
Lise Christensen 
Da jeg har takket ja til rollen som AG’er i distrikt 1480’s minidistrikt 6 vil jeg her 

give en kort præsentation af mig selv. 

Mit Rotary liv startede da jeg var omkring 11-12 år gammel og min far begyndte 
at tage mig med til forskellige interessante Rotary aftner. Som medlem trådte 
jeg ind i klubben i 2015 og har i den forløbne tid haft en hel del spændende og 
begivenhedsrige år. Jeg har næsten fra starten hjulpet med CICO rollen, da 
noget af min faglighed peger i den retning. I 2017 deltog jeg i det 3 dages kursus 
afholdt af Rotary Leadership Institute, i daglig tale kaldet RLI. Året efter var jeg 
så heldig at blive udvalgt til også at deltage i RLI Graduate, som er en 
overbygning på det første kursus, og hvor man er samlet fra hele landet. Det gav 
en hel del gode kontakter og en god indsigt i, hvordan Rotary udleves rundt om 
i landet. Det var i samme periode, at jeg trådte mine nye sko til, som præsident 
for Ringsted Rotary klub. Igennem årene har jeg været heldig at have mulighed for at deltage i en del 
distriktskonferencer, som jo altid er super interessant, idet man møder andre Rotarianere og hører om deres 
bedrifter.  
 
Mit professionelle arbejdsliv startede med en professionsbachelor i sygepleje, og med den i hånden fik jeg 
arbejde som sygeplejerske på Roskilde sygehus på Neurologisk afdeling. Efter et par år søgte jeg nye 
udfordringer, i form af en efteruddannelse mens jeg fortsat arbejde på afdelingen, men nu som souschef. Et 
års tid efter jeg havde afleveret mit masterspeciale i Sundhedsinformatik, søgte jeg en stilling som projektleder 
i Region Sjællands Koncern IT. En stilling der hen ad vejen blev kombineret med en rolle som 
forretningskonsulent, også kaldet Business Relationship Manager. Efter nogle år bød muligheden sig for, at jeg 
tiltrådte stillingen som IT Portefølje Manager, en stilling jeg nu er på vej ud af, idet jeg tiltræder stillingen som 
Service Delivery Manager i en anden del af Region Sjællands Koncern IT i juli. 
 
Privat er jeg bosiddende i Sorø, men er opvokset i Ringsted, hvor jeg fortsat har min daglige gang grundet 
Koncern IT’s placering i det gamle Ringsted Sygehus. Jeg lever sammen med min kæreste Allan Løwe Johansen 
og hans tre dejlige børn, på henholdsvis 13, 15 og 17 år. Vi lever et moderne familieliv, hvor ”børn” er en del 
af vore liv halvdelen af tiden. Fritid og ferie er meget gerne aktiv, hvor vi nyder min fars selskab på den årlige 
langrendsferie til Sjusjøen i Norge. Sommerferien går gerne ud i verden, hvor Italien, Spanien og Kroatien er 
yndede destinationer. Jeg holder af at løbe og har været omkring flere typer fx trail løb og OCR (Obstacle 
Course Racing). 
 
Jeg ser frem til at udfylde min kommende rolle som AG’er i vores fantastiske distrikt 1480. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


