Netværk
nuancering og
ny viden

Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige
fra det private og det offentlige. I 165 lande.
Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i
277 klubber. Og så er der vel ikke mere at sige
om Rotary. Eller er der?
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På de næste sider kan du læse mere om en
organisation, som nogle tror er en lukket loge
for ældre, cigarrygende mænd. Men som i
virkeligheden er en af verdens mest åbne og
velorganiserede NGO’er med mænd og kvinder.
Rotary Danmark har også noget at tilbyde dig.
I denne folder kan du læse, hvad du kan se frem
til.
Velkommen i klubben.

Rotary er et netværk med personlighed.
Her kan du møde mænd og kvinder med
forskellig baggrund og fra forskellige brancher
– men også med mange fælles interesser.

et netværk
med
personlighed

Som rotarianere sætter vi pris på netværk,
hvor vi lærer nye mennesker at kende på kryds
og tværs. Vi lægger vægt på den nuancering,
vi får med hjem fra møderne, når vi har hørt
om anderledes emner og besøgt interessante
virksomheder. Og vi sætter pris på ny viden, som
den vi får igennem Rotary.
For mange af os er de ugentlige møder et frikvarter,
hvor vi slipper den normale trummerum. Hvert møde
varer halvanden time, som vi bruger til at tanke op
og slappe af. Samtidig med at vi bruger tiden på
noget fornuftigt. Vi er åbne for nye indtryk og
synes, at det er spændende at opleve verden uden
for vores normale branchecirkler.
Alle medlemmer i Rotary er på lederniveau eller
arbejder som selvstændige. Det er et af kravene for
at blive optaget. Det sætter samtidig et godt niveau
for den sparring, du har mulighed for at hente i
klubben.
Sådan kan du også bruge Rotary.

•

Du får mulighed for at deltage i inspirerende
og tankevækkende ugentlige møder i klubben

•

Du får et lokalt netværk blandt klubmedlemmerne og adgang til alle øvrige Rotary-klubber i
Danmark og resten af verden
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Du bliver budt velkommen i alle Rotary-klubber i
165 lande, hvor der er 1,2 mio. medlemmer.
I Danmark er der næsten 12.000 medlemmer
fordelt på 277 klubber

Du får et nuanceret netværk på lederniveau, fordi
klubben er sammensat af medlemmer fra forskellige brancher med forskellige problemstillinger
Du får mulighed for sparring uden forbehold

Du får mulighed for at opleve GSE-programmet
(Group Study Exchange), hvor små grupper besøger
lande som f.eks. New Zealand og Indien for at lære
om udviklingen inden for deres fag

Du får mulighed for at deltage direkte eller indirekte
i de mange lokale Rotary-projekter i Danmark eller
i vores internationale, humanitære indsatser f.eks.
bekæmpelsen af polio

Der lever ca. 6 mia mennesker på jorden.
Og de 2 mia af dem er immuniseret mod
polio (børnelammelse) af Rotary i samarbejde med WHO. Bag den store indsats står
The Rotary Foundation, der har som et af
sine mål at udrydde polio på verdensplan.
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Immuniseringen er en nem opgave i vestlige
lande, hvor man har veje, biler, telefoner og
cpr-numre. Så er det straks sværere i krigshærgede lande, hvor man går til fods over
udtørrede og uvejsomme sletter. Alt sammen
for at give en lille dråbe vaccine til et barn i
en fjern landsby, hvor vaccinationskortet er
skrevet med kridt ved indgangen til en hytte.
Og hvor forældrene ikke forstår formålet med
immuniseringen.
Som rotarianer er du med til at støtte kampen
mod polio. Men du støtter også arbejdet i andre
vigtige Rotary-programmer som 3H programmet
(Health, Hunger, Humanity), programmer for
rent drikkevand, udryddelsen af tuberkulose og
mange andre.
Nogle steder betyder Rotary godt sammenhold
og hyggelig, ugentlig inspiration. Andre steder
betyder det forskellen på liv og død.

Som medlem af Rotary er du velkommen hos alle
Rotary-klubber i 165 lande verden over. Er du ude at
rejse, kan du til enhver tid besøge den lokale klub.
Der er 30.000 at vælge mellem. Og døren er åben for
dig overalt.

gør verden
større

Youth Exchange programmet er usædvanligt. Hvert
år sender Rotary 10.000 unge på et års ophold i den
anden ende af verden. Det er altså ikke et almindeligt
uforpligtende turistbesøg. Men en engagerende tilværelse i et andet land 24/7/365. Du har mulighed for
at blive værtsfamilie. Eller måske vil dine eller din
nabos børn ud på deres livs oplevelse?
I Group Study Exchange programmet rejser en
rotarianer ud i verden med 5 deltagere, der kommer
til at opleve nye sider af deres fag. Målet er måske
New Zealand. Hong Kong. Brasilien. Eller et helt
fjerde sted.
For de helt unge erhvervsaktive er der RYLA (Rotary
Youth Leadership Award). En weekend, hvor unge,
kommende ledere får gode råd og inspiration af de helt
rigtige kapaciteter fra erhvervslivet og andre steder.
Der er masser af dybde og ny viden i Rotary. For vi kan
åbne dørene til steder, arrangementer og kapaciteter,
som man ellers ikke har adgang til. Skal Rotary også
gøre din verden større?

De fleste bliver overraskede, når de besøger Rotary
første gang. Ganske enkelt fordi Rotary er noget andet,
end mange regner med.
Den oplevelse skal du også have. Derfor er du velkommen som gæst i din lokale Rotary klub. Gå ind på
www.rotary.dk. Find den klub, der ligger rigtigt for dig.
Og aftal besøget med klubledelsen, så vi ved, at du
kommer.
Vi glæder os til at se dig.
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