

I kan vælge at give et engangsbeløb, eller et beløb der trækkes en 
gang om måneden, i kvartalet eller en gang om året.

Det er blevet så nemt at hjælpe Rotary Danmarks Hjælpefond, og de 
trænger til hjælp, så der er penge til alle vores projekter i distriktet.

Det I yder kan I tilmed få skattefradrag for. Tast blot jeres CPR num-
mer ind på blanketten, så sker det hele automatisk.

Støt Rotary Danmarks hjælpefond tryk på denne tekst.

Jens van der watt

http://www.rotarynyt.dk/programmer/hjaelpefonden/stoetmedetbeloebengang/
http://www.rotarynyt.dk/programmer/hjaelpefonden/stoetmedetbeloebengang/
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Distriktsorganisation:

Guvernørgruppen: 
  
DG   Bent Michael Nielsen Humlebæk-Nivå
DGE   Niels Jørn Hahn  Sønderbro
DGN   Bjørn Erik Zebitz  Lyngby
IPDG   Jens Erik Rasmussen Cph Srandparken

 

Stab: 

Guvernørudvalg Tony E. Børgesen   Humlebæk-Nivå
Distriktssekretær Jørn E. Simonsen  Ballerup
Distriktskasserer Jørn Petersen  København
DICO   Just Hartoft   Virum
Distriktstræner Preben Harton  København

 

Udvalg: 
 
Administration Jørn Petersen  København
Youth Service Jens Erik Rasmussen Cph Strandparken
Klub og Medlemmer Torben Justesen  Farum
Distriktsudvikling Susanne Høiberg   København
PR og Kommunikation 
   Mai Steengaard Armstrong Egedal
Uddannelse og Udvikling 
   Preben Harton  København
Rotary Foundation  Amer Ramzan   Holte
Specielle Projekter Per Rasmussen   Værløse
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 AG område 5
 Susanne Gram-Hanssen
 TLF: 20 80 10 56
 sgh@5s.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
 Bo Madsen
 Tlf: 40 44 94 07
 bo@solvanggaard.eu
 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
 Lars Hjorth
 Tlf: 26 11 45 58
 lh@pensionconsult.dk
 Espergærde-Humlebæk, Fredensborg, Gilleleje, Græsted, 
 Helsinge, Helsingør, Helsingør-Snekkersten, Hornbæk, 
 Humlebæk-Nivå 

  

 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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