
f],ad er Rorary? Denne sammen"lurning 'erdetr over

I I er rrilter rl en lille ',rgfører i Chi..rgo i le05 og er

nu repræsenteret i cå. 150 laode i form af klubber af

ledende mænd, men kun en af hver brrnche i hver

klassi{ikation eller livsstilling og med idcalistiske for-
måI, et kammeratskab ud over alle landegrænscr, en

indsats ior forståelse mellem landenc, forståelse mel-

lem de enkelte medlemmer, anført af mottoet: Tjen

andre, derved gavner du samtidig dig selv. Nu er der
jo mange mennesker, der ikke behøver at stå i en klub

for at gøre dette, men en sådar påmindelse h:r allige-

vel sin værdi, idet det bringer en til at tænke på sig

selv og sit forhold over fot mennesker.

vejen-klubben blev startet med 25 medlemmer i

194s os har således holdt 25 års jubilæum. Præsident

og be.tyrelre rokerer I år rd ganqen. Derrc giver en

stadig fornyelse med plads for nye ideer og indfald til
de 11/e times møder hver torsdag. Desuden har Dan-

mark noget, der hedder: Efrer tur 3 minutter, der tit
og manse sånge giver mcnneskeligc oplysninger angå-

ende hver enkelt af medlemmerne af stor værdi og gi-

v€r en >såmmensmcltning", dcr kun kan virke frem-

mende på kammerarskabet og det fælles arbejde.

Jeg beklædte præsidentposten i det rredje år af Llub-
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bcns eksistens, og derte skabte for mir vedkommende
cn vderligere tilknytring til Rotary og klubbens en-
kelte medlemmer. Min sekretær var advokat Aage
Gormscn, men jes l,egik ook den fejl, at jeg tog brø-
dcr ud af munden på ham, idet jeg gjorde en hd del
af sekretcrens arbejde, som rcttclig var hans. Der
h:vdc ikkc v*rct noget at sige ril, hvis Gormsen Lavde
l.rvet vrøvl i den anledning, meD som det rare menne-
ske, han var, kunne dettc ikkc falde ham ind, og året
gik til endc udcr lydc.

Men så fandt mire kammerater på, at de ville ar-
bejde på at få nig valgt til guvernør for distrikt 146,

Sydjylland i cn linjc fra Vejle til Ølgod, Sønderjylland
os fyn, dcngang ialt 12 klubber. (Danmårks ene-

distrikt var da opdelt i 3). Jeg var rneget bctænkelig,
også efter at min svoger, rotarianer, irstallatør P,J.
Pctcrscn, Randers-klubben, havde frarådet på grund

af arbejders omfang. Men lysten manglede ikke, og
enden blev, at jeg ved distriktskonferencen i 1957 uden
modk:ndidat blev valgt til ircoming governor for
rotaryåret 1958/59. Og det blev et af mit livs store

oplevelser. - I forsommcren shulle turen gå til Lake
Phzid i U.s.A. for ar få en fønre underrisning igu-
vernør iobbet. Ålt var gratt. leg rejste pr. fly "over
rhere" os hjem med Holland America line. Jeg opholdt
mig rogle dage i Ncw York med afstikker til Vrashing-
ton (Shcrcton hotel), hvor der er langt, langt smuk-
kere end ; New York, der jo er bygget på srenunderlag,

rer rre{attigt. Dcn store Central Park skuffede, og

dcr eicstc gade, der indeholdt plantevækst, er, så vidt
jeg husker, Park Avenue. Naturligvis blev der tid ril
sight seeing i N. Y., samt det alle N. Y. besøgende får
serveret: Empire State Building, og Nato hovedkvar-
teret, hvor skandinaviske piger viste os til rette og ud-
merket agerede fremmedførcre. En genqemgang af



disse ting kunne der skrives en speciel bog om, hvilket
desværre ikke her kan lade sig gøre.

På foranledning af fru Jens Lundgaard, Vejcn, be'
søgtc jeg hendes bror, der er ellcr "ar kapelmester
på Horel Plaza. Da jeg hcnvcndte mig ril porrierer på

hotellet, meddelte denne, at man havde 3 orkcstrc på

hotellct, hvorfor det tos nosen tid at findc ud af, hvor
han var. Da jeg gjorde mnr cntri i restauranren, hvor
han spillede, kurne han straks kende danskeren, og

dennc llinkc fyr rnbcf,lede. at je5 'lullc Lomme sen
før tearertid, hvor h:n spillcde seriøs mus;k, senerc

Jeg blev til lukketid, dudrede i pausernc og sjussede,

og elter lukLetid køne han mig en tur, så vi kunne

anskue New York vcd n:t. Ved et besøg i Danmark
havde han snr nygifte amerikanske kone mcd, og de

var da naturligvis vore grster i Vejcn cn dag.

Det vidunderligr organisercdc rejsebureau Cook har
narurligvis filialer (eller et det hovedkontor)) og vat
til megcn hjælp i N. Y.: Bestilling af hotel i Washi.s-
ton, penge fra Rotary ellcr for egen regning, etc., sam-

tidig med service af cnhver art. \øashnrgton var i for-
holdet til N. Y. en stor overraskelse for mig. Pæn med

meget smukke omgivelser, Arlington m.v. - Hvor cr

udsigren fra Lincoln-Statuen ned over floden og ArlinS-
ron med Lrigergravcne bedårende. hd i Dct hvide Hus

kom jcg ikke, da præsidentcn var bortreist. Med dct
store buselskab "Greyhound" kørte jee i bus til Lake

Placid tæt ved dcn canadiske grænse. Her kom ca. 250

past and incoming governors på skolebænk i en anstren-
gende uge. Om aftenen havde jeg det meget fornøjcligt,
navnlig med svensle, norske og finske kammerater,

men også de amcrikanske med deres "Hej Marius. vid-
ste ikke, hvad ben de skulle stå på for ar søre det så

godt. Også det kæmpemæss;ge lokale, som jeg må und-
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lade ar beskrive, virkede voldsomt på mig, mcn det
mest storslåede skete, da 100 forskellige landes flag
blev båret ind på det enorme mødelokales scene. Jeg
skulle havc været mcd på en bustur til Montreal i Ca-
nad:, men måne opgive på grund af trethcd fra ,sko
len". Tur omkring soen med udsigr ril bjergene samr

Jeg skulle også have været til convention (frivillig,
i Dallas i Tcx:s. Der skctc iLkc så mcgct vcd dct, thi
mine nordiske venner mårte gå i seng på grund af den

ulidelige fugtige det har alligevel ærgret
mig mange gange, at jeg ikke tog med.

Hjcmturcn var en luxus fart mcd Holland-Amcrika
Line via Rotterdam og Amsterdam.

En noger dramatisk oplevelse på henlaneo pr. Ily
havde jeg. Jeg fløj om natten med S.Å.S. åb KøbeD-
havn, et kort ophold i Skodand for at tankc, vidcre
over hhnd, crøihnd. Jeg slumrede ind, men vågnede
altså tidlig morgen. Men hvad var nu dett Den ene

motor ude af drift oversprøjtet med olie! Alle sov.
Chclp,lorcn kommcr ind i p.r*.rgcrrummcr. os jcs .i.
ser saste: "Nå, I flyver nok på 3 motorer".,Ja, vi
skal jo spare", siger han. "Nå, skål I det?" Det opkla-
redes, at der var el olieutæthed, hvorfor rnotoren var
sat ud af drift. Morsomt var dct ikkel Ude over Adan-
rerhaver! Der hjalp lidt på nervøsteren, da jeg fik
at vide, at vi også kurne flyve på 2 motorer, derimod

- naturligvis ikke på in. Mcd et par timcrs forsinkelse
nåcdc vi N. Y. i vclbcholdcn stand.

Hjemme igen begyndte mit guvernør-arbejde. Først

og fremmest skulle de 32 klubber besøges for instruk-
tion og foredrås. Endvidere var der visse sutistikker,
et månedligt brev til alle klubberne, lægge dagplaner
for præsident og sekretærmøde samr den årlige distrikt-
konference. Det blev altså i første omgang til 32 fore-
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rlr;rg i klubberne, naturligvis ikke alle forskellige. Se-

ncrc "ar do 1s-20 klubber, dcr kaldte på mig for
ioredrag eller oplæsning påny Røn blcv jeg, da jeg

iorsre gang kom til Bogense til officiclt besog. Da var
.lct lille danske ftag, Vejen-ktubben havde giver til
llogcnse klubbens charrerfest, plantet på talcrstolen. -
Jcg fik venner i Bogense, og en son af murermester

Andersen, Askov, direktør for Nordfynske Jembaner,
vrr mediem af klubben, hvis han ikke var præsident

dengang.
At behandle og redegøre for alle sarnmenkomster i

Rorary vil føre for vidt, men jeg skal dl slut nævne

rnin egen årlige distrikrskonfereDce i Aabenraå 1958.

Verdensprzsidentens udsendilg var Herbert Tillander,
finland, som jeg kendte godt, og Rotary Nordens re

præsentant var min gode ven Nils Sundbnck, Stoc!-
l,olm, der på en måde gjorde gengeld som repræsen-

rant for Rotary-Norden for mit besøg i samme cgen-

skab i Stockholm, hvor rotarianer kong Gustav var til
stede. bl. a. både under mit foredrag som under påføl-
gende frokost. Det, der duperede min€ venner mest,

tror jeg var middagsbordene prydet som de var med

lOOO nelliker skænket a{ rotarinner fra Aabenraa

Jeg talte ved bordet for verdenspræsidentens udsen-

ding, og for Nordens repræsentant talte min forgænger

som guvernor! lønbo, odense. - Bordpynten gjorde

et mægtigt indtryk på vore gester' Konferencen (incl.
gcneralforoamlingen) fik et udmærket forløb.


