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Uddrag af tale ved PHF-udnævnelser i Svinninge Rotary Klub. 

Tak til præsidenten for ordet. 

Det har på alle fronter været et udfordrende sidste år. Nedlukning af det 

meste. Særdeles begrænset socialt fællesskab. Foreninger fuldstændig 

ligget i dvale, og mange ældre mennesker har mærket ensomheden, når 

man ikke har haft mulighed for i lange perioder at se sine børn og 

børnebørn – eller venner for den sags skyld. 

En organisation som Rotary er heller ikke gået ram forbi. Det gælder 

nationalt, regionalt og ikke mindst på klubniveau. Fysiske møder har ikke 

været muligt i lange perioder, men man kan så sige – som vi ved – at nød 

lærer nøgen kvinde at spinde. 

Mange klubber har formået at mødes virtuelt, hvor man så derhjemme 

har siddet ved hver sin skærm og fulgt foredrag, eller hvad der nu har 

været på programmet. 

Men generelt for Rotary har de sidste 10 år været en udfordring. I min 

guvernørtid og som formand for Rotary Danmark - det er efterhånden 

godt 10 år siden – har vi også på landsbasis oplevet et vigende 

medlemstal. Vi her i Svinninge RK har jo været særlig udfordret. Et i 

forvejen stærkt formindsket medlemstal de senere år har vi ikke kunnet 

vende til det bedre. Vi må nok indse, at coronakrisen har været med til at 

øge vanskelighederne.  

Når vi ser tilbage: Hvad er så det, der siden charterdatoen den 30. marts 

1964, har været en levende klub med engagerede medlemmer. Det har 

været et fælles samvær om oplevelser, intellektuel udvikling og indsigt i 

mange forskellige grene af det danske arbejdsmarked og kulturliv.  

Men ikke kun, at vi har pillet i egen navle. Vi er en del af en international 

organisation, der har påtaget sig et hav af humanitære og 

samfundsudviklende opgaver.  

Lad mig blot nævne et par stykker: 
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I 1985 satte Rotary International sig det mål at få udryddet den frygtede 

sygdom polio, som har invalideret tusindvis af mennesker gennem mange 

generationer kloden over. Dengang var der ca. 300.000 polioramte fordelt 

på mange lande – fortrinsvis udviklingslande. I dag er der kun få lande 

tilbage, hvor polio stadigvæk huserer. 

Rotary startede kampagnen. Efterhånden kom bl.a. FN-organisationer 

også til, og sidst, men ikke mindst, Bill og Melinda Gates, der via deres 

fond gennem årene har givet milliardbeløb til Rotarys arbejde med 

udryddelsen af Polio. Men altid med den klausul, at Rotary ydede først. 

Da jeg var på Guvernørskole i San Diego, USA, i januar 2009, havde Rotary 

samlet 100 mio US dollars ind world wide. Også med vores hjælp her i 

klubben. Det var vi alle – med rette – stolte over.  

Vi sad godt 1000 mennesker til fælles samling i den enorme sal. Pludselig 

trådte en person ind på scenen. Ganske almindelig klædt – ja, måske 

endda lidt skødesløst - og helt uden noget særligt ved sit ydre, bærende 

en Rotary-kasket. Han gik op på talerstolen. Holdt et foredrag på 25 

minutter om Rotarys enestående indsats omkring udryddelsen af Polio.  

Og så kom den store pung frem! – Det var naturligvis Bill Gates, verdens 

rigeste mand, der stod på scenen. Han doblede lige beløbet til 

sygdomsbekæmpelsen med yderligere 100 mio. US dollars. 

Jeg tror, at vi i klap, tilråb og eufori kunne konkurrere med en 

fodboldkamp i Parken, når Preben Elkjær i gamle dage efter et langt 

sololøb scorede mål. 

Bill Gates Foundation har senere givet endnu flere midler til indsatsen 

mod polio. 

Jeg vil også lige ganske kort nævne Rotarys store arbejde med 

ungdomsudveksling. Her har vi tidligere i Svinninge Rotary Klub deltaget i 

stort omfang. Både med at sende unge mennesker fra området ud i 
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verden til oplevelser for livet. Og også tilsvarende modtaget unge fra hele 

verden her i klubben.  

Ungdomsudvekslingen er endda udviklet her i Danmark. Et enestående 

initiativ, hvor vi i min familie jo også selv har haft to børn afsted samt har 

haft syv udenlandske udvekslingsstudenter boende.  

Men nu kommer jeg til det egentlige ærinde efter denne indledning. 

Hvad skyldes det så, at Rotary har kunnet gennemføre alle de indsatser på 

et væld af områder i hele verden? 

Det er ikke, fordi enkeltpersoner i klubberne i en periode fx har virket 

som klubpræsidenter. Ej heller, at nogen måtte have været guvernør eller 

fx formand for Rotary Danmark, delegeret til Council on Legislation, 

Rotary Internationals lovgivende forsamling i Chicago, eller har haft andre 

poster i distrikt, Rotary Danmark eller for så vidt Rotary International. 

Nej, det er det enkelte klubmedlems stadige medleven i alle klubbens 

tiltag, der er afgørende. Det er det enkelte medlems indsats for at være 

med til at arrangere spændende klubmøder og andre tiltag for os alle.  

Det er det enkelte medlems aktive involvering i klubbens aktiviteter, der 

grundlæggende har betydning. Nemlig ved at tage ansvar for klubbens liv 

og frugtbare miljø, som er rammen for medlemmernes personlige 

udvikling, øget forståelse for og dybere indsigt i den verden, der omgiver 

os.  

Ja, deltage i italesættelsen af hele Rotarys ånd og menneskesyn. 

Det er den aktive indsats i klubbens og organisationens liv og virke, der 

gør én til rotarianer – og ikke blot medlem af Rotary. 

I mit guvernørår fra 2009-10 hed verdenspræsidenten John Kenny.  

Hans motto var:  

”The Future of Rotary is in Your Hands.” 



4 

 

- et motto, jeg helt kunne tilslutte mig, og som fint afspejler miljøet i en 

Rotaryklub. 

Præsidenten for Svinninge Rotary Klub har nu besluttet følgende:  

De medlemmer, der også i de her sidste lidt udfordrende år for klubben, 

og til stadighed er mødt op til møderne og arrangementerne og ydet en 

aktiv indsats for klubbens liv, skal tildeles en særlig Rotary-anerkendelse. 

Udnævnelse til ”Paul Harris Fellow”.  

Det drejer sig om følgende: 

Leif Hansen 

Lars Holst-Frederiksen 

Knud Nielsen 

Henrik Specht Christensen 

Arne Stevns Sørensen 

Per Lomholt Jensen 

Flere af medlemmerne i klubben er tidligere udnævnt til Paul Harris 

Fellow.  

Jørgen Høj 

Jan Erik Olsen 

Nils Ulrik Bagge   

De udnævntes hver især til ”Paul Harrys Fellow” med én safir.  

Et enkelt medlem fik tildelt en PHF med fem safirer.  

Et stort til lykke til alle med tak for indsatsen. 

Hermed blev ordet givet videre til præsidenten for Svinninge Rotary Klub, 

Per Lomholt Jensen. 

Henning Damtoft Pedersen, PDG. 

Formand for Rotary Danmark 2009-10 

Tidligere delegeret til COL, Council on Legislation,  

Rotary internationals lovgivende forsamling. 

Svinninge Rotary Klub 

Maj 2021 

 


