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Ágætu rótarýfélagar og aðrir þinggestir. 

Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa umdæmisþings íslenska rótarýumdæmisins, 
umdæmis 1360, sem haldið er hér í Borgarnesi. 

Especially, I would like to welcome our foreign guests who honour us by attending the 
conference. Dr Ekkehart and Christa Pandel representing Rotary´s International President 
K.R.“Ravi“ Ravindran and his wife Vanathy. A heartily welcome to you, dr Ekkehart and 
Christa, and I hope that during your stay you will get some insight into Icelandic Rotary and 
its engagement and activities. Hopefully, you will also have an enjoyable stay in Iceland. 
Likeså Jon Ola og Jorunn Brevig, representanter for de nordiske rotarydistrikter. Hjertelig 
velkommen til vår distriktskonferanse. Jeg håper dere vil få litt kjentskap til det islandske 
Rotary og vår aktivitet og engagement her under konferansen. Likeledes at dere vil få noen 
dejlige dager denne gangen her i Island. Welcome to our district conference. 

Þá vil ég bjóða alla fyrrverandi umdæmisstjóra, sem hér eru staddir, sérstaklega velkomna og 
bið þá um að rísa á fætur. 

Þetta er 70. umdæmisþing Rótarý frá upphafi og markar þannig ákveðin tímamót í sögu 
Rótarý á Íslandi. Það er Rótarýklúbbur Borgarness sem ber hita og þunga umdæmisþingsins 
að þessu sinni. Rótarýklúbbur Borgarness var stofnaður í september 1952 og hefur ávallt verið 
mjög virkur félagsskapur og komið mörgu til leiðar hér á heimavettvangi og verið mjög 
sýnilegur í borgfirsku samfélagi. Rótarýklúbburinn hefur gegnum tíðina átt fimm 
umdæmisstjóra og hinn fyrsti var Halldór Sigurðsson þv. sparisjóðsstjóri Sparisjóðs 
Mýrasýslu. 

Við höfum valið þinginu að þessu sinni þemað „Menntun/ Saga/ Menning“ til heiðurs 
heimahéraði klúbbsins; þema sem einnig á mikla skírskotun til þess sem er aðalsmerki Rótarý, 
er stuðlar að skilningi og friði meðal allra manna og þjóða, leitast við að efla frelsi og réttlæti í 
viðhorfum til mannlegs lífs en taka um leið fullt tillit til hins sérstaka í fjölbreytninni. Aukin 
menntun eykur líkur á árangri á því sviði. Til þess að að ná árangri við framandi aðstæður er 
þekking á og virðing fyrir sögu og menningu viðkomandi samfélaga forsenda árangurs. Það 
má því segja að þema ársins sé bæði hylling til heimahéraðs og skírskoti til hins alþjóðlega.  

Þegar Rótarý ber á góma er oftar en ekki spurt fyrir hvað hreyfingin standi og svarið er 
einfalt. Rótarýhreyfingin eru alþjóðleg mannúðar- og þjónustusamtök sem teygja anga sína til 
yfir tvö hundruð þjóðlanda í öllum heimsálfum. Rótarýhreyfingin er alþjóðafélagsskapur 
leiðandi karla og kvenna sem sameinast um þá ósk að þjóna öðrum án tillits til trúarbragða, 
stjórnmála, kynþátta eða þjóðernis. 

Í alþjóðastarfi Rótarý gegnir Rótarýsjóðurinn lykilhlutverki sem ein öflugasta stofnun frjálsra 
félagasamtaka í heiminum á sviði mannúðarmála og er jafnframt ein öflugasta 
námsstyrkjastofnun í heimi. Rótarýsjóðurinn er fjármagnaður með framlögum rótarýfélaga og 
þannig er hver rótarýfélagi í raun að sinna hjálpar- og mannúðarmálum á heimsvísu. Á 
heimsvísu vinnur Rótarýhreyfingin að fjölmörgum málum þó útrýming lömunarveikinnar sé 
þar umfangsmest; verkefni sem hófst fyrir tilstilli Rótarý fyrir 30 árum og nú sér væntanlega 
fyrir endan á innan tíðar. Þar eru þó blikur á lofti á stríðsátakasvæðum í Miðausturlöndum og í 
Úkraínu. 



Auk þess verkefnis eru áherslur komandi ára: 

• Friðarmálefni 
• Sjúkdómaforvarnir 
• Vatn og hreinlæti 
• Mæðra- og ungbarnavernd 
• Læsi og grundvallarmenntun 
• Aukin hagsæld og bætt samfélagsþróun 

Ég hef hér að nokkru fjallað um hið mikilvæga og umfangsmikla starf Rótarýhreyfingarinnar í 
samfélagi þjóðanna. Það verður aldrei of metið. Grundvöllur Rótarý er hinsvegar 
rótarýklúbbarnir og þar eru rætur hreyfingarinnar. Án rótarýklúbbanna væri ekkert Rótarý. Sá 
Paul Harris fyrir sér alþjóðahreyfingu þegar hann stofnaði hinn fyrsta rótarýklúbb? Svar hans 
var klárt „“Nei, nei, ég sá ekki fyrir mér víðfeðma alheimshreyfingu árið 1905. Þegar plantað 
er veikburða græðlingi að vori, erum við þá viðbúnir að sjá fyrir okkur voldugt tré?“ 

Græðlingur hans varð þó að voldugu tré sem nú breiðir krónur sínar um alla heimsbyggðina. 
En hið voldugasta tré á allt sitt undir því að rætur þess veiti því næringu og lífsmagn; feyskni 
þær þá mun tréð smám saman falla að foldu og líða undir lok. Þannig verður einnig um 
Rótarý; trénist klúbbarnir þá steinrennur hreyfingin. Öflugir rótarýklúbbar eru því forsenda 
þess að Rótarýhreyfingin haldi áfram að blómgast og dafna og veita í framtíðinni lið og líkn 
þeim sem þess þurfa með. 

Hin algildu og tímalausu einkunnarorð Rótarý „Þjónusta ofar eigin hag“ eru grundvöllur að 
þátttöku í starfi Rótarý. Þátttaka í Rótarý er þannig þjónusta, þjónusta við nærsamfélagið og 
þjónusta á heimsvísu. Hugsjón Rótarý má ramma inn í þær fimm þjónustubrautir sem eru 
hugmyndafræðileg umgerð um starf hvers rótarýklúbbs og hreyfingarinnar í heild. 

Einkunnarorð þessa árs af hálfu forseta alþjóðahreyfingar Rótarý, „Ravi“ Ravindran, „Be a 
gift to the world“ eða á íslensku „Verum veröld gefandi“, senda í þessu samhengi mikilvæg 
skilaboð og eru í senn hvatnig til okkar rótarýfélaga um þjónustu og sömuleiðis vissa hinna 
þurfandi um að Rótarý muni rétta fram hjálpandi hönd. Munum að veröldin í þessu samhengi 
er bæði okkar heimavettvangur og heimsbyggðin og að við íslenskir rótarýfélagar getum og 
eigum að að vera aflgjafar í að bæta heiminn hvort það er nærsamfélagið okkar eða hið 
alþjóðlega leiksvið. Gleymum því heldur ekki að við höfum einnig gagn af veru okkar í 
rótarýklúbbi með því að kynnast nýju fólki, ólíkum starfsgreinum og viðhorfum þannig að 
víðsýni okkar eykst; fræðast um okkur lítt eða ókunn viðfangsefni. Síðast en ekki síst viljum 
við að það sé gaman á rótarýfundum. Þrátt fyrir nauðsynlega formfestu verða fundir okkar að 
vera skemmtilegir og kynni klúbbfélaga ánægjuleg þannig að rótarýfélagi haldi ávallt til 
vinafundar þegar hann sækir rótarýfund. 

Mitt hlutverk nú sem umdæmisstjóri Rótarý starfsárið 2015-16 er að vera til leiðsagnar og 
mótandi um framtíðina. Rótarýhreyfingin leitast við að undirbúa forystumenn sína vel fyrir  
þau verkefni sem þeim eru falin og ég hef notið þess síðastliðin tvö ár með setu í 
umdæmisráði og notið leiðsagnar umdæmisleiðbeinanda og allra fyrrverandi umdæmisstjóra. 

Þá höfum við Steinunn kona mín sótt undirbúningsnámskeið í Danmörku og San Diego í 
Kaliforníu. Allt þetta hefur verið nauðsynlegur undirbúningur fyrir starf umdæmisstjóra, en 
þrátt fyrir það hafa afar margvísleg erindi komið upp sem ekki voru fyrirsjáanleg og sem leysa 
varð úr eftir bestu getu án tafar. Þetta sýnir að þrátt fyrir að Rótarý sé aldargömul og 
fastmótuð fjöldahreyfing er hún lifandi og síbreytileg en ekki forsniðið fyrirkomulag sem 
nægja staðlaðar lausnir. 

Nú erum við Steinunn í óða önn að heimsækja rótarýklúbba vítt og breitt um landið. Kynnast 
starfi þeirra og viðfangsefnum; finna æðaslátt klúbbanna við mismunandi aðstæður og 



mismunandi stöðu þeirra; kynna áherslur mínar á starfsárinu og hvernig við getum í 
sameiningu aukið viðgang klúbbanna og styrkt þá til góðra verka. Ég bið ykkur alla 
rótarýfélaga að vera mér til liðsinnis við að gegna starfsskyldum sem umdæmisstjóri, því 
betur sjá augu en auga og margar hendur vinna létt verk. 

Á ferðalögum okkar hef ég sett eftirfarandi verkefni í forgang. 

1. Fjölga rótarýklúbbum og fjölga félögum í starfandi klúbbum. Þetta eru einnig 
markmið alþjóðaforseta Rótarý sem leggur mikla áherslu á fjölgun rótarýfélaga. Hver 
nýr rótarýfélagi og hver nýr rótarýklúbbur er nýtt afl Rótarýhreyfingarinnar. Afl hennar 
og styrkur er beinlínis fall fjölda rótarýfélaga og rótarýklúbba. 

2. Margir rótarýklúbbar eru öflugir og sterkir en við eigum einnig klúbba sem ekki hafa 
náð flugi að undanförnu. Ég vil styrkja og efla veika klúbba og þannig freista þess að 
þeir nái aftur að verða öflugir og sterkir. Við megum enga klúbba missa úr fjölskyldunni 
og ég mun leggja mig allan fram til að aðstoða þá klúbba sem veikast standa og 
umdæmið mun koma að málum eftir því sem við á hverju sinni. 

3. Allir klúbbar eiga að leggja framlög í Rótarýsjóðinn og þá er mikilvægast að leggja til 
„Polio Plus“ verkefnisins. 

4. Ég legg áherslu á að allir klúbbar sinni a.m.k. einu samfélagsverkefni í sínu 
nærsamfélagi. Horfum til þess hvar brýnt er að taka til hendi. Hvað getum við gert fyrir 
æskuna, aldraða samborgara og þá sem minna mega sín? Verkefnin geta einnig verið í 
öðrum löndum og öðrum heimsálfum í samstarfi við aðra klúbba. Lykillinn að slíkum 
verkefnum er öflugur stuðningur við Rótarýsjóðinn sem síðan skilar fé til frekari 
verkefna. Framlög okkar í Árlega sjóðinn nýtast til slíkra verkefna því 50% framlaganna 
skila sér aftur til verkefna umdæmisins og klúbbanna. 

5. Síðast en ekki síst verður Rótarýhreyfingin að verða sýnilegri í samfélaginu og hennar 
góðu verk sýnilegri almenningi. Það er full ástæða til að stíga fram og gera opinberlega 
grein fyrir samfélagsverkefnum Rótarýhreyfingarinnar og á hverju starf hennar 
grundvallast. 

Nú höldum við umdæmisþing og það er í umsjá Rótarýklúbbs Borgarness. Ég vil við þetta 
tækifæri færa félögum mínum alúðarþakkir fyrir hið mikla og frábæra starf sem þau hafa innt 
af hendi við undirbúning þessa þings; gefið út glæsilegt blað og skapað þessu þingi glæsilega 
umgjörð í hvívetna. Hafið heila þökk! 

Ágætu rótarýfélagar og aðrir þinggestir. Hugsjón Rótarý hverfist um fjórprófið sem við 
spyrjum okkur og notum sem hvatningu til þjónustu ofar eigin hag. 

• Er það satt? 
• Er það drengilegt? 
• Eykur það velvild og vinarhug? 
• Er það öllum til góðs? 

70. umdæmisþing Rótarýumdæmisins á Íslandi er sett. 

Ég vil nú kalla til liðs við mig þingforseta, Þóri Pál Guðjónsson og Margréti Vagnsdóttur og 

bið þau að leiða þingið hér eftir. 


