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Besøgsven
Er der én i din 
klub, der måske 
fortjener en 
Paul Harris 
Award?

De fleste af os  
véd, at stifteren  
af Rotary hedder  
Paul Harris,  
og at han har lagt navn til den særlige 
udmærkelse i Rotary, der hedder en Paul 
Harris Fellow (PHF).

Men er du og jeg også opmærksom på, 
at vi i vores egen klub har opsparet mange 
point, der berettiger til at udnævne en eller 
flere af vore kammerater til PHF’er?

Det er sådan, at din klub for indbetalte 
beløb til The Rotary Foundation (TFR) bli-
ver godskrevet på klubbens ”Club Recogni-
tion” – opsparingskontoen over PHF point.

For hver $ 1.000 på denne opsparings-
konto kan din klub give en PHF award til 
en af klubbens medlemmer eller til en uden 
for klubben, der har gjort en særlig indsats.

Er det noget, som vi kan og vil bruge i 
min egen klub?

Afslutningen på Rotaryåret med kæde-
overrækkelse mv. kan være en god anled-
ning til at uddele en eller flere Paul Harris 
udmærkelser til den eller de klubkammera-
ter, eller den i det lokale samfund, der har 
gjort en særlig indsats i eller for klubben.

Hvorfor ikke glæde den eller dem, der 
gør en indsats ud over det almindelige?

Jens Kristiansen

af os 
ren 

edder 

I forbindelse med optagelse af et nyt 
medlem i enhver Rotaryklub oplæses 
en formular, der blandt andet indehol-
der følgende udsagn:

”Som medlem af Rotary vil du blive 
modtaget i venskab i enhver Rotary-
klub verden over”.

Som nyt medlem af Rotary er det 
naturligt at tænke: ”Kan det virkelig 
passe?”

Ja, det passer, og det véd alle, der 
har vovet sig uden for deres egen Ro-
taryklub for at deltage i en anden klubs 
møde her i landet eller et eller andet 
sted i det store udland.

Det er utroligt, at den lille blå 
medlemsnål bevirker, at man bliver 
modtaget i venskab i en hvilken som 
helst klub overalt i verden af menne-
sker, man aldrig før har mødt.

Det er utroligt, at det verdensom-

spændende fællesskab, som du er en 
del af som medlem af en Rotaryklub, 
konkret medfører en modtagelse som 
en kær gæst og ven i en anden klub 
end din egen, og at du bliver mødt som 
sådan overalt i verden.

Prøv at dumpe ind i en klub 
under ferien ...

Det er endnu mere utroligt, at der 
tilsyneladende er så forholdsvis få rota-
rianere, der har prøvet at være til møde 
i en anden Rotaryklub end deres egen 
Rotaryklub.

Rotary og fællesskabet i Rotary 
udvikles gennem de ugentlige møder, 
og hvis du er forhindret i at deltage i din 
egen klubs møde, kunne du jo overveje 
at deltage i et møde i en af dine nabo-
klubber – eller i en klub i det område, 
hvor du befinder dig.

Hvis du er forholdsvis ny i Rotary, 
kunne du bede en af dine kammerater 
om at tage dig med til et møde i en 
anden Rotaryklub, så du får lært, at det 
ikke er så svært.

Rotary og klubfællesskabet samt 
viden om Rotarys formål og klubbens 
virke udvikles gennem møderne, hvor-
for man så vidt muligt bør deltage i alle 
klubbens møder.

Men du udvikles også selv som 
rotarianer ved at deltage i andre Rota-
ryklubbers møder, hvor de gør tingene 
på en anden måde og har andre tradi-
tioner end i din klub.

Der er ikke noget krav om, at du skal 
være besøgsven i andre Rotaryklubber, 
men du snyder dig selv for nogle gode 
og berigende oplevelser, hvis du aldrig 
prøver det.

I den kommende sommerferie kunne 
du prøve at møde i en anden klub her 
i landet eller i udlandet, så du selv kan 
erfare det verdensomspændende fæl-
lesskab i Rotary.

Jens Kristiansen
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Søndag den 9. maj landede 
vort GSE hold efter fire ugers 
herlig tur til distrikt 6980 
Orlando, Florida, USA, hvor 
de havde været distriktets 
og Rotaryklubbernes gæster 

og oplevet alt det faglige og 
turistmæssige, der er at opleve 
i Orlandoområdet, herunder 
Kennedy Space Center og 
Disney World samt deltaget i 
distriktskonferencen sammen 

Hjemvendt GSE-hold er 
oplagte til en klubaften

med vores GSE Chair Finn 
Munk og hustru Ruth og det 
amerikanske GSE hold, som 
vi havde på besøg her i di-
strikt 1440 i september sidste 
år fra Orlando.

Du kan følge vort GSE 
holds tur på hjemmesiden: 
fmu.dk/GSE2010dk.htm.

Her finder du holdets log-
bog med daglige optegnelser 

og billeder fra turen til USA.
GSE holdets medlem-

mer Kristian, Anne, Carsten, 
Betina og Christian kommer 
meget gerne til et klubmøde 
og fortæller om deres oplevel-
ser under opholdet i Orlando.

Efter min opfattelse vil de 
også være oplagte medlems-
emner for klubberne i deres 
respektive bopælsområder 
– de har fået et indgående 
kendskab til Rotary gennem 
deres udvælgelse og forbe-
redelse til turen, hvor de har 
været vore repræsentanter 
i mange af de amerikanske 
Rotaryklubber i Orlando, 
Florida, USA.

Tag godt imod vort GSE 
hold og de enkelte holdmed-
lemmer både som gæsteta-
lere i din klub og som mulige 
medlemsemner.

Jens Kristiansen

Inbound studenter 
på universitetsbesøg

Onsdag den 4. maj var di-
striktets unge inbound studenter 
inviteret til en dag på Aalborg 
Universitet - AAU.

30 unge fra distriktet deltog, 
og dagen begyndte med at alle 
mødtes på Aalborg station, for 
herefter at tage bussen til AAU.

Her blev de unge budt vel-
kommen med rundstykker og 
kaffe/te til at vågne på. Efter 
morgenmaden fortsatte de unge 
til ét af AAU’s mange auditorier, 
hvor de blev budt velkommen 
af prorektor Inger Askehave. DC 
Peter Schaarup takkede herefter 
for invitationen og gav de unge 
nogle få forholdsregler.

Nyuddannede landinspektør 
Niels K. H. Rasmussen fortalte 
herefter om, hvordan et studie-
forløb var, og hvordan det var at 
arbejde på AAU.

To unge udenlandske stude-
rende fra henholdsvis Frankrig 
og Afghanistan fortalte om, 
hvor dan det var at være stude-
rende på AAU, netværket, det 
anderledes gruppearbejde, det 
tætte samarbejde med erhvervs-
livet og ikke mindst det  sociale 
liv. Dette gav stof til eftertanke 
og absolut en motivation til at 
prøve et semester på AAU.

Muligheder og ansøgninger 
for studie blev gennemgået af 
Ann C. Evers, AAU International 
Office.

Efterfølgende gav docent, 
dr. tech. Steen Andreassen 
(counsellor og medlem af 
Aalborg Østre Rotary klub) en 
orientering om fakulteterne og 

mulighederne, inden turen gik til 
fakulteterne Health Science  
& Technology og Landinspek-
tør studiet.

Uden mad og …! Frokosten 
blev indtaget i AAU’s kantine, 
hvorefter de unge blev opdelt 
i to grupper, der blev afhentet 
af studerende på universitetet. 
Grupperum, forsøgslokaler og 
projekter blev fremvist og nør-
dede ting og apparater, der på  
et tidspunkt indgår i vores frem-
tid blev demonstreret.

Efter en lang dag gik turen 
tilbage til Aalborg centrum, hvor 
der var arrangeret spisning i Hu-
set i Hasserisgade. Aftenen slut-
tede for de fleste med et besøg 
i Studenterhuset, hvor der hver 
onsdag er international aften.

En stor tak til Aalborg Univer-
sitet skal lyde for en spændende 
og inspirerende dag for vores 
unge inbound studenter på team 
S10 og W11.

Peter Schaarup
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Lørdag den 7. maj fejrede 
Randers Østre Rotary sin 50 års 
fødselsdag. Det skete med pomp 
og pragt og med deltagelse af 
mindst en håndfuld præsidenter 
og én guvernør

Randers Østre blev chartret 
den 5. maj 1961 og lagde hårdt 
ud med 24 klubmedlemmer. 
Mange gode mænd (og på det 
seneste også kvinder) er gået 
gennem klubben siden da, og 
den har i dag 52 aktive medlem-
mer. Ét enkelt medlem har været 
med hele vejen, nemlig Laust 
Møller-Nielsen, som blev optaget 
i klubben kun 31 år gammel. 

Han er stadig aktiv i klubben 
og blev sammen med flere 
andre medlemmer hædret med 
en Paul Harris nål i forbindelse 
med gallamiddagen.

Til stede ved festen var 
også naboklubberne – deri-
blandt charterklubben som 
ved chartringen i 1961 skiftede 
navn fra Randers Rotary Klub 
til Randers Vestre Rotary. 
Klubbens tyske venskabsklub, 
Kiel-Düsternbrook, stillede med 
10 mand til festen.

Internationalt islæt
Randers Østre har i mange 

år gjort rigtig meget ud af den 
internationale udveksling, og 
klubbens nuværende udveks-
lingsstudent, Kathrine Byrne, 
deltog da også i festen. Under 
præsident Peter Harbos festtale, 
havde han desuden australske 
Jacqueline Irvine med på Skype 
sammen med Sebastian Iversen, 
som p.t. er udsendt af klubben 
til Brasilien. Det betød at fest-
deltagerne kunne se og høre de 
unge menneskers kommentarer 
til talen.

Festen blev styret med lune 
af bankdirektør emeritus Jørgen 
Jensen, og op mod en halv snes 

50 års jubilæumsgave: rotarianere holdt taler. Deri-
blandt Guvernør Jens Kristian-
sen fra Hjørring og præsiden-
ten fra den tyske venskabsklub.

Der blev sunget, spist og 
drukket og aftenen afsluttedes 
med dans til den lyse morgen. 
82 medlemmer og gæster 
deltog i gallafesten.

Nye lokaler i 
jubilæumsgave

Klubben har frem til nu 
holdt sine møder i fremmede 
lokaler, men et udvalg har gen-
nem længere tid arbejdet på 
at skaffe klubben egne lokaler. 
Det magede sig således, at de 
nye meget flotte lokaler netop 
blev klar til indflytning på 50 
års dagen, hvorfor klubben 
kunne indvie lokalerne med en 
reception, hvor man altså både 
kunne fejre 50 års jubilæum og 
nye flotte mødelokaler.

John Aarsøe, sekretær

Præsident Peter Parbo fra Ran-
ders Østre og distriktsguvernør 
Jens Kristiansen.

Laust Møller-Nielsen har været 
aktiv i klubben i samfulde 50 år.

Under Peter Parbos tale havde han klubbens udvekslingsstudenter med på Skype fra Australien og 
Brasilien.
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Jens Holm Jensen, Løgstør 
Rotary Klub, fik for flere år siden 
en Poul Harris Fellow, så da di-
striktsbestyrelsen måtte sande, at 
Jens Holm Jensen var fratrådt sit 
(hidtil) seneste internationale job 
som ulønnet medlem af Rotary 
Internationals lovgivende råd og 
10 år som formand for Rotary 
Foundation, måtte man være 
særligt kreative for at finde en 
rimelig påskønnelse.

Distriktsguvernør Jens Kri-
stiansen, fik opsnust, at der 
faktisk fandtes en ”award”, som 
i ganske få tilfælde bliver tildelt 
medlemmer, der har ydet en 
indsats ud over det sædvanlige. 
Den hedder ”Service Above Self 
Award” – oversat til dansk sådan 
omtrent: ”Tjen-andre-prisen”.

Jens har rejst verden tynd 
– ofte for egne midler – for at 
assistere ved adskillige af Rotarys 
hjælpeprojekter. Ikke som fag-
mand, for med hans baggrund 
i bankverdenen kunne han jo 
ikke være øjenlæge, tandlæge 
eller læge. Men han kunne vac-
cinere mod polio ved at dryppe 
vaccinen i munden på børnene 
- og være med til at organisere 
hjælpearbejdet. Ulønnet og på 
frivillig basis naturligvis.

Sidst men ikke mindst har 

Som vi alle véd, er Japan 
blevet ramt af flere katastrofer 
i form af jordskælv, tsunami og 
ødelæggelser på atomkraftvær-
kerne.

Ødelæggelserne er massive, 
og de menneskelige omkostnin-
ger er dybt alvorlige.

Rotary Danmarks Råd og 
Rotary Danmarks Hjælpefond 
har netop sendt henvendelse 
til samtlige klubber i Danmark 
om donationer til genopbyg-
ning i Japan. De indsamlede 
penge skal anvendes til at støtte 

han tidlig og silde stået til 
rådighed som rådgiver for alle i 
allehånde problemer, der måtte 
opstå for en klub i distriktet. Gik 
man til Jens, gik man ikke for-
gæves – og gør det fortsat ikke.

”Service Above Self Award” 
blev overrakt på et distrikts-
udvalgsmøde på Rebildhus i 
torsdag den 12. maj.

Grand old man
Men der var én mere, som fik 

en særlig hæder for sin indsats 
gennem mange år  - senest med 
oprettelse af afdskillige morgen-
klubber som resultat. Det var 
Gunnar Pedersen, Hjørring. Han 
fik den fjerde safir i sin Paul Har-
ris Fellow. Også en velfortjent 
hæder, der kun er de færreste 
til del.

Endelig var der en Paul 
Harris Fellow med safir til Jens 
Søndergaard, der stopper som 
AG’er med periodens udløb 1. 
juli. 

ct.

Service Above Self Award
- en sjælden hæder til 
Jens Holm, Løgstør RK

Øverst Jens Holm Jensen
I midten Gunnar Pedersen og 

nederst Jens Søndergaard 
- og alle tre billeder naturligvis  

med guvernøren i aktion.

klubber og distrikter, der laver 
konkrete genopbygnings projek-
ter i Japan.

Aars Rotary Klub har i 30 år 
været venskabsklub med Ro-
taryklubben i Settsu, Osaka og 
har meget tætte relationer med 
hyppige gensidige besøg. Derfor 
kontaktede vi dem naturligvis 
kort tid efter katastroferne med 
en kondolence samt forespørgsel 
på, om de behøvede hjælp.

Nu har vi fået en henven-
delse fra Settsu Rotary Klub om, 
at man i Rotary Distrikterne, i en 

større skala, samler penge ind 
til genopbygningsindsats, og at 
man med tak modtager hjælp 
fra udenlandske klubber.

Distrikt 1440 har sammen 
med Aars Rotary Klub taget 
initiativ til en indsamling blandt 
samtlige rotaryklubber i distrik-
tet. Det er vigtigt, at det bliver 
en hurtig og effektiv donation, 
der kan formidles videre til de 
japanske Rotary Distrikter. Vi 
håber derfor på jeres opbakning, 
lige som vi håber på, at Rota-
ryklubberne i resten af landet vil 
indbetale til Hjælpefonden, så vi 
kan få doblet vores distriktsind-
samling op.

Jeres samlede klub donation 
kan overføres til Spar Nord 

Bank regnr. 7470 konto nr.  
45 75 97 35 61 - husk at angive 
klubnavn.

Hurtig hjælp er afgørende, 
så vi vil gerne modtage jeres 
donation senest den 1. juni d.å., 
hvorefter vi hurtigst muligt vil 
sende det samlede beløb videre.

Alle klubber i Distriktet vil 
modtage en detaljeret opgørelse 
over resultatet af indsamlingen.

Sammen kan vi yde en 
mærkbar indsats for Japan i 
denne for dem så forfærdelige 
tid.

Jens Kristiansen, DG, 
og Bent Schade, 

præsident Aars RK
bentschade@gmail.com 

Katastroferne 
i Japan
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Det sker i 1440
Torsdag den 9. juni: Guvernørgrup-
pemøde i Hjørring.

Onsdag den 15. juni: Viborg RK 
fejrer 75 års jubilæum.

Fredag den 17. juni: Rotary Dan-
marks Råd FU møde i Holbæk.

Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City, Nørresundby, 
Skagen Morgen, 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 Viborg 
Morgen 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 
Skive Fjord Morgen 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!

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

Rotary golf 
26. august
Distriktets årlige golfturnering finder sted 
på Sæby Golfbane. Der kommer senere en 
invitation - men sæt kryds i kalenderen nu. 

Lørdag den 18. juni: Rotary Danmark 
Hjælpefond bestyrelsesmøde i Holbæk.

Lørdag den 18. juni: Rotary Dan-
marks Råd Sommermøde i Holbæk.

Søndag den 19. juni: Rotary Dan-
marks Råd Sommermøde i Holbæk.

Torsdag den 30. juni: Guvernørskifte 
i Sæby.

Tak for i år
Rotaryåret 2010-2011 afsluttes med 

udgangen af denne måned, hvorfor jeg vil 
takke alle Jer rotarianere i hele distriktet, 
der har gjort dette Rotaryår til et helt fanta-
stisk og uforglemmeligt år – også for Bodil 
og mig som guvernørpar.

Tak for de mange gode og positive ople-
velser ved de inspirerende og underholden-
de formøder og klubmøder med vore flittige 
og dygtige assisterende guvernører.

Tak fordi jeg fik lov til at være med til at 
chartre vore fire nye morgenklubber:

Hjallerup Morgen, Skagen Morgen, 
Skive Fjord Morgen og Viborg Morgen.

Tak for levende og engageret deltagelse i 
de nye og inspirerende åbne distriktsmøder 
i maj og november samt distriktskonferen-
cen og distriktsseminarerne i efteråret.

Tak for de mange gode og personlige 

samtaler og korrespondance med Jer om 
mange forskellige og svære Rotaryspørgs-
mål og andre spørgsmål og for tillid og 
opbakning.

Tak til alle mine herlige medarbejdere i 
distriktsudvalget, herunder mine syv dygtige 
assisterende guvernører og mine kolleger i 
guvernørgruppen for inspirerende og godt 
samarbejde med stor loyalitet, også over for 
alle de nye tanker og ideer, som I fik præ-
senteret hele tiden, og tak til Jeres dejlige og 
tålmodige partnere og ægtefæller.

Tak til min egen Rotaryklub Hjørring RK 
og til klubbens fremragende guvernørud-
valg, der på fortrinlig vis organiserede og 
tilrettelagde alle de store arrangementer i 
løbet af året og engagerede alle klubbens 
medlemmer heri.

Tak til min dygtige redaktør, der hver 
eneste måned har sørget for, at NYT i 1440 
blev opsat og udgivet til tiden med et spæn-
dende og flot layout.

Jens Kristiansen

Hjallerup
Viborg Skive

Skagen


