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Foredrag – ja tak!

Nu er det nemmere end nogen sinde at finde en foredragsholder – du er nemlig kun et klik fra et stort udbud af 
velkvalificerede foredragsholdere.

 

På den nye hjemmeside www.rotaryforedrag.dk finder du en række veloplagte foredragsholdere til klubmøderne. Alle 
foredragsholdere er selv rotarianere, der brænder for at holde indlæg om deres særlige interesse. 

 

Det handler om viden, debat og masser af stof til eftertanke. Brug foredragene som enkeltstående indlæg eller som en 
del af et større tema. Mulighederne er mange – og ikke en gang fantasien sætter grænser.

 

Alternativt kan du kigge ind i egen klub, hvor alle medlemmer har en kompetence de hellere end gerne vil fortælle om. 
Dermed lærer du dine klubkammerater bedre at kende, og når du næste gang får brug for hjælp til det ene eller det 
andet, ved du lige, hvem du skal trække på.

Når du forstærker klubbens møder med nye spændende indlæg, stiger interessen for at deltage. Klubben bliver stærkere
og det bliver sjovere for hvert medlem at invitere gæster.

 

Besøg www.rotaryforederag.dk i dag.

 

Rundt om Rotary

Kvinder i Rotary har ikke altid været en mulig tanke. Ved den første Convention i 1910 blev præsident for Los Angeles 
Rotary klub, Irwin Muma spurgt om det kunne passe, at der var rygter fremme om, at klubben havde en kvindelig 
hjælper, hvortil Muma svarede: “There is no ladies’ auxiliary in connection with the Los Angeles Rotary Club, never has 
been, and probably never will be” bakket op af en rotarianer fra Kansas City, der sagde: ”I think it is a hard enough job to 
handle two or three hundred men without having to do with ladies”. Udtalelser der var guf for pressen, der skrev om, at 
Rotary ikke kunne håndtere kvinder og lignende. 

 

En kvinde havde muligvis en finger med i spillet, da Paul Harris startede Rotary. Paul Harris mødte året før Grace Irene 
Mann, som han udvekslede breve med to gange om ugen, og hun var meget optaget af hans ide og støttede ham i 
tanken om at starte en klub, og det fortælles, at Paul rådførte sig med Grace om sine tanker undervejs. Paul friede til 
Grace, men det forlyder at Grace’s far tilsyneladende ikke billigede tanken om ægteskab. Uagtet at der stadig var 
interesse fra Grace’s side, ønskede Paul Harris ikke at fortsætte forbindelsen. Paul Harris blev i 1910 gift med Jean, der 
havde en mere tilbagetrukket men stadig stor støttende rolle i Paul Harris’ arbejde for Rotary.  

 

Af avisen Minneapolis Journal fra 1910 fremgår, at dr. Gertrude Stanton var valgt som præsident for Minneapolis 
Women’s Rotary Club, der fungerede efter Rotary’s principper. Året efter fik Ida Buell af Duluth tilladelse til at tale ved 
Rotary International’s Convention, hvor hun fortalte om disse kvindeklubber, der ønskede støtte fra Rotary. Trods at der 
var flere kvindeklubber og nogle af dem fik støtte fra Rotary International, var det fortsat modstanderne mod kvinder i 
Rotary, der havde flertal ved afstemningerne, og i 1918 udtalte hovedbestyrelsen, at det ikke var gunstigt for Rotary med 
disse kvindeklubber og bad rotarianere om at misbillige brugen af ”Rotary” i forbindelse med kvindeklubberne. Britiske 
hustruer brugte i stedet Inner Wheel, hvor den første klub blev etableret i 1924 i Manchester.

 

I 1978 optog Rotary Club of Duarte i Californien tre kvinder, hvilket straks medførte, at Rotary International trak klubbens 
charter tilbage! Det fik klubben og de tre kvinder til at fremføre at ikke kun i deres stat men i andre amerikanske stater, 
var det ikke lovligt i forretningsmæssige sammenhæng at ekskludere medlemmer på grund af køn. Gennem 70’erne og 



80’erne blev der ved hvert Council on Legislation fremsat vedtægtsændring om medlemskab for kvinder i Rotary, og for 
hvert Council kom stemmerne for forslaget tættere og tættere mod målet, men stadig blev det nedstemt. Rotary Club of 
Duarte havde bragt resultatet for USA’s højeste ret, der gik mod Rotary International’s hidtidige afgørelse, hvorfor man 
det ved Council i 1989 vedtog, at kvinder kan optages i Rotary på lige fod med mænd, og i dag er mere end 18% 
kvindelige medlemmer, 78% klubber har kvindelige medlemmer og 19 % af de 534 distriktsguvernører er kvinder.

 

AG’erens hjørne

Af Jens Møller Birkebæk, AG omr. 3

 

Ved årsskiftet kigger de fleste af os tilbage på det forløbne år og gør status og kigger efterfølgende fremad mod det nye 
år. I år ser de fleste af os, som tilfældet har været i de senere år, ind i en virkelighed som er mere usikker end vi kan lide 
– det kan gælde på det forretningsmæssige eller på det personlige plan. 

 

Men netop i sådanne perioder oplever jeg, at medlemskabet af Rotary er af særlig stor værdi. For rotarianere er 
overskudsmennesker, der lever efter mottoet ”Service above self”, men som også i vanskelige tider kan have større 
behov for netværket i Rotary.

 

Derfor giver netop usikre perioder stor mulighed for at rykke sammen i klubben og i fællesskab etablere aktiviteter eller 
projekter til hjælp for dem, der er ramt af krisen eller usikkerheden eller på anden vis har hjælp behov - i det lokale eller i 
det globale samfund. Herigennem skabes en win-win situation, for det styrker klublivet og samværet at arbejde med et 
fælles projekt, og man hjælper andre, som har behov herfor.

 

En af de helt store globale Rotary win-win projekter er polio-projektet – som stadig kræver en stor indsats for at nå det 
sidste lille stykke mod den totale globale udryddelse af polio

For at medvirke til dette har guvernøren sat et mål om i distriktet i alt at skaffe 100.000 kr i dette rotaryår til polioprojektet 
– og alle klubpræsidenter er bedt om at holde mindst et møde eller en aktivitet i polioindsatsens navn for at skaffe penge 
og bidrage til at nå distriktets mål. 

 

Ved årsskiftet har vi stadig halvdelen af det igangværende Rotaryår at se frem til, og hvis klubben endnu ikke har 
gennemført sin ”polio-fund-raising”, så er der god tid til at nå dette og planlægge en god klubaktivitet til glæde for 
klublivet og til støtte for vort fælles globale projekt.

 

Hermed ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og et rigtig godt sidste rotary-halvår

 

Med venlig hilsen

Jens Møller Birkebæk



AG, område 3

 

Guvernørens kalender

De første måneder af året skal helliges chartring af to Rotary klubber og en Rotaract klub i Litauen.

 

Det er med stor beklagelse, at turen til Litauen i maj, hvor du kunne komme med guvernøren til Litauen, måtte aflyses. 
Der var en stor tilslutning til turen, men Air Baltic ændrede flytiderne, så der ikke længere er mulighed for at nå at opleve 
både Rotary og Litauen i et tilfredsstillende omfang.

 

Jeg vil derfor opfordre dig til selv at tage til Litauen, der er et meget spændende turistmål, og du er meget velkommen til 
at ringe eller maile med spørgsmål og du er desuden mere end velkommen til at følges med mig på mine ture til Litauen. 
Jeg viser gerne rundt.

 

 

Månedens billede: Så er det op på hesten igen efter nogle forhåbentlige gode juledage

 

Mange venlige hilsner

Anette


