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Tema       

 Rotary - ja tak! 

Mange siger ja tak til et medlemskab af Rotary - måske er du tilmed en af de 124 nye medlemmer, der er blevet 
medlem i dette Rotary år - så endnu et varmt velkommen til vores organisation. 

Distrikt 1460 har 3606 medlemmer, hvoraf de 2196 er medlem i en af de 50 klubber, der er i den danske del af 
distriktet. I den litauiske del er der nu 47 klubber med 1410 medlemmer. 

Gennemsnitsalderen på de 124 nye medlemmer er 50 år, hvilket betyder at den samlede gennemsnitsalder 
bibeholdes på 59 år. Det vil være godt at få gennemsnitsalderen reduceret yderligt, men der skal mange meget unge 
nye medlemmer til at sænke gennemsnitsalderen - selv 50 nye medlemmer alle på 30 år sænker kun 
gennemsnitsalderen med et enkelt år, mens den samlede flok også bliver et år ældre. 

Medlemstallet har været nærmest stabilt de seneste år, og det er meget positivt, da konkurrencen kan være hård 
med de mange tilbud, du får om medlemskab af andre foreninger og organisationer.   

Der kan være flere grunde til, at du takker ja til at blive medlem af Rotary, og det lader til, at for fleste går Rotary dig 
så meget i blodet, at du fortsætter mange år. For mange resten af livet.  Jo mere engageret du er, jo større interesse 
får du for de mange muligheder Rotary kan tilbyde dig og din familie, hvad end det er, at du deltager i de ugentlige 
møder med spændende indlæg, sender dit barn ud som udvekslingsstudent, tager til Rotary møder i udlandet, 
deltager aktivt i et projekt i din hjemby eller i udlandet, bruger din profession som mentor eller frivillig osv. 

Derfor: Rotary - ja tak! 

Nyhedsbrev 

Hjulet drejer... 

Nu snurrer hjulet stærkt, og du føler det, som er der er både medvind og det går nedad bakke. Rotaryåret 2012-13 
snurrer på sidste vers og en ny sang starter om lidt. 

Jeg vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at sige dig tak for den opbakning, jeg har følt fra alle sider. Året er gået og 
de fleste mål er nået. Det mest betydningsfulde for distriktet er selvfølgelig, at distriktet fra 1. juli 2014 deles, så den 
danske del bliver selvstændigt som distrikt 1461. 

Målet for indbetaling til udryddelsen af Polio på 100.000 kr. bliver opfyldt inden årets udgang, og jeg vil gerne 
kvittere med en stor tak til dig og din klub for jeres bidrag. 

Et mål med ønske om "et godt klubliv" kan synes ukonkret, men den positive stemning jeg har mødt gennem året, 
taler sit eget mere konkrete sprog. 



En distriktstur til Litauen blev en stor succes i forhold til antallet af tilmeldte, men desværre satte ændrede 
flyafgange så stor en kæp i hjulet, at turen måtte aflyses. Jeg håber at flyafgangene atter ændres, så en lignende tur 
kan gennemføres inden længe.  

Jeg er meget taknemmelig for at have fået muligheden for at være distriktsguvernør med det arbejde og 
udfordringer, der hører med til opgaven, der samlet har betydet indsigt og læring, der kan bruges i mit liv fremover.  

Tusind tak.  

Rundt om Rotary   

Rotary flag 

Årets sidste historiske indlæg handler om Rotary flaget. I september 1914 udpegede præsident Frank Mulholland i 
overensstemmelse med instrukser fra Convention en komite, der skulle udarbejde et design til et Rotary flag. Den 
senere verdenspræsident Russell F. Greiner tegnede et flag, som han beskrev: " The main portion to be white which 
is the banner of internationalism and is looked upon as the lily white banner of international amity and goodwill. It 
stands for advancement among men and nations and is the flag of humanity. In the center of the flag should appear 
the official emblem of the organization worked out in gold and blue and containing the words "Rotary International". 
The blue stands for constancy of purpose, and the gold for the pure standard upon which rotates the wheel of eternal 
progress" 

 

Det blev Greiner selv, der fik æren af at hejse flaget for første gang den 4. Januar 1915 foran hotel Baltimore i Kansas 
City. Flaget har været på spænde ture som da rotarianer admiral Richard Byrd fløj Rotary flaget hen over Sydpolen i 
1929, og fire år senere bragte han flaget over Nordpolen. Flaget var med på professor Auguste Piccard's 
rekordsættende ballonfart til 18.526 meters højde i 1932, og året efter kom flaget på en rejse i modsat retning, da 
Houghton Rotary klub tog det 2.085 ned under jordens overflade til bunden af Quincy kobbermine. Austronaut Frank 
Borman, rotarianer fra Houston Space Center, medbragte Rotary flaget på sin rejse ud i rummet og rundt om månen. 

Mange klubber har et Rotary flag, og nogle hejser det udenfor deres mødested hver uge. Det er en god PR tradition, 
hvor Rotary bliver synliggjort i lokalsamfundet.    

AG’erens hjørne 

Brug dit medlemskab 

Rotary er ikke en begrænsning men et mulighedernes univers. Her kan du ”forkorte brøken” 

Som medlem af Rotary er du en del af et internationalt netværk af personer fra næsten alle fagområder i hvert 
enkelt lands samfund.Det giver dig mulighed for at skabe kontakt til lige netop den eller de personer/organisationer 
som du ønsker kontakt til – hvad enten der er tale om private eller professionelle relationer og i stort set hvilket som 
helst land (166 lande). 

Medlemskabet giver dig også fri adgang til besøg i andre klubber, både her i landet og i udlandet. Alle steder vil du 
blive modtaget med stor imødekommenhed og gensidige interesser kan drøftes og kontakter skabes. Via nettet kan 
du finde alle klubber i det område du skal besøge. 

Man ser mange andre netværk som bygges op med en Webbaseret platform som omdrejningspunktet. I Rotary 
”kender vi hinanden” fordi Rotary udgør et fællesskab som strækker sig over faggrænser og landegrænser. 



Medlemskabet er altså mere end bare et ugentlig møde i den lokale klub, men den lokale klub er rygraden i dit 
medlemskab og dit aktivitetsmæssige fundament. 

Når jeg derfor ønsker at understrege Brug dit medlemskab så er det fordi det byder på nogle muligheder som både 
klubben og dig kan have stort udbytte af - i nævnte rækkefølge. God fornøjelsen ”bolden ligger foran dig”. 

Thyge Lyngdal, Faaborg Rotary Klub, AG område 6 

Guvernørens kalender   

Juni måned byder på et enkelt jubilæum i Gråsten der fejrer 50 års jubilæum den 22. juni. 

Den internationale Convention foregår i år i Lissabon fra den 23.-26. juni og der er stadig mulighed for at tilmelde sig.  

i klubberne vil der den sidste uge være hektisk aktivitet med kædeoverrækkelse og til de afgående præsidenter og 
klubbestyrelser skal lyde et varmt: "Tak for et godt samarbejde" mens der til de kommende præsidenter og 
klubbestyrelser skal lyde et velment: Held og lykke". 

Guvernørkæden skal overdrages til Juozas Sarkus fra Vilnius Rotary klub og kædeoverrækkelsen sker tirsdag den 2. 
juli i Vilnius.  

Månedens billede: Tusind tak for i år og vi ses forhåbentlig snart igen. 

 

Mange hilsner fra Anette, 

Anette Løwert, Distriktsguvernør 2012-13, distrikt 1460 


