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Et spændende rotaryår er gået

Nu, hvor vi er nået til slutningen af vores år 2011-12, tænker jeg på det 
der er sket i månederne siden 1. juli 2011, hvor startskuddet gik, og vi 
hver især har haft en rolle at udfylde i Rotaryåret. Jeg er taknemmelig for 
alt, hvad du og din klub har gjort for at gøre vores år til en succes. Det har 
været et spændende år i Rotary med mange nye muligheder for vækst og 
service, og som guvernør håber jeg, at din klub har nået de mål, I satte 
jer, og at distriktet har ydet den service, I har ønsket.
For mere end 75 år siden skrev Rotarys grundlægger, Paul Harris:  ”Ver-
den er i konstant forandring, og Rotary skal være parat til at ændre sig i 
den verden, vi er en del af ” Det er et udsagn, der har holdt gennem årtier 
og på tværs af kontinenter i tusindvis af Rotary klubber over hele kloden.
Nu, hvor vi bevæger os ind i det nye Rotary år, må vi huske på, at du og 
jeg er forandringen, vi ønsker at se, og det er årsagen til, at vi er her, og 
det vi stræber efter. Vi er ikke tilfredse med den laveste fællesnævner, for 
Rotary er alt andet end almindelig. Vi ser verden, ikke som den er, men 
som det kunne være, og vi vil, som Gandhi sagde,  være den forandring, 
vi ønsker at se i verden.
Vores motto i 2011-12 var Reach Within to Embrace Humanity, altså vis 
barmhjertighed over for dem der har behov i verdenssamfundet. Lad os 
fortsætte med at stræbe med åbent sind og god vilje med de muligheder 
vi har i Rotary. Vi har sluttet et rotaryår og begyndt et nyt, hvor vi står over 
for en fremtid fuld af udfordringer og muligheder.
Lad os gå ind i fremtiden med engagement og opbygge energi gennem 
New Generation. Vores klubber har hele året vist, at det nytter at tage fat 
på de ting, vi ønsker at fremme, og det har jeg fået bekræftet under mine 
besøg i klubberne. Det er når vi er sammen, vi er bedst. 
Tak til alle for et godt år og god vind i det nye år, der netop er startet.

Jens Erik Rasmussen og hans ”besætning” overtog Guvernørjobbet 
ombord på Arken. Der var nok at se til, da kæden skiftede for der skulle 
jo både afmonteres og monteres. Alt gik som planlagt, og Hundige-Ishøjs 
(Guvrenørklubben) præsident Jette Rasmussen lagde ud, takkede af 
og  den nye præsident Thomas Buus Pedersen fik ordet og kunne byde 
velkommen til det nye år med nye mål og intentioner for klubben. For nu 
at blive i det maritime sprog kan jeg oplyse, at Jens Erik har sat pagajen 
i vandet, og det vil ikke vare 
længe, så er der fuld styrefart 
godt hjulpet af en  besætning, 
der også klarede den ceremo-
nielle aften flot.

Foto: Marie Louise Baes

http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/


Indlæg fra AG i område 4 
Indlæg ved Katharina Sture Kristensen Copenhagen Morning.

Hvad tilbyder Rotary unge mennesker, og hvordan gavner det orga-
nisationen? 

Ungdomsudveksling, RYLA, Interact, Georgia, Ambassadorial, 
Peace studies, Rotaract og Rotex er alle tilbud Rotary har til unge 
mennesker med mod på livet, verden og dens udfordringer.

De seneste par år har jeg været privilegeret og har oplevet mange 
klubbers møder og aktiviteter, som viser stolthed over de unge 
mennesker, der modtages og sendes ud. 

Hos nogle klubber lægges hovedvægten på de mange kulturforskel-
le de unge bliver mødt af både her og i udlandet. Talrige anekdoter 
bliver fortalt om glæden ved at opleve pålægschokolade og flæske-
svær, om hvordan ting på mærkværdigvis løser sig i Sydamerika, 
om hvor voluminøse portionerne er i USA, om hvor mange kilome-
ter man bevæger sig i Australien og om hvordan man oplever et 
jordskælv.
Fælles karakteristika for alle fortællingerne er, at de bliver videre-
givet med overvældende taknemmelighed til Rotary og med glæde 
over at ”være udvalgt”

Andre klubber vælger at leve højt på taknemmeligheden og fokuse-
rer på, at de unge menneskers rejse med Rotary først lige er be-
gyndt.  
Én gang årligt samles kommende og tidligere udvekslingsstudenter, 
repræsentanter fra Rotaract til et klubmøde. Formålet er at vedlige-
holde og styrke netværket på kryds og tværs. Alle de inviterede får 
taletid til at give en øjebliksbeskrivelse af deres livssituation, hvad 
de har brug for hjælp til og hvad de eventuelt kan give tilbage. 
Som eksempler kan nævnes:
- behov for certifikat som dokumentation for udvekslingsop-
holdet til kvote-2 ansøgningen til videregående uddannelser
- muligheder til Rotarianere for at byde ind med studiejobs, 
mentorship, økonomisk støtte til studierejser, forskning etc.
- klar tilkendegivelse af at de unge – tidligere som kommende 
– gerne vil bidrage til Rotary i det omfang de kan. 
- Rotaract kommer i direkte kontakt med de unge, der kunne 
have interesse i hvad den del af organisationen tilbyder.

Hvordan kan vi indenfor Rotary nyde godt af de forskellige erfarin-
ger, der høstes rundt omkring i klubberne? Man kan besøge andre 
klubber end sin egen både lokalt og internationalt!

Der er også RLI!
Rotary Leadership Institute RLI er et uddannelsesforløb over 3 
lørdage i foråret 2013. Hovedformålet med RLI er netop at tage 
udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaringer fra egen klub og 
ryste disse sammen med ca 20 andre kvalificerede input. RLI er en 
alternativ mulighed for at hive rekvisitter ud af Rotarys omfangsrige 
skattekiste, kombinere dem med egne samt andres erfaringer, og 
på den måde udvide spektret for sig selv, egen klub og ikke mindst 
Rotary.

Først RLI hold blev færdigt i foråret 2012. Det næste hold – som er 
overtegnet – løber af stablen i efteråret 2012.  RLI hold 3 tilbydes tre 
lørdage i foråret 2013 – den 19. januar, 2. marts og den 13. april – 
tilmeldingsblanketter bliver tilgængelige senere på året.    

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link
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