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Hermed har jeg fornøjelsen at udsende 
det sidste nyhedsbrev i mit år som guvernør 
for Rotary distrikt 1440. Rotaryhjulet er 
igen drejet en tak, og der er kommet ny le-
delse i såvel klubberne som i distriktet.

For mig har det været en rigtig god 
oplevelse at sidde i distriktsledelsen, lige 
som jeg håber og tror, at alle I, som har sid-
det i klubbernes bestyrelse, er blevet meget 
mere bevidste om, hvilken fantastisk orga-
nisation vi er medlemmer af. Som fokus-
områder for året i distriktet havde jeg valgt 
Fællesskab, Fornyelse og Engagement.

Det kom til at passe meget godt ind i 
en vision for Rotary Danmark, som vi de-
finerede i årets løb: ”Rotary i Danmark vil 
være det mest attraktive erhvervsfaglige 
net værk af engagerede mennesker, der 
vedkender sig et humanitært ansvar lokalt 
såvel som globalt”.

Fællesskab
Rotary netværket virker både fagligt og 

socialt, og under mine besøg i distriktets 
58 klubber har jeg oplevet et stærkt socialt 
fællesskab med en rigtig god stemning, 
hvad enten der nu har været 20 eller 60 
medlemmer i klubben. Det har været både 
hyggeligt og inspirerende.

Fornyelse
Året har virkelig givet mulighed for 

Tak for et indholdsrigt år!
for  nyelse af vores organisation. Til den 
lov  gi vende forsamling i Chicago i april 
var der, bl.a. fra Skive Fjord Morgen RK, 
indsendt forslag om større fleksibilitet i 
mø dereglerne. Der har tidligere været 
fremsat lignende forslag, men i år blev det 
vedtaget, at ændrede møderegler til f.eks. 
to månedlige møder kan tillades, blot det 
fastlægges i klubbernes vedtægter. Der 
blev ligeledes åbnet for større fleksibilitet i 
reglerne om medlemskab. Desværre blev 
der også vedtaget en ret kraftig forhøjelse  
af RI-kontingentet på 4 US $ pr. år de 
næste tre år.

Engagement
Verdenspræsident Ravis tema for året 

har været ”Be a gift to the world”. Hermed 
lagde han op til at vi engagerer os i vore 
medmennesker. Og det gør vores klubber! 
Jeg har hørt om masser af gode projekter 
på min tur rundt til klubberne. Mange af 
dem har været beskrevet her i månedsbre-
vene, og det har givet inspiration til nye 
projekter. 

Husk, at der er gode støttemuligheder 
økonomisk – først og fremmest gennem 
Rotary Danmarks Hjælpefond. Her har ca. 
25 % af distriktets klubber hentet tilskud til 
projekter – jeg undrer mig egentlig over, at 
det ikke er flere! Og til større projekter kan 
der også ydes støtte fra Rotary Foundation.

Et særligt projekt, som jeg har haft fokus 
på i løbet af året, er nødhjælpsboksene 
ShelterBox og Water Survival Box. Der 
er ydet en flot indsats i distriktet for begge 
bokstyper, og der er i alt doneret ca. 40 
ShelterBoxe og 150 Water Survival Boxe. 
Det er rigtig flot, og det er et indsatsom-
råde, som jeg indtrængende skal opfordre 
til at fortsætte.

Rotaract
Der er også udfoldet stort engagement 

på andre områder. I Hjørring tog morgen-
klubben initiativ til at starte en Rotaract-
klub, og det lykkedes med chartring i maj 
måned. I det hele taget har det været en 
stor oplevelse at arbejde med distriktets 
Rotaract klubber – de har et smittende 
engagement! Også her skal jeg opfordre 
distriktets klubber til at samarbejde – og til 
at tænke over, om der er mulighed for at 
starte endnu flere klubber!

Kurser om Rotary
Vi har i det forløbne år introduceret kur-

set ”Ny i Rotary” – som et tilbud til nyere 
rotarianere, så de måske ved mere om 
vores organisation og dermed får et større 
udbytte af at være medlem. Deltagerne har 
været begejstrede, og fremadrettet arbejder 
vi på at gøre det til et obligatorisk tilbud til 
nye medlemmer.             Forts. næste side
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Der har været afholdt to RLI-kurser i det 
forløbne år – og begge har været fuldtegnet 
med ca. 25 deltagere. Det er en rigtig god 
idé i arbejdet for at skabe en attraktiv klub, 
at f.eks. den kommende præsident deltager 
i et RLI kursus – og dermed bliver rigtig 
godt klædt på til opgaven i klubben. Og det 
er en endnu bedre idé, hvis man deltager 
to fra samme klub…

End Polio Now
Vi er tæt på den endelige udryddelse af 

Polio-sygdommen. Men den sidste indsats 
er ikke den nemmeste, og derfor er der 
stadig brug for mange penge til vaccine. De 
danske Rotary-distrikter har netop udgivet 
en folder, der fortæller om kampen mod 
den invaliderende sygdom og opfordrer til 
økonomisk støtte. Folderen kan rekvireres 
gratis af klubberne, og igen skal jeg komme 
med en opfordring: Brug folderen, og sørg 
for, at den ligger i konsultationer hos læger, 
på biblioteker osv.

Kendskabet til Rotary
Der har været masser af aktiviteter i 

distrikt og i klubber, som ikke er nævnt 
specifikt her, men som er med til at fortælle 

gode historier om Rotary – hvis vi får dem 
fortalt. Del jeres gode oplevelser med jeres 
omgivelser – I gør det nemt via de sociale 
medier – og I gør det effektivt via de tradi-
tionelle medier. Vi har nogenlunde uændret 
medlemstal i vores distrikt – i modsætning 
til de øvrige danske distrikter, der har haft 
tilbagegang – men lad os hjælpe hinanden 
med at øge kendskabet til Rotary, og 
dermed muliggøre en fremgang i medlems-
tallet.

Tak for et godt år
Jeg har haft et travlt år, men det har 

væ ret både sjovt, spændende og lærerigt. 
Jeg har virkelig trukket på mine netværk – i 
distriktsrådet og dets underudvalg samt i 
klubberne. Og nu er det så ved at være 
slut – et nyt hold tager over. Det er i virke-
ligheden nok den allerbedste måde til at 
dyrke fællesskabet, skabe fornyelse og fast-
holde rotarianernes store engagement!

Tak til jer alle for et godt og inspirerende 
samarbejde!

Peter Eigenbroth

Det nye Rotary-år blev i distriktet marke-
ret med kædeoverrækkelse den 20. juni i 
Randers Vestre Rotary Klub.

Distriktets gæster startede med eftermid-
dagskaffe og lagkage på Memphis Mansion, 
Elvis Presley-museet i Randers, der blev 
kendt som Graceland Randers, men efter 

Kan der sættes 
lighedstegn mellem 
Elvis og Rotary?
- måske med ordet lidenskab? Rotary kan være en  
lidenskab, sagde den ny guvernør ved indsættelsen, der 
begyndte hos Elvis Presley i Randers

en opslidende retssag måtte ændre navnet. 
Stedets stifter, Henrik Knudsen, fortalte om 
sig selv og sin passion for rock-legenden, 
men naturligvis navnlig om Elvis Presley og 
hans musik, krydret med adskillige anek-
doter om The King of Rock’n Roll. 
 

Festligt vagtskifte – trods regn
Til aftenens møde i Restaurant Pakhuset 

ankom afgående og tiltrædende guvernør, 
Peter Eigenbroth og Christian Boldsen, 
med ledsagere fra søsiden, hvor de fra det 
gode skib Lillebjørn blev budt velkommen 
på kajen af havnedirektør John Morgen i 
arbejdstøj, dvs. havnekaptajnsuniform. Den 
stilfulde modtagelse med akkompagnement 
af Søndermarkens Blæserorkester havde 
desværre ikke vejret på sin side, hvorfor en 
del af hornmusikken i stedet blev fremført 
indendørs, hvor præsident Richardt An-
dersen bød velkommen til den nu mange-
doblede forsamling.

John Morgen havde 3 minutter og 
takkede indledningsvis afgående guvernør 
Peter Eigenbroth for dennes tjeneste som 
’Captain of the Bridge’, og talte derefter 
entusiastisk om Randers’ kommunale 
brandingkampagne, der skal sætte byen 
og kommunen på landkortet. I Rotary-
sammenhæng udmærker Randers sig i 
det kommende år ved at indehave både 

Deltagerne fotograferet i Elvis Presleymuseet - sammen med stifteren og ejeren, den på alle måder farverige Henrik Knudsen. (Foto Kurt Amstrup)  
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distriktsguvernørposten og hos Inner Wheel 
posten som distriktspræsident, lige som 
Rotaracts DANIO-præsident også kommer 
fra Randers. 

meligt år – og det slog til. Han nævnte sine 
inspirerende besøg i 58 klubber, og med 
udgangspunkt i verdenspræsident Ravis 
tema ”Be a gift to the world” takkede han 
for den store opbakning, han havde fået fra 
klubber, distriktsråd og familie.

Rotary – en lidenskab!
Herefter overdrog Peter Eigenbroth gu-

vermørkæden til Christian Boldsen. Denne 
sagde i sin tiltrædelsestale, at det muligvis 
ville være lige nørdet nok at kalde Rotary 
for en lidenskab, men efter at have disku-
teret lidt med sig selv nåede han frem til, 
at det præcis er dét, Rotary er. Christian 
Boldsen nævnte som støtte for dette, at 
han netop havde været til Convention i 
Seoul sammen med 42.000 andre rotaria-
nere, der alle sammen ligesom han selv var 
der, fordi de kunne lide det. Rotary er et 
erhvervsnetværk, men oveni får vi alt det 
andet. Rotary er med til at forme os, sagde 
den tiltrædende guvernør. Han nævnte, 
at de fleste ’rotarianere by heart’ ikke har 
fået nål på endnu - mange bliver aldrig 
spurgt, og vi skal være opmærksomme på 
dem, også selv om det måske ikke nødven-
digvis er folk i lederpositioner. Det er også 
op til os selv at bløde op på den lidt stive 
mødeafholdelse.

Christians første officielle handling var 
at overrække en past-guvernør nål til Peter 
Eigenbroth, en elect-nål til Egon Jensen fra 
Grenaa Rotary Klub og govornor-nominee 
nålen til Jens Martin Hansen fra Aars Ro-
tary Klub.

Inner Wheels distriktspræsident Annette 
Hedegaard viderebragte en hilsen og en 
Inner Wheel rose fra pastpræsident Gun-
vor Johnsen til Peter, før hun selv udtrykte 
gode ønsker for Christians hverv det 
kommende år. Der var også gode ønsker 
til Christian fra Richardt Andersen, som 
lovede, at klubben i det kommende år vil 
se gennem fingre med Christians mødepro-
cent i klubben.

I uundgåelig forlængelse af eftermidda-
gens arrangement på Memphis Mansion 
var der optræden af selveste Elvis Presley. 
Desværre var årene siden hans død ikke 
gået helt sporløst hen over stemmen, men 
det hjalp dog noget da højttalerlyden blev 
fikset…

Referat: Michael Kjærgård.

Kædeaflevering. Christian Boldsen har fået overleveret guvernørkæden af Peter Eigenbroth.

Rose fra Inner wheel: IW præsident Annette Hedegaard overrakte en Inner Wheel rose til Peter 
Eigenbroth med tak for godt samarbejde i det forløbne år. (Foto Kurt Amstrup)  

Spådom slog til!
Peter Eigenbroth sagde i sin afskedstale 

blandt andet, at før han tiltrådte havde alle 
sagt til ham, at det ville blive et uforglem-

Fra den 7.-10. oktober holdes 
der Rotary weekend i den ungarske 
hovedstad Budapest med et alsidigt 
program.

Som afslutning på weekenden ar-
rangeres Rotary Marathon løb med 
alternative distancer 30 og 10 km.

Yderligere oplysninger samt tilmeld-
ingsblanket kan findes på  
rotarianrun.org.

Rotary 
Marathon 
løb
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Det årlige Rotary-togt havde 38 udvek-
slingsstudenter med på en sejltur rundt 
i Limfjorden. Der var afsejling fra Nør-
resundby den 5. juni i et flot sommervejr, 
som varede alle 5 dage.

Formålet med sejlturen er, som det har 
været tradition gennem flere år, at tilbyde 
udvekslingsstudenterne en aktivitet, mens 
klassekammeraterne har travlt med at læse 
til eksamen. Turen er tilrettelagt som sejl-
træning, hvor de unge i en turnusordning 

sejler skibet, laver mad og gør rent, samt 
hviler. Der er befarne sømænd til at sikre, 
at alt bliver udført som det skal, og så er 
der ansvarlig skipper, styrmand, maskin-
mester og hovmester med på turen. 

Grænser afprøves – i masten 
Undervejs lærer de unge at holde styr 

på tovværk, sætte sejl, holde udkig samt at 
holde kursen. Under dæk lærer de at lave 
mad til hele holdet, rydde op og holde rent 

Rotary Togtet med Loa og 
Jens Krogh blev igen rammen 
om kæmpe oplevelse

samt servere kaffe og tilbehør for skipper 
og styrmand på vagt.

Mange af de unge får prøvet deres 
grænser af, når de skal op i masten og rebe 
sejlene. Det er dog frivilligt at entre masten, 
og det er altid med sikkerhedssele. Enkelte 
bliver så betaget af at sidde i masten, at de 
af sig selv kravler derop og nyder udsigten.

Det kunne også ses, da skibene ankom 
til Aalborg som afslutning på turen.

Udvekslingsstudenterne og besætningen 
bor og spiser ombord på skibene alle dage 
under de trange, men hyggelige forhold. 
Fra Rotary har der været medlemmer med 
på begge skibe som protection officers for 
at sikre at alt gik rigtigt til. 

Da der er begrænset plads, har der 
været et ”landhold” på to-tre udvekslings-
studenter, som Rotary klubberne i de be-
søgte byer har været behjælpelig med at 
huse og bringe videre til næste stop.

Turen gik rundt i store dele af Limfjor-
den med stop i Aggersund, Thisted, 
Dover odde, Fur, Livø og Nykøbing Mors. 
Landskaberne omkring fjorden viste sig 
hele ugen fra den allerbedste side i det 
skønne vejr.

Loa og Jens Krogh lagde til på 
havnefronten

Rotary Togtet er et enestående tilbud, 
som alle udvekslingsstudenterne i distriktet 

Øverst: Ved afslutningen sang udvekslingsstudenterne ”Blæsten går frisk”… Nederst: Den samlede besætning ved ankomsten til Aalborg.
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er begejstret for, og noget som ikke findes tilsvarende andre steder i 
verden.

Omkostningerne til turen er dækket af deltagerbetaling og et tilskud 
fra Distriktet. Alle besætningsmedlemmerne har arbejdet frivilligt og 
ulønnet, og mange deltager år efter år, da de synes det er en fornøjelse 
at sejle med udvekslingsstudenterne. 

Skibene Loa og Jens Krogh returnerede til Aalborg 10. juni kl. 16, 
hvor de lagde til kaj ud for Aalborg Universitets bygning CREATE på 
havnefronten. Her samledes værtsfamilier, counsellorer og andre in-
teresserede med udvekslingsstudenterne i auditoriet for dels at afslutte 
Rotary Togtet og dels at afslutte et års udvekslingsophold i Danmark, 
idet de, der ankom i august 2015, snart skal rejse hjem.

Esben Munk Sørensen og Bent Laier viste billeder fra turen, og 
der var taler ved 1. viceborgmester Daniel Nyboe Andersen og DGE 
Christian Boldsen. Traditionen tro blev der uddelt diplomer, og Hans 
Jørn Sørensen uddelte distriktets ”Outstanding Student Award”, som 
denne gang gik til Sol Trinidad fra Argentina. Hun har hele året været 
hos værtsfamilier i Hjallerup Morgen Rotary Klub og gjort sig specielt 
udmærket i årets løb.

Distriktscounsellor afsluttede med at ønske udvekslingsstudenterne 
på gensyn.

Aalborg City Morning havde arrangeret en pølsevogn udenfor på 
havnen, så alle deltagere kunne få en forfriskning efter mødet, og ud-
vekslingsstudenterne kunne få lejlighed til at sige farvel til hinanden og 
knibe en tåre.                                                                  Poul Risager

Sol Trinidad fra Argentina, med værtsklub Hjallerup Morgen, 
blev udnævnt til årets “Outstanding student”.

Pandrup Rotary Klub har gennemført et 
omfattende klubprojekt med en skovhave 
ved plejehjemmet i Pandrup.

Helt tilbage i 2012 var der planer i klub-
ben om at anlægge et arboret til glæde 
for skolebørn og naturfags lærere, uden 
at der dog var konkrete løsninger på, 
hvor det kunne placeres. I 2013 var klub-
ben på besøg i det lokale plejehjem, hvor 
daværende præsident Ole Krøg Larsen 
uforsigtigt spurgte, om der var ting, som 
klubben kunne gøre for plejehjemmet…

Vildnis forvandlet til åndehul  
Plejehjemslederen inviterede præsident-

en ud i et vildnis i tilknytning til centret – et 
hidtil ubenyttet areal, der for år tilbage var 
eksproprieret fra præstegårdshaven. Her 
var muligheden for at realisere klubbens 
planer, og samtidig skabe et åndehul for 
centrets beboere og borgerne i Pandrup.

Det førte til flere arbejdsweekender med 
at rydde vildnisset, og klubbens medlem-
mer havde gang i motorsave, ørnenæb, 
flishugger og gravemaskine, mens Inner 
Wheel sørgede for forplejningen.

Der blev indkøbt et helt læs opskåret 
egetræ, og i et lånt tømrerværksted blev 
der over flere weekender produceret 22 
bænke og 2 borde, som tilmed blev ”solgt” 
til sponsorer, der fik deres navn på et lille 
messingskilt.

I en gammel bøgeallé blev der skabt en 
”katedral”, og her foregik den uofficielle 
indvielse af skovhaven i pinsen 2016, hvor 
præsten foreslog at holde friluftsgudstjen-
este.

Den officielle indvielse blev foretaget 
den 18. juni, hvor borgmester Mogens 
Gade i overværelse af mange borgere og 
plejehjemsbeboere takkede Rotary for det 
flotte initiativ, og der var god kø ved pølse- 
og ølteltet.

Projektet har haft et budget på ca. 
120.000 kr., som er dækket af bl.a. spon-
sorer, landdistriktsmidler, kommunalt til-
skud og støtte fra pengeinstitutter. De fleste 

af klubbens medlemmer har deltaget aktivt 
i arbejdet, og det har styrket kammeratska-
bet i klubben. Der er dannet et skovhave-
udvalg, som efterfølgende skal renholde og 
luge i skovhaven, ligesom der løbende vil 
blive etableret højbede og fuglekasser.

Et flot projekt – til glæde for Rotaryklub-
ben, plejehjemmets beboere og indbyg-
gerne i Pandrup.

Skovhave etableret af Pandrup RK

Hygge og god stemning ved indvielsen.
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Det er utroligt livsbekræftende, at 
42.000 mennesker mødes i én by 
– i ét land i verden – i 4 dage – 
bare fordi de er rotarianere, men 
de vil hinanden noget!

Convention i år var henlagt til Seoul, 
Korea. Sydkorea at forstå! Det er en magisk 
oplevelse at deltage. Vil man give sig selv 
en virkelig Rotary-oplevelse, som flytter no-
get inde i hovedet, skal man prøve i hvert 
fald én gang i sit liv at være til en Conven-
tion. Næste år er det i Atlanta, USA.

Convention er som bekendt Rotary In-
ternationals årlige ”generalforsamling”. Det 
er samtidig den siddende RI-præsidents 
afslutning på sit år – dagene, hvor reg-
nebrættet på en måde gøres op, og hvor 
RI-præsidenten – Ravi, som han hedder 
blandt venner og med årets tema: Be a gift 
to the World – med sin stab sikrer os delta-
gere en oplevelse.

Vi kom derfra i sikker forvisning om, at 
det er den rigtige organisation, vi er med i!! 
Heldigvis. Vi var blevet bidt endnu mere af 
Rotary-nålen.

Rotarianere i fredsmarch
Den første dag deltog vi en freds-

march. Lutter rotarianere – seriøst bakket 
op af byen ved at afspærre de største 
boulevarder i den indre by – og hvor et 
menneskehav, på rotariansk vis klædt i 
nationale dragter, bevægede sig snakkende 
fremad.  Der var ikke et bestemt tema, 
fredsmarchen pegede på. Vi danskere 
mødte op i hvide jeans – og røde t-shirts, 
med hvidt kors, som symboliserede Dan-
nebrog.

Efterfølgende dage med dels ”General 
Sessions” – store fællesarrangementer 
(altså for 42.000 rotarianere!), hvor temaer 
blev rendyrket. Med store personligheder i 
front – også udenfor Rotary-kredse.

Ros fra FN’s generalsekretær
Således var FN’s generalsekretær, Ban 

Ki-Moon, på talerstolen med ubetinget ros 
til Rotary for vores unikke arbejde med 
Polio-vaccinationerne. Generalsekretæren 
for verdens største internationale fredsor-
ganisation fremhævede vores enestående 
arbejde og offervilje.

Ligeså var Koreas statsminister på taler-
stolen – ligeledes for at hylde Rotary for, 
hvad vi gør.

Dejlige breackout sessions et par gange 
om dagen – 25-50 mennesker samlet et 
par timer, hvor der ind imellem kunne blive 
lidt erfaringsudveksling: hvordan undgår 
I, at folk melder sig ud af Rotary kort tid 
efter, de er indtrådt i klubben? Hvordan 
tiltrækker I yngre mennesker? Hvordan 
inddrager I Rotaract i klubarbejdet? Hvad 
skal man gøre, for at klubben er synlig i 
lokalsamfundet? Hvordan finder vi nogle 
gode projekter?

Lyder disse emner bekendte? Ja – det er 
jo det, der også er fantastisk ved Rotary, at 

vi har dels det samme 
at slås med over hele 
jorden, men kan vi 
også umiddelbart bare 
bruge løs af de ideer, 
der langes over bordet. 
Men fantastisk at sætte 
sig ind på en tilfældig 
række blandt tusindvis 
af mennesker – og 
som det første vende 
sig mod sidekvinden eller -manden og 
spørge: hvor kommer du fra? Og snakken 
går!

Det er utroligt, som rotarianere er posi-
tive overfor hinanden! Og giver ideer vi-
dere. Og tilbyder venskaber – og opfordrer 
til samarbejde.

Vibeke – min ledsager - og jeg fik det 
rush, som vi hører om, er normalt ved 
deltagelse i Convention – ult. maj, primo 
juni 2016.

Christian Boldsen

Kan Rotary være en lidenskab?

På fredsmarch i Seoul. Og 42.000 mennesker samlet i ét lokale! Det var stort – og gjorde indtryk.
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Ellers gør det nu. De første 5 kurser blev 
en stor succes, så der vil formentlig være 
stor interesse for at komme med på det 
næste kursus, som vi gennemfører på 3 
lørdage i 3 moduler 

i Randers den 24. september, 
29. oktober og 26. november.

Alle moduler er obligatoriske og varer 
fra kl. 8-16. Sidste frist for ansøgning til 
kurset er 24. august, men vi optager delta-
gere, så længe der er plads på kurset (max. 
25). Prisen for deltagelse er 1.200 kr., som 
vi håber, din klub vil investere i dig, hvis du 
er interesseret. 

For dette beløb modtager du en øget vi-
den om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer 
til brug i klubben, og du bliver en endnu 
mere entusiastisk og udviklingsorienteret 
rotarianer. – RLI er således en investering i 
fremtiden for din klub.

Uddannelsen er dialogbaseret 
og interaktiv i højt tempo, og vi 
arbejder med disse emner: 

 Lederskab i en frivillig organisation 
         (Rotary), 

 Rotary Foundation, 
 Medlemsudvikling, 
 Analyse af en Rotaryklub, 
 Rotarys muligheder, 
 Kommunikation og PR, samt 
 Deltagelse i internationale opgaver.

Har du tilmeldt dig Rotary Leader-
ship Institute (RLI) i efteråret?

Disse 20 rotarianere og rotaractere 
gennemførte Rotary Leadership 
Institute nr. 6 i Hjørring

Jane Holm Jensen Dronninglund
Bjørn Jakobsen Farsø
Jens Christian Pedersen Farsø
Peter Lind-Bonderup Frederikshavn  
 Bangsbostrand
Carsten Kassow Frederikshavn City
Gitte Kistrup Frederikshavn City
Louise Troelstrup Lund Frederikshavn City
Jens Holt Poulsen Grenaa Go’ Morgen
Jørgen Leonhard Jensen Han Herred
Judith Skov Johansen Hjallerup Morgen
Maj Mosegaard Hjallerup Morgen
Albert V. Andersen Løgstør
Kim C. Christensen Randers Østre
Carsten Nedergaard Sæby
Carsten Mørkenborg  Viborg-Asmild
Anders Dahl Aalborg Rotaract
Anders Larsen Aalborg Rotaract
Nadia N. Nielsen Aalborg Rotaract
Annette Gade Aalborg Stigsborg
Anders Isaksen Aars

Læs her, hvad tidligere deltagere 
sagde om kurset:

 Jeg fik meget dybere indsigt i Rotary
 Jeg bliver en bedre leder – også i mit 

         professionelle virke
 ”I love Rotary!”
 Jeg fik ny energi
 En utrolig positiv oplevelse
 Et godt grundlag for at være  

         klubpræsident
 Mit netværk blev udvidet.

Hvis du ønsker at deltage, skal du hen-
vende dig til din præsident, som har an-
søgningsskemaer til uddannelsen.

Du kan også læse mere om dette 
spændende tilbud ved at bruge dette link: 
rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/rlirota-
ryleadershipinstitute. 

Her finder du bl.a. vores folder om 
kurset.

Vi glæder os til også at se dig på Rotary 
Leadership Institute.

Per Hylander – Leder af RLI
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Hadsten Rotary Klubs 50-års jubilæum blev markeret  i 
forbindelse med organisationsdagen den 1. juni.

Med Rotary flaget vajende over byen holdt Hadsten Handel 
”Open by Night” til kl. 22.00.

Hadsten Rotary Klub havde opstillet 3 informationstelte samt 
et Shelterbox telt. Teltene var bemandede, og der blev fortalt om 
Favrskovklubbernes cykelhold Team Rotary Favrskov, Rotary gene-
relt og Poliokampagnen, Ungdomsudveklingen samt Shelterbox og 
Water Survival Box.

Hadsten fejrede 50 års Rotary-
jubilæum i hele byen

Borgmestertale og optog
Indledningsvis gik Hinnerup garden kl. 16.30 gennem byen 

ledsaget af nogle stykker fra cykelholdet og klubbens besty-
relse. Garden spillede derefter, hvor Rotarys telte var opstillet. 

Der blev talt af Favrskovs borgmester Niels Borring og eft-
erfølgende af klubbens præsident 2016-17 Mads Møller Peder-
sen, der overrakte Kulturhuset Sløjfen en check på 27.500 kr. 
til byens ungdom. Beløbet dækker omkostninger til fremstill-
ing af en half-pipe til byens store gruppe skatere, der dagligt 
praktise rer deres færdigheder på Ernst Sunds plads foran 
Sløjfen.

Half-pipen er i skrivende stund sat op.
Derefter spillede Lasse Lindholm band frem til slutningen kl. 

22.00. De trak mange ned til området ved teltene.

Rotary ikke støvet”
Der var stor interesse for arrangementet, og mange gav 

udtryk for, at de indtil dagen ikke havde vidst, hvad Rotary 
står for.

I de sidste to uger op til arrangementet samt bagefter 
var der indlæg om klubben og dens historie i lokalaviserne. 
Ligeledes er arrangementet før og efter blevet omtalt på Face-
book og på Pingvinnyt.dk.

Der er blevet udgivet en jubilæumsbog, som i tekst og 
billeder fortæller om Hadsten Rotary Klub gennem 50 år. Bo-
gen sælges gennem Bogcenteret i Hadsten.

Frem til charterdagen og selve fødselsdagen d. 6. febr. 
2017 vil der komme indlæg i lokalaviserne, der fortæller om 
Rotary. Selve jubilæet fejres lørdagen før charterdagen med en 
charterfest for indbudte gæster bl.a. fra klubbens to venskabs-
klubber i Diss, England og Kupiskis, Litauen. På selve char-
terdagen markeres jubilæet med et åbent Rotarymøde med en 
spændende foredragsholder.

Formålet med at markere jubilæet så massivt er, at vi i Had-
sten Rotary klub vil sætte fokus på Rotary og hvad Rotary står 
for ved at fortælle, at Rotary ikke er en støvet gammel lukket 
organisation. Rotary er tværtimod et erhvervsnetværk - ”et 
netværk med mening” – samt verdens største frivillige hjælpe-
organisation, der arbejder lokalt og internationalt og desuden 
tilbyder flere spændende udvekslingsprogrammer for unge 
mennesker.                            Jens Søndergaard

Er der brug for en e-klub i Danmark? Det 
synes vi. En e-klub kan give muligheder, som 
den almindelige Rotaryklub ikke gør.  Vi ser 
e-klubben som en mulighed for rotarianeren, 
der flytter til en anden del af landet og derfor 
måske vil melde sig ud af Rotary; for rotari-
aneren, som ikke længere er så mobil og ikke 
mere har så let ved at komme hjemmefra; for 
rotarianeren, der ofte må springe det ugent-
lige møde over på grund af mange rejser og 
andet arbejde; og for barneforælderen, som 
kan deltage i et Rotarymøde på sin computer 
i hjemmet.  

I e-klubben mødes vi de tre første tirsdage 
i måneden kl. 20.15-21.15 på internettet ved 
hjælp af kommunikationsprogrammet Adobe 
Connect (abonnementet er i år sponseret af 
forretningsudvalget i Rotary Danmarks Råd).  
Bortset fra, at man selv må lave maden og 
kaffen dagen for Rotarymødet, er alt som i alle 
andre Rotaryklubber (nej, vi synger ikke).  

Derudover mødes vi fysisk en gang i kvar-

E-klubben er 
et nyt alter-
nativt Rotary 
medlemskab 
med 
muligheder
I Danmark har vi en enkelt 
Rotary e-club, organiseret 
under distrikt 1480.

talet og ved særlige lejligheder som Rotary 
på Bakken, i Ulvedalene og ikke mindst til 
opera på friluftsscenen i Hedeland. 

E-klubben holder også internationale 
møder med e-klubber i Finland, Sverige, 
Tyskland og Tyrkiet.

Man er altid velkommen til møderne i 
”Rotary E-Club One of Denmark”. Faktisk 
vil vi meget gerne have besøg af andre 
rotarianere. Alt, hvad man har brug for, er 
en computer med adgang til internettet. 
Sådan her gør du:  Klik ind på vores 
hjemmeside www.rotaryeclubonedenmark.
com. I menubjælken klikker du videre til 
e-klubbens virtuelle mødelokale på Adobe 
Connect. Følg instruktionen, såre simpelt. I 
menubjælken finder du f.eks. også det, der 
hedder Diskussionsforum, som giver fri og 
hurtig adgang til alle klubmødereferater, en 
del med powerpoint og videoklip. Enkelt 
og såre simpelt.

Poul Erik Hansen, præsident 2016-17
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Søren Nørgaard, Sindal RK. 
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, 
Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: 
mail@bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, 
Skive, Skive Fjord Morgen, Skive-
hus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers 
Østre RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers Vestre, 
Randers Østre, Viborg, Viborg-
Asmild, Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå-Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde

Område 8:
Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

din assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Christian Boldsen, distriktsguvernør
DG1440-1617@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

guvernør

Dronninglund 
Jens Sørensen

Ebeltoft 
Thomas Uhrbrand Hald
Søren From Jørgensen

Frederikshavn 
Claus Bendtsen

Frederikshavn 
    Bangsbostrand 
Claus Møller Sørensen
Kaj Ove Jensen

Frederikshavn City 
Klaus Hjulmand

Hobro 
Steffen Kjærgaard

Skagen 
Knud Timm-Andersen

Sæby 
Jette Vestergaard

Aalborg City 
Maja Torp

Aalborg Stigsborg 
Morten Elbro

Aalborg Søndre 
Finn Hindkjær
Kim Quist Berggreen

Aalborg Vestre 
Janne Sigurdsson
Michael Horsager 
Thierry Andersen

I samme periode er der 33 udmeldte eller afdøde.

Velkommen til nye medlemmer

Kalender
Distriktsguvernør Christian Boldsens klubbesøg august 2016

  1. aug. Aabybro
  4. aug. Aars
  9. aug. Frederikshavn City
11. aug. Skagen Morgen
11. aug. Skagen
16. aug. Grenå
16. aug. Randers Søndre
17. aug. Grenå-Djurs

23. aug. Thorshavn
23. aug. Klaksvig
29. aug. Skive
30. aug. Skive Fjord Morgen

Øvrige begivenheder:
26. aug. Distriktsgolf i Randers
17. sept. Distriktskonference

For 15. gang holdes der Rotariade i 
Palanga i Litauen, hvor de litauiske Ro-
taryklubber dyster om trofæer i adskillige 
discipliner. Det foregår 27. august til 4. 
september, og det er en god anledning 
til at møde flere hundrede litauiske ro-
tarianere og aktuelt på grund af den nye 
ICC-forbindelse (Inter-country Committee) 

Rotariade – en ny og 
anderledes Rotaryoplevelse

med Litauen. Palanga byder på gode ho-
teller og dejlig strand og strandpromenade, 
hvor sensommeren kan nydes i fulde drag, 
og der er lufthavn i Palanga med fly fra 
København.

Se mere om arrangementet på http://
rotariada.lt/about-rotaride-in-english/


