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THE FUTURE OF ROTARY
IS IN YOUR HANDS

Hånden på hjertet:
Hvad er Rotary 
Af PER FLEMMING 
SØRENSEN
distriktsguvernør 
2009-10

i forhold til antallet af rotarianere 
udveksler flest studerende.

I disse år er vores altoverskyg-
gende verdensprojekt at udrydde 
Polio på verdensplan. En utrolig 
ambitiøs opgave, som vi arbejder 
sammen med UNICEF, WHO og CDS 
om. Målet er nært, idet antallet af nye 
udbrud er faldet med hele 99 %. Et 
utal af frivillige rotarianere deltager 
for egne penge i vaccinationer i de 
fire lande, hvor Polio stadig dræber 
og forkrøbler specielt børn. Målet er 
nært, så lad os alle støtte op om den 
livsvigtige opgave.

Denne lille blå folder har jeg bestilt 
til distriktet, så alle medlemmer får 
mulighed for at få et eksemplar.

På mine dejlige klubbesøg oplever 
jeg, at vi er blevet rigtig gode i klub-
berne til at integrere nye medlem-
mer, så de forbliver medlemmer. 

Men, men, der er et forhold, vi 
ikke er gode til, nemlig at fortælle, 
hvad Rotary egentlig er. Jeg vil derfor 
opfordre til at man grundigt informe-
rer nye rotarianere om, hvad de går 
ind til. Egentlige oplysningsaftener 
mindst en gang om året bør også stå 
på programmet. I distriktsledelsen 
stiller vi meget gerne op til oriente-
ring og drøftelse.

Rotary er en fantastisk organisa-
tion. Og husk Rotary Internationals 
præsident John Kennys tema for 
dette rotaryår:

85-årig har været 
med i Rotary i 50 år
På klubmødet torsdag den 25. marts 
kunne Aars Rotary Klub fejre noget 
så bemærkelsesværdigt som et 50 års 
jubilæum. 

Det var tidligere tømrermester 
Knud H. Andersen, der havde nået 
det agtværdige åremål.

Han blev optaget i Aars Rotary 
Klub den 24. marts 1960  - mindre 
end et år efter klubbens start.

Ved markeringen af jubilæet på 
klubmødet nu i marts måned blev 
det blandt andet understreget, at 
Knud igennem alle årene har været 
et værdsat medlem. - Han går måske 
ikke rundt med de store armbevæ-
gelser og gør sig til, men han er der 
altid, når nogen har brug for hjælp, 
forlød det. 

Det er således ofte Knud, klubme-
steren kalder på, hvis han selv har 
forfald eller har brug for hjælp. 

Knud er et meget positivt menne-
ske, og kan altid se det bedste i folk. 
Han er et af de medlemmer, der trods 
sine 85 år har den største mødepro-
cent i klubben, og han er altid frisk 
på nogle udfordringer.

Knud H. Andersen er tildelt PHF 
for sit mangeårige engagement i Ro-
tarys arbejde. 

Jesper Nielsen, præsident  
Finn Carpentier, 

assisterende guvernør

?
Spørgsmålet bliver gentagne gange 

stillet os i vores familie, på vores 
arbejdsplads og i hele vores om-
gangskreds. Hånden på hjertet: Kan 
du umiddelbart svare sikkert på det? 
Prøv at stille det samme spørgsmål til 
en af dine rotarykammerater. Måske 
kunne I få en interessant drøftelse 
om dette selvfølgelige spørgsmål, 
man bør stille til os alle.

Et andet og måske vigtigere 
spørgsmål til dig selv er: Hvorfor er 
jeg med i Rotary? Er det kammerat-
skabet? Er det det faglige, det forret-
ningsmæssige? Er det den personlige 
opbyggelse gennem spændende og 
oplysende foredrag og oplæg til dis-
kussioner?

Der findes en lille blå folder i visit-
kortformat, som ganske kort fortæl-
ler, hvad Rotary er. Den begynder 
således 

Rotary er verdens største organi-
sation af mænd og kvinder i ledende 
stillinger, der som et af sine formål 
har at yde humanitær hjælp til de 
områder, hvor der måtte være eller 
opstå behov for det (mangel på rent 
vand, sult, sygdom og analfabetisme) 
samt ved enhver given lejlighed at 
arbejde for fred og goodwill i verden.

Graver vi et spadestik dybere er vi 
verdens førende organisation, når det 
drejer sig om internationale studiele-
gater for slet ikke at tale om et af vore 
flagskibe ungdomsudvekslingen, som 
i øvrigt er ”opfundet” i Danmark. 

Vi er da også det land i verden, der 
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Aldrig tidligere har så stor en 
andel af personer over 60 år været 
så aktive og haft så meget overskud 
i hverdagen, som det er tilfældet i 
dag! Et nyt landsdækkende projekt 
ved navn Projekt Bedste Ven er sat i 
gang for at drage fordel af de ressour-
cestærke voksne over 60 til at støtte 
sårbare eller ensomme børn og unge. 
(8 – 18 år)

Hos Landsforeningen Børns 
Voksenvenner har man siden 1990 
formidlet kontakt mellem ressour-
cestærke voksne og ensomme el-
ler sårbare børn. I 2009 fik Børns 
Voksenvenner bevilliget penge fra 
Servicestyrelsen til at gennemføre 
Projekt Bedste Ven i Jylland og på 
Fyn med opstart 1. januar 2010. 
Gennem Projekt Bedste Ven ønsker 
Børns Voksenvenner at fokuserer 
særligt på hvervning af voksenvenner 
over 60 år, som har overskuddet og 
lysten til at få kontakt med et barn 
eller en ung.

I Projekt Bedste Ven 
er der ansat en projektchef samt 
tre projektledere, som er ansvar-
lige for hver deres region – i region 
Nordjylland er Ole Nør Pedersen 
projektleder. Projektlederne arbejder 
målrettet mod at skabe kontakt mel-
lem interesserede voksenvenner og 
børn og unge, som kunne have glæde 
af en ’bedste ven’. Dette sker gen-
nem grundige introduktionskurser, 
samtaler og hjemmebesøg, hvor pro-
jektlederen lærer både de voksne og 
børnene/de unge at kende. Desuden 

bliver der indhentet børneattester 
samt straffeattester på de voksne, 
inden de kan godkendes som vok-
senvenner. Dette kendskab danner 
udgangspunkt for formidlingen af 
kontakten mellem ’bedster’ og barn/
ung – på samme måde som Børns 
Voksenvenner med stor succes har 
gjort det gennem mange år.

’Bedste vennerne’ er typisk res-
sourcestærke og aktive mennesker, 
som måske mangler mere menings-
fyldt livsindhold efter at børnene er 
flyttet og arbejdet er trappet ned; el-
ler de har ganske enkelt overskuddet 
og lysten til at være der og gøre en 
forskel for et andet menneske. Men 
selvom fokus er rettet mod den hjælp 
og den opmærksomhed ’bedste ven-
nen’ giver barnet eller den unge, så 
bliver ganske mange voksenvenner 
overrasket over, hvor meget positivt 
de selv får ud af venskabet. 

Mange børn og unge vokser i dag 
op i en splittet familie, hvor manglen-
de kontakt til den ene af forældrene 
eller en alt for travl og problemfyldt 
hverdag efterlader børnene i en 
sårbar situation. Ved at barnet eller 
den unge får en ’bedste ven’, får han 
eller hun ligeledes en anden voksen 
at støtte sig til og snakke med. En 
’bedste ven’ er på den måde ikke et 
nyt familiemedlem eller en erstatning 
for hverken mor eller far. Derimod er 
en ’bedste ven’ en voksen, som netop 
har tid og interesse for barnet, og 
som har lyst til at være sammen med 
barnet et par gange i måneden. 

Hvis du har lyst til at blive ’bedste 

En ven er en gave, 
man giver sig selv

Budget 2010-11 
godkendt

Da fristen for indlevering af 
stemmeseddel til godkendelse af 
budget for distrikt

1440 for året 2010-2011 udløb 
den 16. april, var der afgivet 48 
ud af 53 mulige stemmer.

Fordelingen er som følger:
44 klubber kan godkende bud-

gettet,
4 klubber har forkastet bud-

gettet, og
5 klubber har ikke afgivet 

stemme.
En vedtagelse kræver at ¾ af 

klubberne, omregnet til 40, skal 
afgive stemme for budgettets 
vedtagelse.

Budgettet er således vedtaget 
med den fornødne majoritet.

De mange budgetkommenta-
rer er overdraget til DGE Jens 
Kristiansen.

Guvernørens 
Månedsbrev
udkommer hver den første i 
måneden.
Distribueres elektronisk til alle 
medlemmer i distrikt 1440.

Indlæg sendes til distrikts gu-
ver nør Per Flemming Søren-
sen,  DG1440-0910@rotary.dk 
eller Carsten Thomasen, 
ct@carsten-thomasen.dk.

Deadline 
er den 15. i måneden forud.

ven’ for et barn eller en ung, så kon-
takt projektleder Ole Nør Pedersen 
på tlf. 21 21 65 56 eller skriv en mail 
på opedersen@bedsteven.com. Det 
samme gælder naturligvis, hvis du 
har et barn, som du tror kunne have 
glæde af en ’bedste ven’. Der kan 
desuden findes mere information på 
hjemmesiden www.bedsteven.com. 

Er du under 60 år, kan du natur-
ligvis også blive voksenven. Her kan 
du også kontakte ovenstående der vil 
formidle kontakten videre til den re-
levante lokalforening.  

Ole Nør Pedersen
Løgstør Rotary Klub

Distriktet har fået et PR-udvalg
Rotary International og dermed også Rotary DK har opprioriteret opga-

verne med at promovere Rotary lokalt - med henblik på at sikre tilgang af 
medlemmer.

Derfor besluttede Rotary DK i efteråret at nedsætte et landsdækkende PR-
udvalg, som man ikke hidtil har haft. Udvalget består af de fem distrikters 
PR-udvalgsformænd samt et medlem udpeget af rådet og flere andre.

Distrikt 1440 har besluttet at bakke op ved at udvide kapaciteten fra en til 
tre personer, hvilket nu er sket. 

De tre er Thomas Hjortshøj, Hjørring Morgen, DICO Ole Agger, Brønder-
slev Rotary Klub, og undertegnede, som er formand. 

Vi har holdt det første møde og har et PR-tiltag i støbeskeen, som vi senere 
vil vende tilbage til.               

Carsten Thomasen, Frederikshavn Rotary Klub   


