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DECORUM
Decorum er en juridisk betegnelse for 

de moralske krav, som stilles til en tjene-
stemands opførsel både i tjenesten og i 
privatlivet. Traditionelt har for eksempel 
politimænd og præster skullet opføre sig 
endnu mere lovlydigt og uangribeligt end 
andre tjenestemænd.

Grænsen for, hvad for eksempel en 
præst kan tillade sig er usynlig og skifter 
formentlig fra tid til anden og af og til 
også fra sted til sted, så det der engang 
var utilladeligt, nu regnes for normalt.

Gælder der et særligt decorum for 
rotarianere – eller med andre ord: Stilles 
der særlige moralske krav til, hvordan en 
rotarianer bør opføre sig på i arbejdslivet 
og i privatlivet?

I den formular, der oplæses ved opta-
gelsen af et nyt medlem i en Rotaryklub 
anføres bl.a. følgende:

”Du skal være klar over, at samfundet 
vurderer dig, vor klub og hele Rotary-
organisationen efter den måde, som du 
lever og forholder dig på”.

Og i den såkaldte 4 punkts prøve fra 
1943 for alt det, vi tænker, siger eller gør 
anføres:

1. Er det sandt?
2. Er det rimeligt for alle involverede?
3. Vil det skabe god vilje og fremme
    venskab?
4. Vil det være til gavn for alle 
    involverede?

Der er altså en moralsk side ved Ro-
tary og medlemsskabet af en Rotaryklub, 
som kræver en særlig måde at leve og at 
virke på, både i arbejdslivet og i privat-
livet – vi stiller krav til hinanden om at 
opføre os ordentligt og at bruge 4 punkts 
prøven som målestok for alt det, vi tæn-
ker, siger eller gør.

Det betyder ikke, at vi skal gå og vog-
te på hinanden, men at vi positivt skal 
forsøge at hjælpe hinanden til at huske 
på, at vi som rotarianere ikke bare er os 
selv, men at vi i enhver henseende både 
på arbejde og privat tegner ”firmaet” 
Rotary over for andre.

Der findes ikke en tabel eller en facit-
liste for, hvordan en rotarianer i dagens 
Danmark bør opføre sig, men vi slipper 
ikke for at overveje, drøfte og en gang 
imellem at skulle tage stilling til, om en 
konkret handlemåde i en given situation 
er af en sådan art, at den er uværdig for 
en rotarianer.

Det bliver helt tydeligt og nærvæ-
rende, når vi selv eller en af vore med-
rotarianere har begået en handling, som 
medfører strafferetlige eller erstatningsret-
lige konsekvenser.

Uanset om den pågældende selv eller 
andre i klubben bringer forholdet frem, 
så er vi hver for sig og som Rotaryklub 
nødt til at tage stilling til spørgsmålet, 
uanset hvor ubehageligt det i den kon-
krete situation kan være – så vi ikke 
tilføjer en moralsk straf, hvor det er 
unødvendigt eller ukærligt, og ej heller 
undlader at påtale det, der efter vores 
opfattelse må betegnes som en uværdig 
handlemåde.

Decorum er og kan være et vanskeligt 
spørgsmål at håndtere – også i Rotary – 
men spændende.

Jens Kristiansen

The invisible 
indvandrer

Godt nok lyder overskriften lidt ’dang-
lish’, men det er også hensigten. Denne 
artikel er et svar eller måske rettere tillæg til 
Salman Bustans artikel i sidste udgave af 
’Nyt i 1440’ med titlen ’Hvorfor har vi så få 
indvandrere i Rotary’.

Jeg er en indvandrer. Og jeg er også 
rotarianer. Men jeg er ’the invisible indvan-
drer’. De fleste danskere betragter mig ikke 
som indvandrer, fordi jeg er englænder. Vi 
har også haft en tysker i min klub og han 
blev heller ikke betragtet som indvandrer. 
Under sidste guvernørbesøg, som jeg del-
tog i, spurgte guvernøren klubpræsidenten 
”…og har I nogle medlemmer af anden 
etnisk herkomst?” Der var et øjebliks stilhed 
mens alle til stede overvejede det mest di-
plomatiske svar, inden der blev sagt: ”Nej, 
det har vi…..jo, vi har Robin!”  

Svaret viser meget tydeligt hvordan man 
i Danmark skelner mellem to indvandrerty-
per: de fremmede fra udenfor den vestlige 
verden og folk som mig. 

Men indvandrerne findes i rotaryklub-
ber. Også i Danmark. At sige at ’mange af 
dem arbejder i pizzarier og restauranter’ 
underbygger blot min påstand om de to 
typer. De fleste danskere – og en hel del 
indvandrere – kan altså ikke forestille sig, 
at indvandrerne er i stand til at lave andet 
end mad, og at de ikke interesserer sig for 
Rotary. 

Der findes klubber i København og 
Odense for eksempel, hvor de fleste 
medlemmer er indvandrere, de såkaldte 
’internationale’ klubber. Og jeg er sikker på 
at andre, mindre provinsielle (tilgiv mig!) 
distrikter har en større andel af ikke-danske 
medlemmer. Er det ikke blot et spørgsmål, 
her i distrikt 1440, om at kigge rundt med 
nye briller på? Der er mange indvandrere 
som ville være fremragende rotarianer, 
men de er ’invisible’!

Af Robin Brown

Medlem af Randers Business 

Breakfast Rotary Klub
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                  Charterfesten for
                Skive Fjord Mor-

gen Rotary Klub startede  
uofficielt kl. 9.00 med at bade i 
fjorden.

Dette var for medlemmer og 
gæstemedlemmer med ledsager.

Godt forberedt af klubbens 
President Elect Karsten Hvoldal, 
som også er formand for vinter-
baderne i Skive.

Hele 2 gange var vi i vandet 
og sauna. Derefter var der kaffe 
og rundstykker.

De som ikke ville nyde det 01 
grader ”varme” saltvand drak 
en ekstra kop kaffe, hyggede og 
snakkede i mens. For alle var 
det godt og fremmende for klub-
bens sociale liv.

Efter bad og omklædning var 
vi klar til at tage imod vores ude-
fra inviterede gæster kl. 11.00.

Fra 11.00 til 14.00 var der 
champagne, sange, brunch, 

chartring, taler, rundvisning ude 
og inde på Hotel Strandtan-
gen ved havnen i Skive, hvor 
vi holder vores møder tirsdag 
morgen kl. 7.00 og sluttelig kaffe 
og kage.

Solen skinnede, himlen og 
fjorden var blå og alle var til-
fredse og glade over et vellykket 
arrangement.

Nok lidt anderledes og mere 
utraditionelt end de fleste ville 
have gjort.

Så kom vi 
endelig i mål!

Bodil S. Jørgensen
præsident
Skive  Fjord Morgen

Den 25. februar blev vi godkendt i RI og den 19. marts 
fejrede vi chartringen i Skive Fjord Morgen Rotary Klub

Tiderne skifter og nye og 
yngre generationer kommer til. 

Forandring fryder.
Vi vil arbejde for at opbygge 

og vedligeholde denne meget 
positive energi og lyst der er i 
klubben til at påvirke og gøre en 
forskel til fordel for andre.

Øverst: Founder og første 
præsident Bodil S. Jørgensen og 

guvernør Jens Kristansen.
Nederst: Klar til at gå i vandet! 

Distriktets PR-udvalg er 
blevet klogere på det sidste. 
Den annoncerede kampagne, 
som skulle støve Rotarys 
image en lille smule af - og 
give besøgende bilister på 

PR-kampagne løb 
tør for benzin ...

benzinstationer i distriktet et 
positivt indtryk af vor kære 
organisation - er aflyst. 

PR-udvalget havde fejlvur-
deret klubbernes ønsker - og 
klubberne vurderede, at kam-

pagnens værdi ikke stod mål 
med anstrengelserne. 

Det har vi taget grundigt 
ved lære af. 

PS.: Det er netop blevet 
meddelt, at Rotary Interna-
tional vil gentage tilbuddet 
fra sidste år, så vi kan søge 
midler til en ny kampagne. 
Guvernør elect Asbjørn 
Isaksen stiller sig positiv over 
for det bidrag, der kræves af 
distriktet i den kommende 
periode, for at RI kan bevilge 
beløbet. 

Så mangler vi blot en god 
idé. 

Med venlig hilsen
PR-udvalget

Carsten Thomasen, fmd.  
ct@carsten-thomasen.dk 

PolioPins
Distriktssekretæren har på opfor-
dring rekvireret nogle End Polio 
Now pins. Klubberne kan købe 
10 stk. ad gangen for kr. 5,- pr. 
stk. og sælge dem i klubben for 
50,- eller 100,- kr. pr. stk. og 
lade overskuddet gå til Polio+.
 
Med venlig hilsen
Ole Agger Hansen, Markedsvej 
98, Brønderslev, dico/distrikts-
sekretær, tlf. 98 82 37 73
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Fra Rotary International 
modtog vi i distriktet meddelelse 
om, at en ung studerende, Sarita 
Fae Jarmack fra Rio Rancho, 
New Mexico, USA, af Rotary 
District 5520 var blevet tildelt et 
såkaldt “Ambassadorial Scho-
larship” til et års universitetsstu-
dier, som Sarita vil bruge på at 
studere ved Aalborg Universitet.

Som ”Host District” har vi 
udpeget DGND Vibeke Gamst, 
Aalborg Vestre RK som Host 
Counsellor og hendes klub som 
Host Rotary Club under Saritas 
ophold og studier her i studie-
året 2011 – 2012.

Som Host District er vi for-
pligtet til at tage os af Sarita og 
at tage hende med til klub- og 
distriktsaktiviteter og møder, og 
jeg er sikker på, at vi vil få stor 
fornøjelse af at stifte bekendt-
skab med Sarita Fae Jarmack, 
der ankommer til Aalborg medio 
august d.å.

Sarita er 23 år, har været Ro-
tary udvekslingsstudent i Sverige 
for et par år siden, og taler og 
læser derfor udmærket svensk, 
hvorfor hun formentlig forholds-

vis hurtigt vil være i stand til at 
tale og forstå dansk.
Vi har bedt Sarita om at fortælle 
lidt om sig selv, og byder hende 
hjertelig velkommen til distrikt 
1440.

Jens Kristiansen

Hello District 1440!
My name is Sarita Fae Jar-

mack, and I am currently a 
Ro tary Ambassadorial Scholar 
from District 5520 for the year 
of 2011-2012. In the Fall, I will 
attend Aalborg University with 
intent to receive a 2-year ma-
sters Degree from the Internatio-
nal Relations and Development 
Program. I have received my 
Undergraduate degree in Special 
Education from the University 
of New Mexico and I am cur-
rently working for the Ministry 
of Education in the Republic of 
Georgia as an ESL teacher. 

Since my Youth Exchange 
year with Rotary in 2005, my 
consciousness of globalization 
has increased, sparking an inte-
rest and passion for topics 

Din klub får en spændende 
gæst i det kommende år!

sur  rounding political scien- 
ce and the theories of In- 
ternational Relations .My  
life has rapidly become  
globalized as I find myself  
teaching in places such as  
Sri Lanka and the Republic 
of Georgia (in which I am  
currently located), working  
on development projects in  
South/Central America and  
seeing the effects of the ra- 
pidly developing world in  
my own back yard of New Me-
xico.  

My involvement with Rota-
ry as an Exchange student to 
Sweden and working on service 
projects through Rotary Inter-
nationals ProjectLink, have 
gra tefully led to the Rotary 
In ternational Ambassadorial 
Scholarship. This Scholarship 
emphasizes the component of 
service within the community 
while providing the opportunity 
to study abroad for one year.

With my interest in the art of 
teaching and the usage of edu-
cation in development, I became 
intrigued by Aalborg’s unique 

strategies of teaching and lear-
ning about the field of Interna-
tional Relations. The emphasis 
on group work and real world 
situations will allow me to apply 
the theories of international re-
lations to my immediate world. 
Its international student popula-
tions will enrich the knowledge 
base and I am told that the re-
sources are phenomenal. I look 
forward to attending the Aalborg 
University Institute and working 
with the professors to further my 
education in the field of Interna-
tional Relations.

Group Study Exchange. Så 
er de klar og venter spændt på 
afrejsedagen og de mange store 
oplevelser i Florida i april.

Det danske GSE Team har 
for nylig gennemført en meget 
vellykket generalprøve, hvor de 
viste deres præsentationspro-
gram for GSE udvalget.

Generalprøven gennemfør-

Klar til 
Florida!

tes, som var vi til et møde i en 
amerikansk Rotaryklub.

Teamet optrådte på engelsk i 
deres moderne og friske unifor-
mer og gav en flot præsentation 
af sig selv og Danmark.

Udvalget var meget tilfreds 
med præsentationen og Teamet 
og ønskede rigtig god tur.

Vi glæder os til at følge med 

Fra venstre: Teamleader Kristian Rask, Hjørring Morgen RK, teammembers Betina Rasmussen, Grenå, 
Carsten Thygesen, Grenå, Anne Støy Rodil, Aalborg og Christian Bak, Hjørring.

Finn Munk, 
GSE chairman
DG1440-0809@rotary.dk

i deres oplevelser på hjemme-
siden www.fmu.dk/gse2010dk.
htm.

På PETS mødet forleden i 
Sæby kunne vi desuden præ-
sentere næste års udveksling.

DGE Asbjørn Isaksen har 
indgået aftale med sin Gu-
vernørkollega i Distrikt 9520, 
Australien, og vi har allerede 

fået de første billeder og data på 
det hold der kommer på besøg i 
Danmark i September.

Vi efterlyste desuden værts-
klubber til besøget og de første 
meldte sig på stedet.

Der bliver naturligvis også 
adgang for andre klubber til at 
være med – jeg skriver ud om 
udvekslingen i disse dage.
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Lørdag den 26. marts fra morgenstun-
den var 150 ledere i de 57 nordjyske rota-
ryklubber samlet på Sæbygårdskolen for 
at forberede det nye rotaryår, som starter 
1. juli.  Asbjørn Isaksen, Sæby, er den nye 
distriktsguvernør i det nye år. Hos Rotary 
skifter vi jo som bekendt lederroller hvert år.

Det var president elect’erne, som mest 
måtte holde for, men også sekretærer, uge-
brevsredaktører og klubmestre fik ”fyldt på”.

Lærte dansk på 3 måneder
Et af dagens mange indlæg blev holdt af 

18-årige Natasha von Kaemel fra Sacra-
mento i Californien. Hun er udvekslings-
student og bor pt. hos et rotarymedlem i 
Aalborg Østre RK. 

Natasha har været i Danmark siden juli 
sidste år. Hun havde fra start sat sig i hove-
det, at hun ville lære dansk på 3 måneder, 
og det gjorde hun! Derfor var det ikke svært 

Forberedelse af 
næste rotaryår skudt 
i gang på PETS

for den store forsamling at lytte til hendes 
humoristiske udlægning af det at være 
amerikansk student i Danmark.

- Det var lidt specielt for mig, der kom-
mer fra et sted, hvor der aldrig er sne, at 
blive opfordret til at deltage i badning. Vin-
terbadning. Men jeg prøvede – og nu gør vi 
det hver tirsdag! Jeg er en viking! 

- En anden gang sad vi en gruppe og 
hyggesnakkede omkring et bord med 
levende lys – og så kom min danske ”mor” 
ind og spurgte, om ikke vi skulle slukke det 
elektriske lys – det er meget hyggeligere!  
- Ja, det var meget hyggeligere, men det 
havde vi aldrig fundet på derhjemme!

Det var Sæby Rotary Klub, der stod for 
det praktiske, og den opgave løste de til ug.

Af mødet fremgik det i øvrigt, at Rotary i 
distrikt 1440 stadig vokser. Det skyldes bla. 
de nye morgenklubber.                     -ct.

18-årige Natasha fortalte på fejlfrit dansk 
den store forsamling, hvordan hu oplever 
det at være i Danmark.

Herunder: Asbjørn Isaksen – ny guvernør 
fra 1. juli - ledede PETS med fast hånd.

Præsident i Sæby Rotary Klub Kresten Steen bød velkommen på Sæbygårdskolen.



Det sker i 1440
2. april:  
Distriktstræning og AG seminar på 
Rebildhus

9. april: 
GSE holdet afrejse til Orlando, 
Florida

28. april: 
Guvernørgruppemøde i Randers.

28. april: 
Rotary Danmarks Ungdomsudvalg 
bestyrelsesmøde i Nyborg

30. april: 
Teamudviklingsseminar for de kom-
mende guvernørgrupper i Vejle

Jens Kristiansen

Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigs-
borg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre, 
Aalborg City
pernille.hovaldt@hjoerring.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 2 - Jørn Bach Hansen, 
Bjerringbro: Bjerringbro Kjellerup 
Langå Randers Søndre  Randers 
Vestre Randers Østre Randers 
Business Breakfast
jh@hp-elservice.dk

Assisterende Guvernør 
Område 3 - Henning Krabbe, 
Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals 
Hjallerup Morgen Hjørring 
Hjørring Morgen Hjørring Vestre 
Sindal Skagen 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 4 - Jens Søndergaard, 
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs 
Hadsten  Hinnerup Rønde Ro-
senholm
dumpe@post8.tele.dk
 

Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpentier, 
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby 
Viborg Viborg-Asmild Aars 
fcp@km.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 6 - Jan Brinck, Sydthy: 
Nibe Fjerritslev Hanstholm 
Nykøbing Mors Pandrup 
Thisted Åbybro 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 7 - Svend Aage Jensen, 
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund 
Løgstør Rebild Skive Skivehus 
Sydthy 
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!
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Rotary golf 
26. august
Distriktets årlige golfturnering finder 
sted på Sæby Golfbane - der sidste 
år blev kåret som Nordjyllands bedste 
golfbane.
    Det er Kresten Steen fra Sæby Ro-
tary Klub, der er kontaktperson.
    Der kommer senere en invitation - 
men sæt kryds i kalenderen nu. 

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, 
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.dk

Reklame: 
Distriktets hjemmeside er 
tilgængelig for alle!
Distriktet har faktisk en hjemmeside. 
En moderne en af slagsen, faktisk. 
Helt ny.
    På de seneste møder i distriktsregi 
er det imidlertid gået op for redak-
tøren, at der er ret mange - også i 
klubledelserne - der ikke har anet 
eksistensen heraf.
    Det er naturligvis en fejl fra 
redaktørens side - og det skal også 
indrømmes, at vi er gået lidt stille med 
dørene, siden siderne blev lanceret i 
begyndelsen af dette Rotary-år. De har 
nemlig ikke været helt up-to-date hele 
tiden. 
    Men nu er de ved at være kørt ind, 
og vi håber i distriktsudvalget, at de 
fremover vil blive brugt flittigt, da der 
vil være mange klubrelaterede infor-

mationer at finde - såvel som informatio-
ner til det enkelte medlem.

Din klub kan få sin 
egen hjemmeside
    På samme adresse vil din klub fra nu 
af kunne få sin egen hjemmeside, som 
klubbestyrelsen alene er ansvarlig for - og 
benytter.
     Det er i sin vorden - men når I 
kommer dertil, skal I blot henvende jer 
til distriktets dico Ole Agger Hansen, 
dico1440@gmail.com.
     Distriktets hjemmeside finder du på 
www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/ - 
eller fra Rotary Danmarks forside.

Carsten Thomasen, 
redaktør af distriktets hjemmeside


