Velkommen i distrikt 1480
Velkomstbrev ved optagelse i Rotary

Vi ønsker dig velkommen i Rotary og håber dit liv som Rotarianer vil
blive til glæde for dig og din klub.

Du er kommet ind i et socialt erhvervsnetværk, der er kendt og anerkendt verden over, men det er
fortrinsvis i din lokale Rotary Klub, du skal føle dig tilpas og sammen med de andre i klubben
deltage i lokalsamfundets udvikling.
Som ny i klubben har du brug for mange informationer om klubbens virke og du skal lære mange
nye venner at kende. De fleste klubber begynder hvert møde med ”3 minutter”, hvor medlemmer
på skift fortæller om et emne efter eget valg.
Alle medlemmer skal kende hinanden. Ego-/brancheforedrag er fantastisk til det. Du får her
kendskab til medlemmernes erhverv og hvem de er - på den måde husker du også lettere de andre
og du får nemmere ved at danne forskellige netværk.
Alle møder skal være velorganiserede og relevante. Medlemmerne har tilsammen et bredt
netværk, som gør at du vil opleve en masse spændende foredrag fra folk i nærsamfundet – ja fra
hele landet, da Rotary- netværket er stort. Du vil også få et unikt kendskab til virksomhederne i dit
område gennem jeres udemøder hos forskellige virksomheder og organisationer.
Der er intet, der samler og udvikler mere end deltagelse i projekter. Rotary Foundation er en non
profit fond, hvis formue bruges til at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker.
Rotary projekter kan både være lokale og internationale. Vidste du, at Rotarys projekt ”udryddelse
af polio” har ført til, at polio i dag er så godt som udryddet i hele verden?
Du bliver trænet i at ”stå frem” og formidle til andre i det daglige Rotary arbejde, men du kan også
gennem Rotary få en lederuddannelse.
Har du børn mellem 14 og 17 år, kan de søge om at blive udvekslingsstudent med Rotary. Rotary
har verdens bedste og mest sikre udvekslingsprogram for unge.
Din Rotary Klub har et stort ansvar for at fastholde dig som ivrig og aktiv Rotarianer, men intet
kommer af sig selv. Alle – også du har ansvar for at bidrage med energi og nye tanker til udvikling
af din lokale Rotary Klub.
”Rotary Opens Opportunities” siger verdenspræsidenten for Rotaryåret 2020 - 2021 Holger
Knaack.
Verdenspræsidenten opfordrer til, at alle klubber har fokus på:
•
•
•

Nye medlemmer/nye klubber. Vær omhyggelig ved udvælgelse af nye
medlemmer
Flere kvinder i Rotary
Et årligt strategimøde i alle klubber
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•

Fortsæt arbejdet med End Polio

Du kan søge flere oplysninger på https://www.rotary.dk/
Følg os på facebook https://www.facebook.com/Rotary.dk/ eller
https://www.linkedin.com/in/rotary-distrikt-21b6b6184/
Velkommen til verdens bedste globale netværk i lokal forklædning!
Mange hilsner fra medlemsudvalget i distrikt 1480. Lissi Håkansson, formand

