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Nye tider ...
Der vil komme meget nyt i Distrikt 1440 

i løbet af det spændende Rotaryår 2010 – 
2011.

Jeg glæder mig til at besøge hver enkelt 
af vore nuværende 53 klubber og de kom-
mende klubber sammen med klubbens 
assisterende guvernør og til at opleve for-
skelligheden mellem klubberne.

Det har været en oplevelse at møde alle 
de nuværende klubpræsidenter ved PETS 
og Instruktionsmødet i Hjørring den 20. 
marts 2010, og – efter vedtagelsen af bud-
gettet for 2010-2011 – at møde de fleste 
af dem igen ved det positive Distriktsmøde 
den 18. maj 2010 i Rebild.

Det vedtagne budget for distriktet for 
2010-2011 er lagt ud på nettet, og bud-
getopfølgningerne i løbet af året vil også 
kunne findes på nettet.

Distriktsmødet er en helt ny mødeform 
i Rotary, hvor vi alle uformelt kan drøfte 
klubbernes og distriktets forhold, hvilket 
efter min opfattelse er med til at knytte 
en god forbindelse mellem klubber og di-
strikt. Distriktsmødet har ingen besluttende 
myndighed, men det er med til at afstikke 
kursen både for klubberne og for distriktet. 
Notatet fra Distriktsmødet vil blive lagt ud 
på nettet.

Det næste Distriktsmøde vil finde sted 
en gang i efteråret 2010, blandt andet 
for at drøfte erfaringen med afholdelse af 
Distriktskonferencen lørdag, den 25. sep-
tember 2010 i Hjørring som en éndagskon-
ference, hvilket også er noget nyt i forhold 
til tidligere tiders todageskonference.

Elektronisk klubskema
Noget andet nyt er indførelsen af det 

elektroniske klubskema, som klubbens præ-
sident og bestyrelse udfylder og indsender 
forud for guvernørbesøget med oplysning 
om klubbens forhold og med mulighed for 
at angive, hvilke emner klubben ønsker 
behandlet både ved formødet og ved det 
efterfølgende klubmøde, så klubbens as-
sisterende guvernør og jeg kan forberede os 
til møderne.

Som hidtil er der Distriktsudvalgsmøde 
en gang hvert kvartal, men som noget nyt 
vil referatet fra distriktsudvalgsmøderne 
blive lagt ud på nettet.

Rotary har fået en helt ny, flot og tids-
svarende hjemmeside fra juli d.å. med 
deraf følgende muligheder for oprettelse af 
klubbens egen hjemmeside og alt det andet 
praktiske, som vores distriktssekretær Ole 
Agger Hansen vil undervise klubberne om 

i den nærmeste fremtid. Den nye hjem-
meside skulle også give bedre og nemmere 
mulighed for at få omtalt klubbens egne 
begivenheder og projekter på hjemmesi-
den og på den offentligt tilgængelige del af 
samme.

Det er nye tider, og det bliver et herligt 
og spændende Rotaryår.

Jens Kristiansen

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?  

4-punkts-
prøven
Siden 1943 har vi i Rotary 
International haft en 4-punkts-
prøve for det, vi tænker, siger 
eller gør:

Fra PETS mødet i Hjøring i marts
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I år afvikles Distriktskon-
ferencen over en enkelt dag 
lørdag den 25. september 
med ankomst fra kl. 08.00 
og afslutning kl. 18.00 på 
Vendelbohus i Hjørring.

Guvernørudvalget i Hjør-
ring RK har lagt et spæn-
dende og alsidigt program 
for dagen, der afsluttes med 
årsmøde med interessante 
beretninger og valghand-
linger.

Administrerende direktør 
Nils Smedegaard Andersen, 
A.P. Møller, er hovedtaleren.

Vi har i år som noget 
nyt inviteret guvernørpar-
rene fra Norge, Sverige og 
Finland som vore gæster 
ved Distriktskonferencen, 
og DG Ulf Torkilsen, Norge, 
vil fortælle om noget af det, 
som de gør rigtig godt i hans 
Distrikt 2250 i det sydlige 
Norge.

Spændende besøg 
på distriktskonferencen

Distriktskonferencen er en god mulighed for at 
møde rotarianere fra hele distriktet og til at få øget 
kendskab til, hvad Rotary gør både hos os og ude i 
den store verden.

Invitation og program for Distriktskonferencen vil 
blive udsendt til alle klubber midt i august måned i år, 
men sæt allerede nu kryds i kalender for lørdag den 
25. september d.å., hvor vi glæder os til at se dig/jer 
her i Hjørring.

Jens Kristiansen Journalist Niels Lunde 
har på Jyllands-Postens Forlag 
skrevet denne bog om dagens hovedtaler.

Jeg har lært så meget på et 
år! Meget mere end jeg nogen-
sinde troede var muligt at lære 
om mig selv. Et helt år væk fra 
alle trygge omgivelser og men-
nesker kan virkelig få dig til at 
lære noget om dig selv. 

Først og fremmest er man i 
en situation, hvor man bliver 
nødt til at være udadvendt. Så 
jeg tvang mig selv til at møde 
nye mennesker og være villig 
til at forstå, at alle ting er meget 
anderledes, når man befinder 
sig mere end 8000 km fra sit 
hjem. Hvad jeg så har lært, må 
være, at alle ting her i USA er 
meget større. Alt fra biler og 
motorveje til mælkekartoner 
og tandpastatuber. Ja endda 
træerne og bjergene er meget 
større her! 

Min madoplevelse har også 
været en del anderledes, end 
hvad jeg er vant til i Danmark 
med kartofler, sovs og ”hak-

Udvekslingsstudent fik PHF - og 
en sandwich opkald efter sig!

kedreng”. Her kan de godt lide 
deres ”fries”, ”tyrkey”, ”stuf-
fing” og ”Pumpkin Pie”. En 
an  den ting jeg ikke kan komme 
udenom må jo være Peanut 
Butter, som er en daglig ingredi-
ens i mange måltider. Den mest 
kendte måde at spise det på, er 
som en PBJ sandwich. Peanut 
Butter Jelly Sandwich. Det er 
noget jeg har været nødt til at 
vænne mig til at spise, især fordi 
mine egne initialer er PB-J, Per-
nille Bræmer-Jensen. 

Det havde min Rotary klub, 
Fortuna Sunrise Rotary Club, 
fundet ud af, da de holdt en tale 
om mig som afslutning på året. 

Denne aften bliver nye Paul 
Harris Fellow også annonceret. 
En af rotarianerne, Rick Center, 
holdte en tale, hvor han forkla-
rede, at klubben havde besluttet 
at lave en ny fundraising, hvor 
de ville sælge PBJ sandwiches! 
- ”And who would be better to 

be in charge of that than a PB-J?” 
sagde Rick Center, da han trak en 
sandwich frem. 

Ikke alle regnede den ud med 
det samme, men da han begyndte 
at forklare og fortælle om mig, 
gav det hele mere mening. ”And 
because you have been one of 
a kind exchange student for our 
Rotary Club, we would like to give 
you something else that starts with 
P. - a Paul Harris Fellow!” 

Er der noget jeg også har lært 
dette år, er det hvad Rotary står 
for, og hvilken forskel de gør i så 
mange menneskers liv. Så jeg vid-
ste, hvilken ære det var at få dette 
overrakt. Jeg er utrolig stolt over 
det og var i situationen også meget 
overvældet. Nu har jeg en ekstra 
pin på min jakke med alle de andre 
farverige fra alle steder i verden!

Pernille Bræmer-Jensen
Udvekslingsstudent fra 

Randers Østre RK 
Pernille Bræmer-Jensen
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2.763 
mobil-
telefoner 
indsamlet 
i distrikt 
1440

Hosstående ses en status 
over indsamling af mobiltelefo-
ner i distrikt 1440. Der er blevet 
indsamlet i alt 2.763, og det 
fremgår af listen, hvilke klubber 
der har indsamlet.

Indsamlingsresultat:
Aalborg Vestre  15
Randers Business Breakfast 95
Bjerringbro  139
Ebeltoft  427
Frederikshavn  110
Grenaa-Djurs  37
Grenå   16
Farsø   28
Fjerritslev  200
Hinnerup  41
Hjallerup Morgen 15
Hadsten  32
Hadsund  48
Langå   36
Løgstør  114
Nibe   17
Pandrup  15
Rønde   115
Rebild   63
Rosenholm  238
Sæby   70
Skivehus  202
Thisted  196
Viborg x Viborg - Asmild 312
Randers Vestre  141
Aabybro  27
Aars   14

Ialt                           2763

Af Jørn Hansen 
assisterende 

guvernør

Rotary Internationals præsi-
dent Ray Klinginsmith har som 
noget nyt udnævnt 41 Rotary 
Coordinators fra forskellige 
verdensdele til at fungere som 
bindeled mellem ham selv og 
hovedbestyrelsen med dens 
medlemmer (directors) og de 
enkelte guvernører i de zoner, 
hvori Rotary har opdelt verden.

I vores zone 16 (der omfat-
ter distrikter fra Ukraine til 
Grønland) er Per Hylander, 

Koordinator 
for 
Rotary
distrik-
ter 
mellem Sor-
tehavet og 
Grønland!

Dronninglund RK, udnævnt til 
Rotary Coordinator.

Per Hylander og hans hold 
af assistenter tilbyder at hjælpe 
klubber og distrikter med at bli-
ve: ”Bigger, Better and Bolder” 
(Større, Bedre og Dristigere).

Endvidere har de til opgave 
at informere om Rotary pro-
grammer og aktiviteter, og at 
hjælpe klubber og distrikter med 
at opstille og gennemføre lang-
sigtede planer og mål.

Nærmere om Rotary Coor-
dinators og deres opgaver kan 
findes på Rotary Internationals 
hjemmeside: www.rotary.org, 
hvor man også kan finde tele-
fonnumre og mailadresser mv. 
på Per Hylander og hans hold af 
assisterende koordinatorer.

Fra distriktets side ønsker vi 
Per Hylander hjertelig til lykke 
med den fornemme udnæv-
nelse til Rotary Coordinator 
med virkning fra Rotaryårets 
begyndelse i år.

Jens Kristiansen

Jeg vil gerne takke for den 
store opbakning jeg har mødt 
i distriktet. Jeg har ikke gået 
forgæves, hvis jeg manglede 
hjælp.

Der er blevet afsendt to paller 
til opsamlingen i Tyskland.

Kunne du og din fælle tæn-
ke jer at opleve et fremmed 
land med rotarianere som 
værter? I så fald er Rotary 
Friendship Exchange sagen!

Her er en lille appetitvækker 
fra Downunder, Australien, som 
29 rotarianere fra distriktet be-
søgte i efteråret 2008. Værterne 
var rotaryanere i distrikt 9650, 
New South Wales. Udvekslings-
besøget varede 16 dage hvor vi 
boede hos rotarianerfamilier i 
syv forskellige klubber/byer.  

New South Wales er stort set 
et landbrugsområde. Så vi fik 
hørt og set meget om ”farming” 
både kvægbrug og jordbrug.  
Men vi fik sandelig også set 
me get andet lige fra besøg på 
uddannelsessteder, borgmester-
modtagelse, naturparker m.m. 

Rotarymøderne spændte 
vidt - fra ordinære møder med 
indlagt hestevæddeløb til den 
mere originale ”bush-dinner” 
(bålmad) med optræden af 
aboriginals.  Ved klubbesøgene 
fremførte vi en Powerpoint-
præsentation om Danmark og 
vi have indøvet ”I Danmark er 
jeg født” og så en hjemmekom-
poneret hyldestsang. Det gjorde 
stor lykke.

Under besøget boede og 
spiste vi hos rotarianerfamilier. 

Udbytterigt besøg 
hos rotarianere i 
et andet land

Dette var en stor oplevelse, når 
vi sad og fortalte om os selv og 
vore familier. Der blev set fotos, 
der blev taget fotos og knyttet 
gode forbindelser. Australierne 
er nogle herlige mennesker, hu-
moristiske, uhøjtidelige og altid 
venlige og imødekommende. 
Der blev udviklet ”friendship” 
og ”network”.

Vi må ikke glemme ”barbe-
cue”. Det er et helt kapitel for 
sig. Australierne elsker at lave 
”barbecue”. 

Før besøget havde vi et stop 
i Bangkok og efter besøget slut-
tede vi i Sydney. Nogle rejste 
herefter hjem – andre rejste 
videre. 

Udfordringerne til genbesø-
get i Danmark var store.  

De kom i juni 2009 og var 
rundt i distriktet: Kronjylland, 
Djursland, en enkelt afstikker 
til Legoland, Thy, Vendsyssel 
og afslutning i Aalborg.  De var 
trætte, da de rejste – men det 
var vi også. Mange oplevelser 
rigere!

Du har også mulighed for at 
udvikle ”friendship” med andre 
rotarianere, når distriktet udby-
der mulighed for at deltage i et 
besøg. Du skal selv betale alle 
rejseomkostningerne og sam-
men med din klub finde værts-
familier, når der er genbesøg.

Vi regner med at det næste 
udvekslingsbesøg gennemføres 
i 2011/2012. Så følg med i må-
nedsbrevet eller på distriktets 
hjemmeside. 

Af RFE Chair og 
assisterende 
guvernør 
Jan Brinck, 
Sydthy RK
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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. 

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

Convention er Rotary Internationals 
årsmøde, der i år blev afholdt i Montréal, 
Canada fra den 20. til den 24. juni 2010 
med deltagelse af godt 18.000 rotarianere 
fra 154 lande og regioner.

Det var en stor oplevelse for Bodil og 
mig at være med til Convention med frem-
ragende foredrag om formiddagen ved 
plenumsamlingerne, inspirerende drøftelser 
om eftermiddagen ved gruppemøderne og 
spændende underholdning sidst på dagen 
af verdenskendte entertainere som den 
irske sanggruppe Celtic Thunder, akroba-
terne fra the Cirque du Solei og tenoren 
Russell Watson.

Den sidste aften underholdt legenden 
Dolly Parton, der tog os alle med storm. 
Hun ser stadig godt ud og kom dansende 
ind på den kæmpestore scene, mens hun 
sang sit gamle hit ”Nine to five”.

Men det var ikke dansen og sangen, der 
tryllebandt os, men Dolly Partons omtale 
af hendes fond ”Imagination Library” med 
mottoet: ”Dream more, learn more, care 

more, be more”, der lærer fattige børn at 
læse og skrive ved at give dem en bog hver 
måned fra fødslen til det fyldte 5. år.

Dolly Parton fortalte, at hun var blevet 
inspireret til at grundlægge og videreføre 
Imagination Library af sin far, der var anal-
fabet. Hun fortalte om sin far, at ”han var 
et af de klogeste mennesker jeg har kendt, 
og han var og følte sig stærkt handicappet 
af, at han ikke kunne læse og skrive”.

Dolly Parton fik tildelt et Paul Harris Fel-
lowship Award, der blev overrakt hende af 
Trustee John F. Germ, fra delstaten Tennes-
see, som Dolly Parton også kommer fra.

Dolly Paron takkede Rotary og de man-
ge klubber, der støtter hendes fond med 
ordene: ”Tak fordi I akcepterer mig og tror 
på det arbejde, som Imagination Library 
udfører blandt de mindre børn”.

Ved den sidste plenumsamling blev Ro-
tary Internationals nye verdenspræsident 
Ray klinginsmith og hans familie præsen-
teret. 

Endvidere blev Kalyan Banerjee fra Indi-
en valgt som President Elect, og det samme 
var tilfældet med halvdelen af hovedbesty-

PHF til Dolly Parton på 
Convention i Montréal

Guvernørbesøg i denne måned
I denne måned glæder jeg mig til at besøge følgende klubber:

Bjerringbro 9. august 
Fjerritslev 10. august 
Rosenholm 12. august 
Dronninglund 16. august 

Frederikshavn City 17. august 
Frederikshavn 18. august 
Klaksvikar 23. august 
Torshavnar 24. august 

Bangsbostrand 26. august 
Ebeltoft 30. august 
Grenaa 31. august
Grenaa-Djurs 1. september

relsesmedlemmerne for en toårsperioden 
2011-2013 og hans kommende guvernører 
for Rotaryåret 2011-2012, herunder vores 
egen DGE Asbjørn Isaksen.

Convention næste år afholdes i New 
Orleans, Louisiana fra den 21. til den 25. 
maj 2011.

Jens Kristiansen

Det var ikke dansen og sangen, der trylle-
bandt os, men Dolly Partons omtale af 
hendes fond ”Imagination Library” med 
mottoet: ”Dream more, learn more, care 
more, be more”!


