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Velkommen til det nye og spændende 
Rotaryår 2010-2011 – og velkom-
men til det første nummer af ”NYT i 
1440”.

Rotary Danmark har fået en helt ny IT-
portal, og ”NYT i 1440” vil også findes på 
hjemmesiden.

Vi har fået ny ledelse i hver eneste 
Rotaryklub, i Distrikt 1440, i Zone 16 og i 
Rotary International.

Vores nye verdenspræsident er Ray 
Klinginsmith fra USA, og det er hans logo 
og motto, der er anført foroven på hvert 
nummer af ”NYT i 1440”: ”Building 
Communities – Bridging Continents”.

På dansk kunne det være noget i retning 
af at ”Skabe fællesskaber – bygge bro mel-
lem verdensdele”.

I Zone 16 er vores nye Rotary Director 
(hovedbestyrelsesmedlem) Barry Matheson 
fra Norge.

I distriktsudvalget for 1440 er der kom-
met ny distriktstræner, nemlig Svend Erik 

Jensen fra Aalborg Vestre RK, og Svend 
Erik er samtidig vor kontakt til Rotaract, 
ligesom han er golfkoordinator.

Vore syv assisterende guvernører er: 
1. Pernille Hovaldt, Hjørring Morgen RK, 
2. Jørn Bach Hansen, Bjerringbro RK, 
3. Henning Krabbe, Brønderslev RK, 
4. Jens Søndergaard, Hadsten RK, 
5. Finn Carpentier, Hadsund RK, 
6. Jan Brinck, Sydthy RK og 
7. Svend Aage Jensen, Nibe RK.
De assisterende guvernører og deres 

om råder med klubberne deri findes på 
hjemmesiden.

Ole Agger Hansen fortsætter som 
distriktssekretær og DICO, Svend Aage 
Jensen som distriktskasserer, Peter Lauritz 
Schaarup som distriktscounsellor, Finn 
Munk som formand for Group Study Ex-
change, Gunnar Dahl Pedersen som an-
svarlig for nye klubber, Carsten Thomasen 
som redaktør af ”NYT i 1440” og formand 
for PR, Jens Holm Jensen som formand 

Velkommen!
for Council on Legislation og The Rotary 
Foundation og Jan Brinck som formand for 
Rotary Friendship Exchange.

I foråret nedsatte vi et PR udvalg, og 
dette udvalg fortsætter med følgende med-
lemmer: Carsten Thomasen Frederikshavn 
RK (formand), Ole Agger Hansen, Brøn-
derslev RK og Thomas Hjortshøj, Hjørring 
Morgen RK. Udvalget er allerede i gang 
med et spændende nyt projekt.

Som noget helt nyt er der nedsat et 
Medlemsudvalg med følgende medlemmer: 
Gunnar Dahl Pedersen, Hjørring Vestre 
RK, Pernille Hovaldt, Hjørring Morgen RK, 
Bo Paulsen, Grenaa RK, Helena Dylmer, 
Hadsund RK og Per Flemming Sørensen, 
Hadsund RK (formand).

Der er endvidere også som noget helt 
nyt nedsat et Foundationudvalg med As-
bjørn Heide, Viborg RK og Jens Holm Jen-
sen, Løgstør RK (formand). Der kommer 
flere medlemmer i løbet af året.

Guvernørgruppen (distriktsudvalgets 
forretningsudvalg) består i år af DG Jens 
Kristiansen (formand), DGE Asbjørn Isak-
sen, DGN Christian Boldsen og IPDG Per 
Flemming Sørensen.

Jens Kristiansen

Efter en meget dejlig guvernørskiftedag den 30. juni i Hjørring - velkommen til et nyt og spændende Rotaryår 2010-11 ...
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Festlig guvernørindsættelse
i Bryghuset Vendia i Hjørring

Hjørring Rotary Klub havde lagt 
sig gevaldigt i selen for at skabe 
et festligt guvernørskifte for de-
res medlem Jens Kristiansen.
    Og man må sige, at det lyk-
kedes til fulde.
    Deltagerne blev budt velkom-
men med champagne af præ-
sident Hans Henrik Wernlund i 
byens næsten nye kunstmuse-
um, som siden 2003 har været i 
den tidligere Bechs Klædefabrik 
på P. Nørkjærs Plads.
    Vi blev guidet rundt i museet 
af museumsdirektør Sine Kil-
deberg og ved det senere kaf-
febord fortalte muse ets formand 
Troels Bidstrup Hansen om mu-
seets tilbliven. 
    Han er samtidig Jens’ man-
geårige kompagnon.
    Derefter var festlighederne 
henlagt til Bryghuset Vendia, 
der betegnes som gourmet-
restau rant - og er klubbens faste 
tilholdssted. Klubben har også 
haft en finger - eller to - med i 
spillet ved bryghusets succes.
    Aftenens menu og drikkeva-
rer var naturligvis relaterede til 
forskellige varianter af den ædle 
drik øl.

Opera og skønsang
     Med i programmet var også 
et indslag med sopranen Ma-
rianne Heur og barytonen Bo 
Horsevad, der underholdt med 

arier og duetter fra opera- og 
operetteverdenen. Akkompag-
natør var Christian Vestergaard 
Nielsen. De høstede fortjent 
bifald.

Som en nytårsaften ...
Guvernørskiftet blev indledt 
af den siddende guvernør Per 
Flemming Sørensen, Hadsund, 
der bl.a. sagde: 
    - Nytårsaften, når klokken 
nærmer sig 24, står vi alle klar 
til at sige farvel til det gamle år, 
og god dag til det nye. Det har 
højtidelighedens præg, og mon 
ikke vi alle i højere eller mindre 
grad i det øjeblik filosoferer 
over det gamle år, som passerer 
revy i vores erindring med dets 
minder om de ting, der lykkedes 
for os, og de ting, der ikke blev 
gjort færdige. 
    Samtidig står vi på kanten af 
et helt nyt og ubrugt år med en 
masse forventninger og ideer, 
som vi vil have udført.

Det er den samme oplevelse 
vi står over for i dag. Blot er det 
Rotaryhjulet, der tager et nyt 
hak. Den gamle guvernør tæn-
ker tilbage på sit år og filosoferer 
over, hvad der lykkedes sat op 
mod de mål, han satte sig året 
før. 

For mit vedkommende hav-
de jeg sat mig det mål, at jeg 
ville udvide udvalgsstrukturen, 
så vi af hensyn til kontinuiteten 
i distriktet ikke mere havde 
én mands udvalg, og at vi fik 
formuleret funktionsbeskrivelser 
på alle områder. Begge dele er 
nu opfyldt.

Straks mere spændende er 
det for den nye guvernør, som 
i dag ser frem til SIT år. Jens 
Kristiansen står nu som velud-
dannet guvernør på spring til 
den store og for distriktet så 
vigtige opgave. Jeg har fulgt 
Jens tæt i hans år som nominee 
og elect, og jeg ved, at han er 
godt rustet og er klar til at tage 
fat. Jeg ved også, at han har en 
meget stor hjælp i sin ”spouse”, 
Bodil, som i alt bakker ham op. 
Jens, jeg ved af erfaring, at det 
er en uvurderlig hjælp. Held og 
lykke til jer begge med den store 
opgave!

Jens Kristiansens kompagnon - og museets formand - Troels Bid-
strup Hansen fortalte om museet, dets kunstnere og dets tilbliven. 

Opera og operette var også på programmet (herover). 
Herunder byder præsident Hans Henrik Wernlund, Hjørring Ro-
tary Klub, velkommen, mens champagnepropperne springer!



At tale mindre og at 
sige mere – at gøre det, 
der skal gøres

Så var det den tiltrædende 
guvernørs tur:

- For 30 år siden stod jeg her i 
Hjørring Rotary Klub i mit pæne-
ste jakkesæt, med sommerfugle 
i maven og fik Rotaryhjulet sat i 
knaphullet af daværende præsi-
dent Aage Velling, der bød mig 
hjertelig velkommen som medlem 
af Hjørring RK.

Nu står jeg her så igen, med de 
samme sommerfugle i maven som 
dengang, og med samme forun-
dring og ydmyghed over for den 
ære, som klubben har vist mig ved 
at foreslå og indstille mig som gu-
vernør for Distrikt 1440 – og over 
også at blive det.

Vores kommende verdenspræ-
sident Ray Klinginsmith sagde i 
sin tiltrædelsestale på Convention 
i Montréal, Canada i sidste uge: 
”Jeg står her og har modtaget 
denne ære, fordi jeg i mit Rota-
ryliv altid har været der, hvor jeg 
skulle være i min egen klub”.

Jeg har nydt privilegiet at være 
medlem af Hjørring Rotary Klub 
og har altid bestræbt mig på at 
acceptere og glæde mig over de 
opgaver, som klubben har betroet 
mig og at forsøge at løse dem 
efter bedste evne – og det vil også 
gælde opgaven som guvernør.

Tak til Hjørring Rotary Klub 
for indstilling og opbakning under 
hele forløbet! 

Vores Distrikt 1440 indførte 
for nogle år siden kontinuitet i 
ledelsen af distriktet i form af gu-
vernørgruppen bestående af den 
tidligere, den nuværende og de to 
kommende guvernører. Jeg takker 
mine kolleger i guvernørgruppen 
Finn Munk, Per Flemming Søren-

sen, Asbjørn Isaksen og Christian 
Boldsen for særdeles fornøjeligt 
og nyttigt samarbejde.Tak til mine 
to makkere på kontoret Jørgen 
Østergaard og Bidstrup Hansen 
for at give mig tid og lov til at lege 
guvernør, mens I sammen med 
pigerne passer butikken.

En særlig tak til jer, min for-
gæn ger Per Flemming og Gitte, 
som straks efter nomineringen for 
et par år siden inviterede Bodil og 
mig hjem til jer og begyndte på 
den sidemandsoplæring, som er 
så værdifuld.

Til sidst en særlig tak til dig, 
min kone Bodil for altid at være 
klar med hjælp og råd – også når 
jeg er træt og helt urimelig!

Skabe fællesskaber - 
bygge bro

Jens Kristiansen fortsatte: - Vo-
res kommende verdenspræsident 
Ray Klinginsmith har som sit 
motto for det kommende Rotaryår 
valgt: ”Building Communities 
– Bridging Continents” eller på 
dansk noget i retning af: ”Skabe 
fællesskaber – bygge bro mellem 
kontinenter”.

Han vil bruge cowboy logik til 
at gøre vore klubber ”Bigger, bet-
ter and bolder”.

Det fundamentale for cowboy 
logik er: At være stolt af det, du 
gør – at tale mindre og at sige 
mere – at gøre det, der skal gøres 
– og at der er noget, vi ikke giver 
køb på.

Han tror på, at den bedste 
måde at holde Rotary levende og 
vibrerende på er at gøre vore klub-
ber ”Bigger, better and bolder”, 
for klubberne er det helt afgørende 
i Rotary.

Jeg glæder mig til at besøge 
alle vore Rotaryklubber og til at 
bringe det budskab ud.             ct.

Ny pastguvernør Per Flemming Sørensen.

Ny guvernør elect Asbjørn Isaksen, Sæby.

Ny guvernør nominee Chr. Boldsen, Randers.

NYT i 1440                                                                                                 JULI 2010 - side 3



NYT i 1440                                                                                                 JULI 2010 - side 4

Af Svend Erik Jensen
distriktstræner

Som nyudnævnte distrikts- 
træner (DT) for distrikt 1440  
vil jeg gerne orientere om  
denne funktion.

DT udpeges af den til enhver tid valgte 
guvernør og er medlem af distriktsudvalget. 
Opgaven er, i samarbejde med guvernør-
gruppen, at tage ansvaret for distriktets 
trænings- og uddannelsesaktiviteter. DT 
medvirker ved planlægning og gennem-

Vil du vide mere? 
... så deltag!

førelse af distriktsseminarer, distriktskonfe-
rence, prePETS, PETS og instruktionsmøde 
samt træning af distriktsudvalg og de as-
sisterende guvernører. 

Jeg koordinerer årets planlægning af 
disse aktiviteter, sørger for tilvejebringelse 
af de fysiske rammer (mødelokaler, for-
tæring, udstyr) annoncering til potentielle 
deltagere, aftaler og sparring med instruktø-
rer og indlægsholdere om indholdet.

For at kunne arbejde med disse aktivi-
teter kræves et rimeligt godt kendskab til 
Rotary, til distriktet og i det hele taget til 
”ånden” i organisationen. Derfor er det 

Det sker i år
i 1440
19. august kl. 18.00: Distriktudvalgs-
møde på Rebildhus.

27. august kl. 9.00: Distriktsgolf i 
Sindal Golfklub.

25. september kl. 9.00: Distriktskon-
ference på Vendelbohus, Hjørring.

8.-10. oktober: Rotary Institute 
2010, zone 15 og 16, i Aalborg.

28. oktober kl. 18.00: Distriktssemi-
narer og prePETS.

11. november kl. 18.00: Distriktud-
valgsmøde.

24. november kl. 18.00: Distrikts-
seminarer. 

Vil du møde 
Rotary
Internationals 
præsident?

Det er lykkedes Københavns 
Rotary Klub at få arrangeret et 
besøg af RI´s præsident Ray 
Kling insmith. I den anledning hol-
der klubben frokost-intercitymøde 
– fredag den 3. september 2010. 
Indbydelse sendes til alle klubber 
i Danmark, samt til distrikt 2390 
i Sverige (distriktet omfatter bl.a. 
Øresundsregionens svenske del).

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

Alle indlæg sendes til:
guvernør Jens Kristiansen, 
dg1440-1011@rotary.dk, 
tlf. 98 92 64 42, mobil 40 19 48 00.

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

oftest en pastguvernør, der udpeges til op-
gaven, og som regel i en flerårig periode. 

Det er en spændende og – synes jeg 
selv – ansvarsfuld opgave, som jeg glæder 
mig til at løse. Jeg får brug for at trække på 
rigtig mange af distriktets dygtige og iderige 
ressourcer, som jeg håber, vil hjælpe mig 
med gennemførelsen til gavn og glæde for 
distriktets klubber og rotarianere.

Min første, større opgave er planlægning 
af de to distriktsseminarer, som afholdes 
hhv. 28. oktober og 24. november. Vil du 
som rotarianer vide mere om Rotary, skal 
du reservere disse to aftener. Den 28. okto-
ber afholdes tillige prePETS for kommende 
års præsidenter. Det er et ”must” for kom-
mende præsidenter at deltage i prePETS! 

Vi vil bestræbe os på at lave nytterigt 
indhold til disse møder, som du absolut 
ikke må gå glip af.

Distriktsmesterskaberne i golf
heldige plus til spillerens bedre halvdel.  
    Alle rotarianere og deres familier, er vel-
komne til disse mesterskaber. Det er dog 
kun en rotarianer, der kan blive blive Di-
striktsmester 2010. For at deltage, kræves 
et DGU-medlemsnr. og max. 48 i spillehan-
dicap.  
    Der spilles i A-, B- og C-række,
med slagspil i A-række og 
stableford i de to øvrige rækker. 
Distriktsmesteren er den 
spiller der har den laveste 
bruttoscore.

I samarbejde med Hjørring, Hjørring Ve  stre, 
Hirtshals og Sindal Rotaryklubber indbyder 
Hjørring Morgen Rotary til distriktsmester-
skab i golf fredag den 27. august kl. 07.30-
15.00 på Sindal Golfbane, Volstrupvej 135 
(ved Hørmested). Der er udsendt særlig 
indbydelse til klubberne. Tilmeldingsfristen 
nærmer sig. Det er 30. juli. Prisen er 390,- 
kr. pr. spiller, dækkende morgenmad, fro-
kost og luksus startpakke.
    Tilmelding foregår ved at du indbetaler 
beløbet til Spar Nord Bank, reg.nr. 9001 
kontonr. 4574415654 og opgiver dit navn, 
DGU-nr. og Rotary klub.
    Det er Thomas Hjortshøj, Hjørring Mor-
gen Rotary Klub, der er kontaktperson. Han 
kan træffes på 99 234 567 - eller 
thomas@99234567.dk.
    Thomas oplyser, at det er en match, der 
er værd at melde sig til, idet der er usæd-
vanligt mange fine præmier - bl.a. hole-
in-one præmie, som er et Rolex ur til den 


