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Leder: Room filled with empty people!

Jeg kan ikke tage æren for ovenstå-
ende replik, skønt jeg gerne ville. Den 
er hentet fra “Middag med mord”, en 
komisk kriminalfilm hvor en mystisk 
rigmand inviterer verdens største de-
tektiver til middag i sit hjem. Det viser 
sig at de skal opklare mordet på en af 
dem selv.  Replikken er lagt i munden 
på den kinesiske inspektør Sidney 
Wang, spillet af Peter Sellers. Et vigtigt 
sted i opklaringen entrer han en stue 
hvor resten af selskabet skal være. 
Men stuen er til inspektørens forbavselse tom og dér kommer replik-
ken. 
Når den faldt mig ind, er det naturligvis fordi det er en situation som 
er langt fra ukendt i Rotary. Det er der god grund til at dvæle lidt 
ved, for hverken kammeratskab eller netværk kan bygges på folk, 
som ikke er der.  Og netop de to ting er hjørnesten i Rotarys hus. 
Selv om det ville være nærliggende at henvise til målsætningen om 
høj mødedeltagelse og løfte pegefingeren overfor de medlemmer, 
der bliver væk fra de(t) ugentlige møde(r), er dette ikke løsningen. 
Problemet skyldes mange ting, har derfor mange løsninger og vi 
skal samarbejde om at finde og implementere dem. 
Rotarianere er mennesker med overskud. Mennesker, som kan 
vælge at bruge deres tid og deres ressourcer på mange forskellige 
aktiviteter hver eneste dag. Underholdende, lærerige, hyggelige, 
sociale og meningsfulde tilbud er de alle sammen. Og det er endda 
når først jobbet er klaret, familien er serviceret og tiden er blevet 
”vor egen”. Da er det, at Rotarymødet bliver det lod i den daglige 
tombola der gerne skal trækkes ud. For hver gang Rotary taber 
dette lotteri, bevæger vi os nok et hanefjed mod overskriften og får 
et lidt mere ligegyldigt Rotary. Og alibiet er klart: Når andre kan blive 
væk, kan jeg jo også! En ond spiral. 
Hvorfor er det så at medlemmerne vælger det ugentlige Rotarymø-
de fra? Ja, der er naturligvis mange årsager - nogen endda velbe-
grundede: rejser, sygdom, tvingende omstændigheder. Men den 
undskyldning man oftest hører: travlhed, har jeg det straks sværere 
med. Naturligvis kan man have travlt i perioder, men min fornem-
melse er at undskyldningen ofte bruges som dæknavn for: orker det 
ikke! Sagt på en anden måde: Programmet er for uinteressant i dag 
til at konkurrere med de andre aktiviteter jeg kan vælge. Og det er 
en sammenhæng det er vigtigt at kende i klubbens planlægning. 
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Vi må finde os i at det i dag er almindeligt at shoppe rundt blandt 
tilbuddene på samme måde som med fjernbetjeningen på TV’et der-
hjemme. Hvis ikke det ugentlige møde lever op til en vis underhold-
ningsværdi, vælges det fra. Det stiller krav til programudvalget, for 
interessante møder er den kit, der holder organisationen sammen, 
og som derved fostrer venskabet og øger netværkets værdi for alle. 
Et netværks værdi stiger eksponentielt med antallet af deltagere…

Nu er der naturligvis også ting i Rotary, som måske er knap så 
spændende. Den årlige Generalforsamling, regnskabsmøderne, 
indre anliggender, en god kammerats ego-foredrag som man har 
hørt før osv. Her er det jeg vil opfordre alle til at vise samfundssind. 
Tag det sure med det søde, du går sikkert alligevel hjem med en 
god fornemmelse i maven. Uden lejlighedsvis storsind, går urværket 
med tiden i stå. 

Vel mødt henne i klubben!

VTT – det nye GSE. Distriktet søger testere!

Vocational training teams (VTTs) 

Du kan lige så godt få det at vide først som sidst: Rotary har fået 
en ny forkortelse! Samtidig er der en anden forkortelse der om ikke 
forsvinder, så dog glider noget ud i glemslen. Årsagen er den nye 
model for Foundation. Vi kendte den tidligere som Future Vision 
Plan, men da det nu ikke længere er future, men lige om lidt, har RI 
klogelig valgt at ændre betegnelsen til ”New Grant Model”.

Med den skal vi tage foreløbig afsked med det tidligere så populære 
GSE-program. Der kan siges meget om dette, men det er ikke målet 
med denne annonce. Det er derimod at slå til lyd for erstatningen for 
GSE: VTT. Det står for Vocational Training Teams.  Programmet lig-
ner GSE noget, men har alligevel sit særpræg. Og vi har i distriktsle-
delsen besluttet at vi vil teste VTT i det kommende Rotaryår.  
VTT er grupper af professionelle der udsendes for at:  
- uddanne andre professionelle indenfor et bestemt fagområde

- modtage faglig undervisning og oplæring

Målet med VTT er at styrke viden og færdigheder indenfor et om-
råde hvor der er behov. 
Som det ses er VTT teammedlemmer inklusive teamlederen repræ-
sentanter for samme fagområde. Der er i VTT større fleksibilitet med 
hensyn til programmets længde og indhold end med GSE, så længe 
der indgår gensidig læring og videreuddannelse i programmet. 

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link
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Men testere kræver klubber der er villige til at prøve. Da det er 
første gang sker det naturligvis i tæt samarbejde med distriktets 
Foundationudvalg. Ret henvendelse til distriktets foundationformand 
Amer Ramzan, Holte RK hvis I vil vide mere.Skriv til  
Amer på ar@quantumcph.com

Rotary Erhvervsklub nr. 1

Skønt vi alle repræsenterer en bestemt klassifikation i vort med-
lemsskab af Rotary, er egentlige erhvervs- eller salgsrettede aktivi-
teter normalt ikke velsete inden for Rotarys rammer. Dette faktum 
er i de senere år blevet kilde til både frustration og diskussion, og i 
mange klubber næsten en identitetskrise, når det gjaldt om at finde 
ind til hvad Rotary er og står for. 

Det står naturligvis en klub frit for at etablere en mere erhvervsrettet 
profil så længe man ikke kommer i konflikt med ”De gule Sider” og 
Rotarys motto ”Service above self”, der jo ret tydeligt indikerer at vi 
ikke (kun) er her for vor egen skyld, men for at ”tjene andre”, som 
mottoet oversattes tidligere.

Men nu er der også kommet en anden mulighed i distriktet: Rotary 
Erhvervsklub nr. 1. Initiativet er taget af rotarianer Preben Rasmus-
sen, Herlev RK og erhvervsklubben står nu foran sit fjerde møde.

Formålet med Rotary Erhvervsklub nr. 1 er ifølge klubbens egen 
formulering: At styrke Rotarys profil overfor de erhvervsaktive med-
lemmer, gennem gensidig hjælp til forretningsudvikling på tværs af 
Rotaryklubber.

Medlemmerne træffes ved et morgenmøde den sidste torsdag i 
hver måned og dagsordenen er sammensat så den dækker rent 
erhvervsrettede emner. Det er en forudsætning for medlemskab i 
RE1 at man er medlem af Rotary og der er således ikke tale om en 
egentlig Rotaryklub, men en forening af medlemmer fra mange Ro-
taryklubber. Møder i RE1 gør det derfor heller ikke ud for et Rotary-
møde.

Som navnet antyder, er der både tanker om og mulighed for at vi 
indenfor distriktets rammer kan etablere flere af sådanne erhvervs-
klubber. Distriktets Klub- og Distriktsudviklingsudvalg følger derfor 
aktiviteterne tæt med henblik på at udbrede konceptet i resten af 
distriktet. 
Interesserede kan kontakte initiativtageren på pr@conceptware.dk

 

 

 Link til: Rotary.org

 Link til: KlubSurvey
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He’s a jolly good fellow, konen er RAG og datteren SRT!! 

Kernen I Rotary er og bliver klubben. For at være rotarianer må man 
være medlem i sådan en. Det er der lige nu cirka 1,2 millioner der 
er verden rundt og langt størsteparten af dem opdager aldrig, at der 
verden rundt og hele tiden foregår mangt og meget andet inden for 
Rotarys rammer. Som det er formuleret i et tidligere månedsbrev er 
Rotary meningsfulde aktiviteter ad libitum. Denne artikel præsente-
rer tre sådanne aktiviteter, men der er langt flere:

Rotarian Action Groups (RAG) er grupper af rotarianere på tværs af 
lande, der ofte har sammenlignelige klassifikationer som f.eks., men 
ikke begrænset til læger, tandlæger, ingeniører osv.  Disse grupper 
laver serviceprojekter de steder i verden hvor der er behov.  De kan 
arbejde for og med lokale klubber og distrikter eller selvstændigt. 
For eksempel er der flere grupper tandlæger der sammen yder 
tandlægehjælp i fattige egne i sommerferien. Hovedvægten her er 
at arbejde indenfor Rotarys fokusområder og naturligvis frivilligt og 
pro bono. Læs mere her

Rotary Fellowships derimod, er baseret på medlemmernes interes-
ser og hobbies. De over halvtreds Fellowships som findes, varierer 
i bredde fra historieinteresserede til vinelskere, singler, motorcyk-
lister, frimærkesamlere og privatflyvere. Mange af dem har egne 
hjemmesider; se f.eks. www.rghf.org. De mødes efter egne planer 
og mange af dem flokkes ved Rotary Conventions hvor de også 
hverver nye medlemmer; fellows. De er uafhængige, men aner-
kendes og støttes i et vist omfang af RI og kan ikke arbejde imod 
Rotarys interesser eller værdier. Nogle af dem opkræver et mindre 
kontingent til administration af gruppen. Er du interesseret i at vide 
mere om Fellowships kan du kontakte rotarianer Niels Erik Johan-
sen, Egedal RK på inejo@johansen.mail.dk eller på dette link hvor 
du kan finde en oversigt.

http://www.rotary.org/en/serviceandfellowship/collaborate/rotarianactiongroups/pages/ridefault.aspx
mailto:inejo%40johansen.mail.dk?subject=
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_directory_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_directory_en.pdf
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Shelterbox er en selvstændig velgørende fond som de fleste rota-
rianere nok har hørt om og siden 2012 strategisk partner med Ro-
tary. Denne organisation har Shelterbox Response Teams (SRT), 
hvis medlemmer, næsten som brandmænd, er parate til at smide 
hvad de har i hænderne hvis der sker en katastrofe et sted ude i 
verden og rejse afsted for at hjælpe med retablering af infrastruktur 
og opstilling af Shelterboxe til hjemløse familier i de ramte områder. 
Læs mere her.  Er du interesseret i at vide mere kan du kontakte 
rotarianer Cagri Han Karatas fra Copenhagen International RK på 
cagrihank@gmail.com 

Det storslåede ved alle disse ”udenomsaktiviteter” er, at de er åbne 
for alle rotarianere. Og hvad mere er, også for ægtefæller - uanset 
køn, og andre familiemedlemmer! Det kræver kun at man ringer 
eller skriver til gruppens kontaktperson et eller andet sted i verden 
(se på www.rotary.org) . Så kan man få lov at lege med. Resultatet 
er endnu flere berigende oplevelser, større netværk, nye venner og 
måske endda en indsats der ændrer livsvilkårene et sted i verden.

Alle disse grupperinger har også medlemmer i Danmark så man vil 
ikke være alene og specielt Fellowships har også mere lokale ”afde-
linger” så man ikke skal rejse verden rundt hver gang. 

Distrikt 1470 inviterer til golfmatch

I lighed med for et par år siden inviterer Distrikt 1470 nu igen til 
golfmatch. Matchen finder sted tirsdag 28. maj 2013 på Hørsholm 
Golfbane.

Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu. 

En detaljeret invitation og 
tilmeldingsblanket udsendes 
ultimo marts til alle Rotarianere 
i distriktet.

Glæd dig til en dejlig golfdag 
med mulighed for også at møde kendte og ukendte Rotary kamme-
rater. 

Initiativtagerne til dette hyggelige arrangement kan kontaktes. De 
er PDG Torben Justesen, Farum RK (syren26@mail.dk) og Karsten 
Thuen, Københavns RK (karsten@thuen.com)

http://www.shelterbox.org/involved.php
mailto:cagrihank%40gmail.com?subject=
www.rotary.org
mailto:syren26%40mail.dk?subject=
mailto:karsten%40thuen.com?subject=
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Lær Terroll at kende

I dette rotaryår er Terrol Graham distriktets ambassadorial scholar. 
Terrol er dyb taknemmelig overfor Rotary, og beæret over at hans 
sponsordistrikt 6890 har gjort det muligt for ham at komme til Dan-
mark. Terrol er oprindeligt fra Portmore på Jamaica og emigrerede 
til Florida i 2002. Med en bachelorgrad i historie fra Wake Forest 
University, læser Terrol nu overbygning i Public Health (folkesund-
hed) på Yale School of Public Health. Fritid /sommerferier anvendes 
på FNs udviklingsprogram om HIV/AIDS i Jamaica. 

Her i Danmark læser Terrol African International Development på 
Københavns Universitet. Det er et engelsksproget og meget inter-
nationalt præget studie om Afrikas udviklingsmuligheder herunder 
sundhed. Terrol er tilknyttet den Internationale Rotaract Club i Kø-
benhavn, hvor han er engageret i Big Brother Big Sister – projektet 
omkring flygtningbørn.

Terrol er også tilknyttet Copenhagen Morning RC som værtsklub.  
Terrol interesserer sig for politik, national som international og er 
dybt fascineret af det danske folkestyre og dets mange partier. Ter-
rol drømmer om en post i FN diplomatiet, for at være i stand til at 
gøre en forskel til en bedre verden.

Og Terroll er meget interesseret i at blive inviteret på klubbesøg! 
Han vil gerne møde jer og både præsentere og diskutere sine inte-
resser med jer og lære endnu mere om det danske folkestyre, den 
danske model eller hvad der nu er temaet ude i klubben. Mødet vil 
foregå på engelsk.

Kontakt koordinator for vore scholars Anne-Marie Bach, Copenha-
gen Intl. RK på a-m.back@hotmail.com .

Greetings District 1470 Rotarians! My name is Terrol Graham, I am study-
ing as a Rotary Ambassadorial Scholar at the University of Copenhagen 
Centre for African Studies from Rotary District 6890 (West-Central Flo-
rida). I’m originally from Jamaica, but immigrated to Florida as a teen-
ager. I am currently a student at the Yale School of Public Health where 
I’m studying health policy administration, global health and development 
studies. As part of the scholarship I’m required to give presentations at 
Rotary clubs in my host district. I really would love the opportunity to travel 
to your clubs especially the ones outside of the Copenhagen area, as 
this will allow me to see more of Denmark.I’m ready and willing to travel! 
I hope many of you will do me the honour of hosting me at one of your 
meetings in the near future. I’ll be here till June. I can be reached at Ter-
rolmgraham@gmail.com and 30 74 50 04.
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At intet tab skal ramme os…

Ved årsmødet på Distriktskonferencen i oktober 2012 fremlagdes 
som altid distriktets regnskab for Rotaryåret før, denne gang regn-
skabet for 2011-12. I dette regnskab tiltrak navnlig én post sig særlig 
opmærksomhed. 

Posten var et bogført tab på 260.000 kroner. Det opstod da den 
økonomiansvarlige for et velgørenhedsarrangement som RLU stod 
bag, trods adskillige påkrav over en længere periode ikke havde 
udbetalt pengene til de tilgodesete eller fået afsluttet regnskabet. 

På grund af dette forhold indgav Distriktet efter samråd med vores 
advokat politianmeldelse mod det pågældende medlem kort efter 
Rotaryårets start, og anmodede dennes klub om at ekskludere med-
lemmet. 

Vi sørgede ligeledes for udbetaling af de lovede beløb til de tilgode-
sete organisationer. 

Politisagen har endnu ikke fået en afslutning, men beløbet er nu 
indbetalt til distriktet, hvorfor vi i år vil registrere dette som en  
ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2012-13.



  

 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
 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
 njhahn@mail.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

  

 DG Jens Erik Rasmussen
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