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       Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Enten skal  
det være 
... eller også skal det give penge!

Motto: “Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

Sådan sagde en af mine gamle venner 
og samarbejdspartnere for mange år siden, 
da han – nok en gang – uden honorar 
trådte til og bistod med et stykke kulturelt 
udviklingsarbejde. Jeg kunne ikke tilbyde 
honorar, hverken til ham eller til det mu-
seum, han var leder af, men så måtte jeg jo 
til gengæld sørge for, at alle medvirkende 
havde det sjovt! 

Jeg tænker stadigvæk ofte på dette 
”museumsdirektørens credo” og er også 
overbevist om, at den, der på samme tid 
kan tjene penge og have det sjovt, er i 
en heldig og lykkelig position i livet. Den 
modsatte situation: At beskæftige sig med 
noget, der hverken giver penge eller er 
sjovt, må tilsvarende forekomme ethvert 
levende menneske at være en dræbende 
beskæftigelse. Skulle nogen være i den 
situation, må man håbe, at vedkommende 
i det mindste opfylder sin pligt, så vedkom-
mende i hvert fald må smage ”pligtens 
glæder.”

Brugt i Rotary-sammenhæng er ”muse-
umsdirektørens credo” meget anvendeligt. 

At være rotarianer kan aldrig blive en pligt. 
Det er noget, man gør frivilligt i forvent-
ning om at få et udbytte ud af sin indsats. 
Udbyttet kan aldrig komme til at bestå i 
penge. Tværtimod. Penge og tid udgør 
rotarianerens indsats i Rotary. Så er der kun 
morskaben tilbage, ”det sjove” i udbytte. 
Nu er det svært at få folk til at sige: ”Jeg er 
rotarianer, fordi det er sjovt!” Det lyder lidt 
flottere, hvis man kan sige ”for at udvikle 
mit professionelle netværk,” ”for at kunne 
gøre et stykke humanitært arbejde,” ”for 
at kunne arbejde for Rotarys værdier lokalt 
og globalt.” Men lur mig, og lur hinanden: 
Hvis det ikke er sjovt, bliver der ikke solgt 
billetter.

Vi arbejder i distriktet i år med udvikling 
af Rotary på flere måder. I tilknytning til 
de tre decentralt afholdte PrePets har vi 
bl.a. tilbudt workshops til udvikling af klub-
ben ved hjælp af projekter. Vi fortsætter 
arbejdet med at understøtte klubberne i 
rekruttering og fastholdelse af medlemmer, 
og vi vil også hjælpe klubberne til større 
synlighed i lokalsamfundet. Vi er i fuld gang 

med at udvikle et tilbud om en Rotary-
uddannelse til de engagerede, den såkaldte 
RLI-model. Vi er optaget af at få hold på de 
udfordringer, der hedder New Generation 
og ny tilskudsmodel for Rotary Foundation. 
Men midt i alt dette skal vi nok huske, hvad 
museumsdirektøren sagde: ”Det skal være 
sjovt!”

Jeg er nu ved at have besøgt samtlige 
distriktets 57 klubber. De er så forskel-
lige, som medlemmer af samme familie 
overhovedet kan være. Men én ting har 
de tilfælles, og de bedste har mest af det: 
Humor, spøg og latter! Det gode klubliv 
trives der, hvor alle medlemmer med glæde 
søger sammen for at more sig og dele et 
godt grin. Hvor smilet stivner, stivner livet i 
Rotary. Pas godt på det gode klubliv! 

Vibeke Gamst

Ja, hurra-hurra, og hvad betyder så 
det? Jo, nu har distriktet fået mulighed 
for at tilbyde de særligt engagerede ro-
tarianere en Rotary-uddannelse. Vi tror 
i distriktsledelsen på, at der er behov for 
det. I Rotary er ledelse noget, som vi 
tager på os på skift. Ledelse i klubben 
under den ene eller den anden form er 
derfor noget, som de fleste rotarianere 
kan påregne. For nogen står det måske 
som en stor udfordring at blive bedt om 
at tage en post som udvalgsformand el-
ler måske præsident på sig. Og selv om 

man kan gå rundt med ideer til forbedring 
af klubben, hvis man nu skulle blive præsi-
dent, er det muligt, at Rotary Internation-
als fjerne organisation, ”De gule sider” 
og meget andet kan virke noget afskræk-
kende. Det skulle en RLI (Rotary Leader-
ship Institute)-uddannelse kunne råde bod 
på. Uddannelsen rummer tre moduler af 
en dags varighed, typisk en lørdag. Der 
arbejdes med tre emnekredse 1. Mig selv, 
rotarianeren, 2. Klubben og 3. Rotary som 
organisation.

Selve uddannelsesforløbet er standard-

iseret af Rotary International, og Dan-
mark er godkendt til at bære ansvar for 
uddannelsen. Distrikt 1470 har allerede 
gjort det. Nu er distrikt 1440 med. Under 
distriktstræner Per Hylanders ledelse går 
vi nu i gang med at uddanne et antal 
rotarianere som undervisere. Det sker her 
i foråret, og i næste Rotaryår vil vi kunne 
tilbyde de første kursister plads.

Det er lysten, der driver værket. Men 
viden er nu heller ingen skade til!

Vibeke Gamst



Nyt  i  1440 -  s ide  2

”+Europe Forum” siger sik-
kert ikke ret mange rotarianere 
noget, i hvert fald ikke under 
vore breddegrader. Initia-
tivtagerne, som er fire spanske 
klubber, hvoraf tre er hjemme-
hørende i Barcelona, venter sig 
imidlertid meget af initiativet, og 
holder deres første arrangement 
1.-3. februar i Barcelona.  Der 
arbejdes mod at holde et årligt 
arrangement fremover. 

Formålet med ”+Europe 
Forum” må siges at være am-
bitiøst og yderst politisk. Rotary 
er stiftet i nationalstaternes tid, 
siger initiativtagerne, men meget 
har forandret sig i Europa siden 
da. I dag står Europa over for 
store udfordringer, og der er 
behov for, at Rotary og andre 
af civilsamfundets institutioner 
sammen tager udfordringerne 
op. Der er behov for at under-

støtte en ”European Govern-
ance Model.” 

Det er nyt i Rotary, og initia-
tivet, som henvender sig til klub-
ber overalt i Europa, vil sikkert 
blive modtaget meget forskelligt 
rundt omkring. Hvor mange 
danske Rotary-klubber kan mon 
se sig selv arbejde aktivt for 
at sikre et direkte demokrati i 
Europa, en bankunion eller skat-
temæssig harmonisering? Måske 

Det er ikke så tit, at Rotary trækker de 
store overskrifter, og det har jo både en 
positiv og en negativ side.

Positiv, fordi de største overskrifter 
oftest 

medlemmer på verdensplan at udslette 
sygdommen overalt. UNICEF, WHO og 
det amerikanske Centers for Disease Con-
trol har sat deres kræfter bag, og i 2007 
sluttede Bill & Melinda Gates Foundation 
sig til så effektivt, at de bruger $ 1 milliard 
ind til videre på at bekæmpe sygdom-
men.”

Flere andre steder i den 6-sider lange 
artikel omtales Rotarys indsats.

RI’s generalsekretær John P. Hewko 
har i en rundskrivelse udtalt: “De sidste 
mange uger har været spændende for 
Rotary og for udryddelsen af polio, og vi 
har set en betydelig Rotary-anerkendelse 
i nyhedsmedierne rundt om i verden - 
herunder en forsidehistorie på den inter-
nationale udgave af Time Magazine ...”

Undertegnede vil tillade sig et mene, at 
den slags omtale er guld værd og med til 
at sætte Rotary ind i det perspektiv, som 
Rotary fortjener.

Penge og privatøkonomi
Også herhjemme har Rotary været på 

banen - og er det iøvrigt hele tiden i de 
lokale medier. Det eneste, man kan klage 
over her, at det kunne være en lille smule 
bedre. Men mange klubber er faktisk gode 
til at formidle Rotarys budskaber!

Senest er Torben Andreasen, Lemvig 
RK og formand for Rotary Danmarks råd 
2011-12, blevet interviewet i måneds-
magasinet Penge & Privatøkonomi, de-
cem ber 2012, som udgives af Bonnier 
Publications. Han fik her lejlighed til at 
fortælle rent praktisk, hvad Rotary står for 
- og hvordan man bliver medlem.

Penge & Privatøkonomi har iflg. Dansk 
Oplagskontrol og Gallup 264.000 læsere.

Carsten Thomasen, 
fmd. for distriktets PR-udvalg

er med negativt indhold - og negativ, fordi 
vi jo gerne ser kendskabet til, hvad Rotary 
virkelig er, udbredt mest muligt.

I de forløbne to måneder har 
der været et par værdifulde 
omtaler af Rotary både i “ver-
denspressen” og i den danske 
magasinpresse. Måske ikke lige 
på forsiderne, men med et om-
fattende og positivt indhold.

Det amerikanske ugemagasin 
Time Ma ga zine, som udkommer 
over hele verden, udkom 14. 
januar med en 6-siders omtale 
under overskriften: “Polio og 
politik. En stor plage kan snart 
være borte, men krig, mistillid 
og endda Osama Bin Ladens 
død  kan blive en hindring.” 
Forsiden af Time bar overskrif-
ten “Killing Polio”.

Det vil føre for vidt at 
komme ind på indholdet, 
som ikke baserer sig på Rota-
ry og End-Polio-Now alene, 
men som indeholder pas-
sager som dette, citat: “En 
masse af de fremskridt, der 

er blevet gjort 
indtil nu, sky-
ldes indsatsen 
fra Rotary In-
ternational, der 
i 1979 - det år, 
polio blev erk-
læret udryddet i 
US  - besluttede 
at gøre det til 
en mission for 
de daværende 
18.000 klub-
ber og 850.000 

To sider i 
Penge & 
Privat-
økonomi

vil danske klubber synes, at 
man hermed trækker Rotarys 
fjerde målsætning vel langt ud. 
(At arbejde for forståelse, good-
will og fred mellem nationerne.)

En lang række eksperter 
har imidlertid sagt ja til at 
styrke initiativets sekretariat, 
flere europæiske og spanske 
initiativer bakker op, og RI’s 
generalsekretær John Hewko 
anbefaler projektet. Vi kommer 
derfor med al sandsynlighed til 
at se og høre mere til det. Læs 
www.pluseuropeforum.org.



Alle sekretærer, kasserere, club counsel-
lors, CICO’er etc. kan få brug for sparring 
eller hjælp til løsning af et konkret problem. 
Den lige vej er som oftest den letteste! Og 
der går en lige vej fra klubberne til distriktet.

Klubsekretærer henvender sig til distrik-
tssekretær Egon Pedersen.

Klubkasserere henvender sig til distrikt-
skasserer Egon Pedersen.

Club counsellors henvender sig til distrik-
tscounsellor Martin Bjørn Nielsen.

PETS: Tag 
forskud på 
glæderne!

 
    Begynd allerede nu at tælle ned til 
forårets PETS – President Elect Training 
Seminar på jævnt dansk. Seminaret, der 
holdes sammen med instruktionsmødet, 
foregår i Hurup, Thy, lørdag 9. marts. 

Invitationerne er lige på trapperne. 
Deltagelse er et must for de indkommende 
præsidenter i Rotary-året 2013-14, men det 
er meget mere end det. 

Det er en god anledning for klubbernes 
vordende bestyrelser til at få gang i samar-
bejdet, og for alle er det en god anledning 
til networking og en dag i godt Rotary-
kammeratskab. Distriktets indkommende 
guvernør Jan Brinck er ansvarlig for PETS 
og instruktionsmøde.
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CICO’er henvender sig til DICO Ole Ag-
ger Hansen.

Præsidenter henvender sig til guvernør 
Vibeke Gamst.

Adresser og telefonnumre på distriktets 
folk findes på distriktets hjemmeside.

Som regel vil distriktets egen folk kunne 
hjælpe, men ellers går vejen videre derfra til 
landssekretæren.

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Vibeke Gamst - mobil 25 55 93 35
dg1440-1213@rotary.dk

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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