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Kære Rotarianere
Vi fik sat et punktum for nostalgien på vores Årsmøde under distriktskonferencen den 10. september
2011 på LO-skolen i Helsingør. Tiden er nu inde til at se fremad, og det må jeg i sandhed sige, at
mange klubber har set i øjnene og sat fokus på Medlemsudvikling, der jo er årets helt store
udfordring. Når vi taler om Medlemsudvikling, taler vi i allerhøjeste grad også om at holde på vores
medlemmer, her må vi ikke forsømme vores indsats i 2011-12, det har vi ganske enkelt ikke ”råd” til.
Sagt på en anden måde: vi skal vise respekt for hinanden og værdsætte vores Rotarykammeratskab. Når jeg under mine klubbesøg i klubberne spørger om: hvad er klubbens største
styrke? Så lyder svaret oftest: Klubbens kammeratskab er vores største styrke. Årsagen til, at jeg
stiller spørgsmålet, er at vores Verdenspræsident Kalyan Bannerjee netop siger: Find de stærke
sider og byg videre på den succes – derfor er jeg tryg ved det svar, jeg hører fra de allerfleste
klubber. jeg nu har besøgt . Når Kalyan siger som så, er det jo nok ud fra parolen, at succes
skaber succes.
Nye medlemmer skal vi såmænd nok også få ombord i vores distrikt, men de kommer ikke af sig
selv. Derfor støtter distriktet alle klubber, der ønsker at øge antallet af medlemmer. Hvordan kan
distriktet støtte klubberne med at få nye medlemmer ombord? Det kan vi blandt andet ved at
bidrage med støtte til projekter, der har målsætningen at fremskaffe nye potentielle medlemmer.
Hvilke projekter tænkes der på her? Ja, for eksempel områdevis at hjælpe med at orkestrere
møder, hvor vi inviterer potentielle medlemmer i lokalområderne og sammensætter et program, der
vækker de fremmødtes interesse for Rotary. Det lyder jo godt nok, men hvordan kan distriktet vide,
hvad netop vores klub ønsker at ”sælge” og friste potentielt nye medlemmer med. Vores klub er
meget forskellig fra andre? Ja, en styrke ved vores klubber er forskelligheden, og derfor skal
klubberne, der ønsker at gøre brug af vores tilbud, selv være aktive i programudviklingen samt
definere hvordan vi i netop din klubs område kan gøre det bedst muligt. Helt konkret bedes klubber,
der ønsker at gøre brug af distriktets støtte rette henvendelse til deres AG (Assisterende Guvernør),
og I kan finde det område, I hører til i, andet sted her i Nyhedsbrevet. Skulle I være i tvivl, retter I
henvendelse direkte til mig: dg1470-1112@rotary.dk
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Skriv til os
Årets distriktskonference i Helsingør blev afholdt med et højere antal deltagere end vi havde turdet
planlægge med. Vi havde planlagt med at 150 ville deltage, men vi blev over 200 deltagere i
dagsarrangementet. Verdenspræsidentens repræsentant var RID (Rotary International Director)
Samuel Owori, der kom den lange vej fra Uganda. Sam, som han kaldes i dagligdagen, var
hovedtaler på konferencen, og hans præsentation vil fremgå af hjemmesiden. De sociale medier er
et af distriktets fokusområder, da den nye generation, hvoraf nogle vil være potentielle Rotarianere,
”lever” på Facebook, Twitter og andre såkaldte social medier. Vi satsede og forsøgte at
kommunikere budskabet om de sociale medier på en ny måde. Rammen blev et TV-studie, med
studievært Vibeke Hartkorn som vært og interviewer. Panelet var bestykket med følgende personer:
Christian Have, der er professionel inden for dette område og i øvrigt kendt af mange fra radioen.
Christian er medlem af Københavns Rotary Klub. Helena Nyman, deltog i sin egenskab af at være
en ung Rotarianer. Helena kommer ligeledes fra Københavns Rotary Klub. Endelig deltog en mere
aldrende person, nemlig Jens van der Watt, der af nogle måske huskes fra hans tid som
Landssekretær og guvernør. Panelet fik spørgsmål fra Vibeke Hartkorn, og ind i mellem blev der vist

Indlæg og oplysninger om begivenheder,
der ønskes optaget i Guvernørens
månedsbrev skal sendes til Niels
Christian Schou (rotary@schoufam.com) senest 1ste. hverdag i
måneden.

Tips og triks

Tool

klip fra videoer, der har været sat på nettet fra anden side som eksempler på hvordan man kan
gøre sig bemærket også på en fornøjelig måde. Det vigtigste er nu at få videreført ideerne fra
denne ”udsendelse” til det virkelige liv. Derfor afholder distriktet her i efteråret en
uddannelse/workshop i, hvordan din klub kan bruge de sociale medier til at komme ud i samfundet
også til den nye generation med jeres budskaber. Hvis din klub er interesseret i at deltage i et
sådant kursus, bedes du venligst sende en mail til Jens Erik Rasmussen, der er Udvalgsformand for
”Special projects”, et nyt udvalg, der arbejder med områder, der er nye tiltag i Rotary .
For resten blev TV-udsendelsen om de sociale medier optaget på video og lagt op på Facebook,
hvor du kan se hele udsendelsen. Her vil du også kunne se videoen fra vores Instruktionsmøde i
foråret, hvor vi satte fokus på EndPolioNow.
New Generation
Rotary har sat fokus på den nye unge generations rolle i Rotary nu og i fremtiden. Derfor blev det
for et par år siden vedtaget, at New Generation skal indgå som vores femte tjenestegren. Vi har
flere programmer, der understøtter den unge generation. I vores distrikt er der enighed om at
invitere Rotaracter og Alumni’er til vores møder og primært dem der ligger i aldersgruppen 30 til 40
års alderen. Det er afgørende vigtigt, at alle klubber tager skridt til at invitere disse potentielle
medlemmer. Distriktet vil fremover komme med initiativer, som hører hjemme under New
Generation, derfor vil jeg opfordre alle klubber til at udnævne en kontakt, som har New Generation
som ansvarsområde.
Mange hilsner
Distrikts Guvernør Steen Malherbe

Her er din AG'er:
Distriktets AG'ere finder du her i områderækkefølge:
AG for område 1 - Niels Jørn Hahn
Espergærde-Humlebæk
Fredensborg
Gilleleje
Græsted
Helsinge
Helsingør
Helsingør-Snekkersten
Hornbæk
Humlebæk-Nivå

For at lette arbejdsgangen og speede
processerne op har vi udarbejdet lidt
informationer med ”Tips og triks” når
klubberne gerne vil have annonceret
nyheder, arrangementer eller omtalt
projekter på distriktets sider eller
eventuelt på landsiderne.
Læs Tisp og triks her.

Velkommen til nye
medlemmer
Navn
Andersen, Jørn
Arke, Peter Nikolaj
Carlsen, Ulla
Christensen, Mogens Vincent
Grouleff, Dennis
Holm, Jannick
Ilsted, Jesper
Johansen, Niels Erik
Krøyer, Jan Thor
Larsen, Preben Bruun
Ledin, Frank
Lysgaard, Tage
Nielsen, Henrik Følbæk
Nørager, Per
Reuss, Carl Aage
Rydendahl, Tommy
Wagner, Søren Lohfert
Liu, Tianshu
Worm, Verner

AG for område 2 - Lars Bloch

Status - END POLIO NOW

Allerød
Birkerød
Birkerød Henrik Gerner
Farum
Holte
Hørsholm
Lillerød
Søllerød
Værløse

Status på indsamlingen af
200 mio. USD til END POLIO
NOW er per 30. juni 2011 iflg.
rotary.org 185,1 mio. USD.

AG for område 3 - Klaus Kristian Jakobsen
Egedal
Frederiksborg
Frederikssund Frederikssund-Falkenborg
Frederiksværk
Hillerød
Hillerød Chr. IV
Slangerup

AG for område 4 - Katharina Sture Kristensen
Charlottenlund
Dyrehaven
Gentofte
Gentofte Vangede
Hellerup

Rotary Norden elektronisk
Kan du ikke lige finde de sidste numre af
Rotary Norden? Så find dem her:
http://epaper.luovia.fi/arkisto/rotarynorden/

Kongens Lyngby
København Nord
Skovshoved
Sorgenfri
Virum

AG for område 5 - Steen Svanholmer
Copenhagen International
Copenhagen Morning
Frederiksberg
Frederiksberg-Falconér
Frederiksberg-Mariendal
København
København City
København Grundtvig
København Langelinie
København Vesterbro
Kbh.-Valby/Frederiksberg

AG for område 6 - Iben Stærmose
Amager
Chr.havn-Slotsholmen
Dragør
Hasle
Kastrup
København Ørestad
Nexø
Rønne
Sønderbro
Tårnby

AG for område 7 - Peter Speldt
Brøndbyerne
Brøndby-Vallensbæk
Glostrup-Albertslund
Hundige-Ishøj
Hvidovre
Høje Taastrup
Taastrup

AG for område 8 - Henning Melsen
Ballerup
Ballerup Sct. Jacob
Brønshøj
Gladsaxe
Gladsaxe Syd
Herlev
Nuuk
Rødovre-Vanløse

D1470 Inbound Ambassadorial Scholars i 2011-12
Gregory Agyeman Rockson
Gregory er én af flere, i distrikt 1470s inbound Ambassadorial Scholars i
2011-12.
Gregorys værtsklub er Copenhagen International Rotary Club. Han studerer
statskundskab og filosofi ved Københavns Universitet. Gregory er født i
Ghana og er tilknyttet Westminster College i New York, USA hvor hans
hovedfag er statskundskab og filosofi. Her har Gregory bl.a. etableret det
årlige Westminster / United Way Free Fair, der leverer gratis og basale
sundhedsydelser til over 200 beboere i Callaway County, MO i USA. Han har
som frivillig været tilknyttet New York State Assembly og Center for American Progress. Tillige har
Gregory som frivillig ydet en stor indsats på National Holocaust Memorial Museum og ved Røde
Kors. Han er udpeget som finalist i 2011 Elie Wiesel Prize in Ethics Essay Contest. I den
sparsomme fritid holder Gregory af at rejse, være sammen med andre og læse historier for børn.

Gregory er meget dedikeret i spørgsmål om menneskerettigheder og kvinders rettigheder. Han
drømmer om en karriere i internationale anliggender i fremtiden.
Jenna Behrends
Jeg er meget taknemmelig for den store mulighed det er at være en del af
Rotary, og særligt i Copenhagen International Rotary Club under mit
ophold som Ambassadorial Scholar i Distrikt 1470. Jeg er 21 og er
oprindeligt fra Niedersachsen (Tyskland), hvor mit sponsor-distrikt er
1850, klub-Melle-Wittlage. Jeg læser jura ved Ruprecht-Karlsuniversitetet i Heidelberg, og derudover deltager jeg i en journalistisk
praktik. Derfor bor jeg i Berlin hvor jeg skriver til forskellige medier. Jeg er
naturligvis interesseret i politik: både herhjemme og i udlandet. I min fritid
holder jeg meget af at læse litteratur og tilbringe tid udendørs - for eksempel ridning. Sideløbende
er jeg involveret i frivilligt arbejde på et hospice.
Under mit Scholarship i København som inbound i 2011/2012, tager jeg kurser i European Media
Law og International Financial Law ved Københavns Universitet. Lige nu forsøger jeg at realisere et
mentorprogram for indvandrerkvinder sammen med klubbens 2. Ambassadorial Scholar, Gregory
Rockson. For at sige det i en nøddeskal: ”Jeg er virkelig begejstret for mit scholarship, opholdet i
København og de oplevelser, jeg kan dele med rotarianere ".

Video fra Instruktionsmødet i marts 2011
I forbindelse med Instruktionsmødet den 13. marts 2011 fik vi et glimrende
foredrag af Robb Butler fra WHO, der blev optaget på video.
Videoen kan ses her.
Eller downloades her.

Fotos fra Distriktskonferencen
Der er godt 300 fotos fra D1470's Distriktskonference klar og kan ses som følger:
Dagsprogram på: http://rotarydanmark.zenfolio.com/d1470-konf2011-dag
Festmiddag på: http://rotarydanmark.zenfolio.com/d1470-konf2011-aften

Husk, at al overskud ved køb af fotos går ubeskåret til End Polio Now!

90 års fødselsdag - Københavns Rotary Klub og Rotary i
Danmark

I anledning af København Rotary Klubs 90 års fødselsdag præsenterer klubben
sammen med klubbens Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Rotary International President Kalyan Banerjee
InterCity møde i Odd Fellow Palæet
Onsdag den 30. november 2011 kl. 12.00-14.00
Tilmelding skal ske senest 21. november Klik her
http://www.hartoft.dk/KBH-Rotary/KbhRotary.html
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