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Det er “Light up Rotary” lige nu
I skrivende stund er alle 

forhåbentlig godt i gang med 
det nye rotaryår. Jeg fornem-
mer masser af aktiviteter 
allerede er sat i værk rundt om 
i klubberne med henblik på at 
gøre dette Rotaryår til noget 
helt specielt.

Forberedelserne til Rotary 
Familiens Dag den 6. sep-
tember 2014 er i fuld gang. 
Rigtig mange steder rundt om 
i distrikt 1440 vil der på dagen 
være bannere, beach-flag og 
rotarianere iført gule veste 
synlige i bybilledet.

Jeg vil bede jer tage masser 
af  billeder og sende dem med 
en ledsagetekst til guvernørens 
månedsbrev. 

Desuden: Husk at lægge 
billeder og kort tekst ind på 
jeres klubhjemmesider samt omtale det på 
Facebook.

I skrivende stund er vi på Færøerne og 
oplever øerne med dens flotte, voldsomme 
og smukke natur og de smilende imøde-
kommende færinger for første gang. En 

kæmpe oplevelse. Klubbesøgene i Klaksvik 
og Tórshavn er en kærkommen anledning 
til at komme til Færøerne.

I sidste uge gik turen til det nordligste 
Jylland med 4 klubbesøg. Alle klubbesøg 
har været spændende, underholdende og 

inspirerende for mig og forhåbentlig også 
for klubberne. Jeg glæder mig til de 53, 
der følger. Det er fantastisk at opleve den 
inspiration og grøde der er i klubberne. Det 
er virkelig: Light up Rotary.

Jens Søndergaard

Har du 
tilmeldt dig 
RLI - Rotary 
Leadership 
Institute i 
efteråret? Ellers gør det nu. Efter at de 2 første 

kurser er blevet gennemført med stor suc-
ces, forventer vi en stigende efterspørgsel 
efter at komme med på det næste kursus, 

som vi gennemfører i 3 moduler på Social- 
og Sundhedsskolen i Skive den 27. septem-
ber samt 8. og 29. november.

- fortsættes side 2
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- fortsat fra forsiden.

Alle moduler er 
obligatoriske og varer fra 
kl. 8-16. 

Sidste frist for ansøgn-
ing til kurset var 1. sep-
tember, men vi optager 
deltagere, 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 klub-ben, og du bliver en endnu 
mere entusiastisk og udviklingsorienteret 
rotarianer. – RLI er således en investering i 
fremtiden for din klub.

Uddannelsen er dialogbaseret og inter-
aktiv i højt tempo, og vi arbejder med disse 
emner: 

 (Rotary), 

Har du 
tilmeldt dig 
RLI ...?

Der arbejdes i skiftende grupper på RLI

Her kan du se, hvad deltagerne på det 
seneste RLI bagefter sagde om kurset:

 Rotary

Hvis du ønsker at deltage i denne nye 
uddannelse, skal du henvende dig til din 

præsident, som har ansøgningsskemaer til 
uddannelsen.

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

Her finder du bl.a. vores folder om 
kurset. Kursusbeløbet indsættes i Nordjyske 
Bank på reg. nr. 7420, konto nr. 1134959. 
Alle indbetalinger mærkes ”RLI”.

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

Per Hylander, distriktstræner

Jeg var præsident i Aal-
borg Østre sidste år, og før jeg 
tiltrådte, gennemførte vi en lille 
klubanalyse, hvor medlemmer-
ne diskuterede, hvad vi skulle 
fastholde og udvikle. 
Analysen var et 
godt redskab for 
bestyrelsen og 
nøgleordene 
var kam me-
ratskabet, 
klubmøderne, 
ungdomsudveks-
lingen og den 
huma nitæ re indsats. 

Da jeg i juni måned aflevere-
de kæden til min efterfølger, 

Pastpræsident Marianne Holmsgaard, 
Aalborg Østre.

kunne jeg konstatere, at langt 
det meste var gået rigtig godt, 
men der var selvfølgelig også 
ting, som kunne være bedre.

Der er en god energi og et 
godt kammeratskab i 

klubben, vi fastholdt 
alle medlemmer 
(und tagen en god 
klubkammerat som 
døde pludseligt), vi 
fik nyt blod ind, vi 

havde nogle gode 
og varierede klub-

møder, og vi gjorde 
en masse godt for andre 

i form af Shelterbox, tilskud til 
Filippinerne, til Hospice og til 
grønlandske studerende i Nord-

jylland, ligesom vi har et projekt 
i gang i Uganda.

Hvis jeg fik mulighed for at 
være præsident igen, ville jeg 
gøre mere ud af udvekslingsstu-
denterne. Vi sender hvert år 2 
unge mennesker ud i verden og 
modtager 2 fra fjerne himmel-
strøg og gør på den måde en 
forskel for mange unge men-
nesker. Vi er stolte af indsatsen, 
men vi er ikke lykkedes med at 
gøre det til ”vores” udvekslings-
studenter. 

Ungdomsudvalget og især 
councellor og værtsfamilierne 
gør en kæmpe indsats, men jeg 
havde gerne set, at alle medlem-
mer og udvalg havde taget mere 
initiativ til at lære de unge men-
nesker bedre at kende og give 
dem en oplevelse ved at invitere 
dem hjem eller til et arrange-
ment eller andet. 

Derudover ville jeg også 
gerne have haft et par uformelle 
klubmøder uden foredragshold-

Hvis jeg kunne blive 
præsident igen, 
så ville jeg …

er, hvor netværk og kammerat-
skab er i højsædet.

Et Rotary år går hurtigt, og 
selvom der altid vil være ting, 
som man ikke når, så ændrer 
det ikke ved, at det har været en 
stor fornøjelse og et privilegium 
at være præsident, så sig JA 
TAK, når du får muligheden. 
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Program for distriktskonferencen
08.00 Ankomst, registrering og morgenbuffet.
08.55 Alle på plads. Dørene lukkes.

09.15 Velkomst v. præsident Susanne Broe Laursen, 
 Hadsten Rotary Klub.
 ”3-minutter” ved Poul Sørensen, Hadsten RK.
09.20 Distriktskonferencen åbnes v/ DG Jens Søndergaard.
09.25 Velkommen til Favrskov Kommune 
 v/ borgmester Niels Borring.
09.35 Hilsener fra DG Grethe Breum distrikt 1450, 
 DG Thomas Kling distrikt 2310 (S) 

09.50 Verdenspræsidentens hilsen og budskab.

  Kjellerup Rotary Klub. 
10.30 Kaffepause.
11.00 ”Rotary set fra sidelinjen.” v/ Allan Olesen, Addfocus.
12.15 Frokost.
13.15 Årsmøde med særskilt dagsorden og indkaldelse.
14.30 Kaffepause.
15.00 ”Om den internationale udveksling” ved distrikts 
 counsellor Poul Risager, Aalborg Nørresundby RK, og 

  Aalborg Stigsborg RK.
15.20 ”Her har I os” – Indslag ved alle udvekslingsstudenter 
  og GSE-holdet fra distrikt 6490, Illinois, USA.
16.30 Afsluttende bemærkninger fra RIPREP.
16.55 Afsluttende bemærkninger v. DG Jens Søndergaard.
 Distriktskonferencen lukker ned.

Distriktskonference 
lørdag den 20. september kl. 8.00 til 17.00 i Hadsten

Dagen byder på et varieret program. I vil møde Allan 
Olesen fra Addfocus, der tilbyder skarpe, professionelle aktive 

vores udvekslingsstudenter og et gæstende GSE hold fra 
Illinois, USA.

Igen i år vil der være mulighed for at mødes under selska-
belige former før Distriktskonferencen, idet der er arrangeret 
en middag på skolen aftenen før konferencen.

Der serveres en tre-retters menu sammensat af skolens 
køk  ken chef. 

Velkomstdrink og efterfølgende middag: Fredag den 19. 
september klokken 18.30.

Ved tilmelding:
2 personer fra klubben deltager uden beregning. 
Tilmeldingskode: DK1. Her udover koster det som følger:

frokost med 1 øl/vand samt kaffe/the og forfriskninger i løbet 
af dagen 575 kr. pr. person. Tilmeldingskode: DK2.

natning v/ 2 personer i dobbeltværelse, morgenbuffet samt 
distriktskonference med fuld forplejning indtil konferencen 
slutter, koster 1400,- kr. pr. person. Tilmeldingskode: DK3.

Tilmelding senest mandag den 8. september.

taryklub og Viborg Asmild Rotaryklub, 
med opbakning fra Viborg Rotaryklub har 
sammen gennemført det første ”Søslaget” 
på Viborg Søerne. 

Søslaget 2014 blev afholdt i forbindelse 
med Snaptinget, der er Viborgs festuge 
– før i tiden kaldt Hærvejsugen. Godt en 
håndfuld virksomheder havde meldt sig til. 
Ikke helt så mange som der var håbet, men 
alt har sin begyndelse. 

Deltagerne dystede mod hinanden i 
kanoer, og det var tilladt at bruge vand-
strålepistoler til at skyde på hinanden 
med. Et af holdene havde lavet en smart 
cykel-pumpe-pistol, der kunne skyde på 
modstanderne under kanoræset. 

som pirater, og der var flotte præmier til 
bedst udklædte og vinderne af Søslaget.

Tilskuerne kunne få en kold øl og opleve 
en Shelterbox, der var opstillet. 

De virksomheder, der deltog, og de tilsk-
uere, der så på, fik en fornøjelig oplevelse 
på og ved vandet - med vandkamp og 
underholdende konkurrence.

Overskuddet fra Søslaget skal bruges til 
at sende et antal elever, der har afsluttet 
deres studie på de erhvervsfaglige uddan-
nelser i Viborg, på en relevant studietur i 
udlandet. Det håber vi kan styrke motiva-

tion, inspiration og den internationale 
ori entering. Søslaget er tænkt som en årlig 
tilbagevendende begivenhed og forbere-

Drabeligt Rotary-søslag på Viborg Søerne

Deltagerne dystede mod hinanden i kanoer, og det var tilladt at bruge vand strålepistoler til at skyde 
på hinanden med. 

delserne til “Søslaget 2015” er allerede så 
småt i gang.

Mikkel Christensen Bay,
Viborg Morgen Rotaryklub
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Vi oplever for tiden, at mennesker flere 
stede på jorden ihærdigt prøver på at slå 
hinanden ihjel på grund af forskelle i race, 
religion eller nationalitet. Et af Rotarys 
formål er at skabe international forståelse 
blandt unge mennesker gennem kontakt 
med andre unge fra nationer, der har andre 
religiøse, kulturelle, kulinariske og politiske 
baggrunde.

Derfor samlede Rotaryklubberne på 
Djursland nu for 15. gang 25 unge i alderen 
18-21 år fra 18 nationer til en to ugers 
”Camp Djurs”, der netop er afsluttet.

Udvekslingsture som Camp Djurs er 
populære blandt unge mennesker, og de 
25 pladser blev også hurtigt besat. De unge 
lærer ikke kun noget om værtslandet, men 
også om andre unges baggrund i andre 
lande.

Erfarede dansk levevis
De fik et indtryk af dansk levevis gen-

nem ophold i Rotary-hjem, hvor de først 
boede i Grenaa og dernæst i Rønde og 
Rosenholm. De sidste 2 dage boede de dog 
på Rønde Højskole for at være sammen, 
inden de skiltes.

En af de store oplevelser i det alsidige 
program blev besøget i forskningslaborato-
riet på Skejby Sygehus, ikke mindst for de 

tre medicinstuderende blandt deltagerne. 
En anden aktivitet var Jægerskolen på 
Kalø, hvor jæger Niels Frost lærte dem at 
plukke, partere og stege fasaner over bål.

I begyndelsen var der en del skepsis over 
for opgaven med at tilberede fasanerne; 
men efter instruktionen fik især pigerne lyst 
til selv at prøve.

Nogle af dagene var forlystelsesbetonede 
med aktiviteter som kanotur på Alling Å, 
team building, instruktion i havkajak, snor-
kling i våddragt og golf. 

Derudover besøgte de turiststeder som: 
Kattegatcentret, Rosenholm Slot, Randers 

Sommerland og var på bytur i Randers og 
Aarhus, 

Det har været en stor oplevelse for 
deltagerne, der ud over attraktionerne på 
Djursland og i Østjylland, også har fået 
nye venskaber. Tidligere camps har vist, at 
venskabet fortsætter med kontakt og måske 
med besøg hos hinanden.

PDG Torben Folmer Bech, lejrkoordinator, 
Rosenholm 
Rotary Klub

25 unge fra 18 lande oplevede Djursland 
Fakta:

Camp Djurs afholdes i 2 uger hvert 
tredie år i samarbejde mellem rotaryklub-

Grenaa-Djurs, Rønde og Rosenholm. Det 
er i år 15. gang campen afholdes.

De unge kom denne gang fra Tyskland, 
Holland, Belgien, Frankrig, Spanien,  
Schweiz, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, 

Egypten, Rusland, Indien, Taiwan og Bra-
silien. Lejrens fællessprog er engelsk.

I Danmark afholder Rotary 5-7 
internationale ungdomslejre om året for 
ca. 130 unge. Tilsvarende inviteres unge 
danskere til udlandet. Udveksling er for 
alle unge, dog skal ansøgerne indstilles af 
en Rotaryklub.

Udvekslingen, der varer 2-4 uger, 
finder som regel sted i skoleferier og inde-
holder sjældent egentlig undervisning. Ved 
deltagelse i disse lejre udvikles lederskab 
og bevidsthed om international forståelse.

De unge var meget interesserede i Rosenholm Slot under den guidede 
tur i den gamle bygning.

Der var en del skepsis over for opgaven med at tilberede fasan-
erne; men efter instruktionen fik især pigerne lyst til selv at prøve.

Så har vi efter en lille pause igen fået 
gang i Group Study Exchange. Vi udveksler 
i dette Rotary år med distrikt 6490 Illinois.

Vi får i perioden 2.-30. september besøg 
af en gruppe på 4, teamleder Debbie Albin, 

Attaway, RC Tuscola, Sara Johnson, RC 
Effingham, og Robert Quick, RC Robinson.

Under opholdet besøger de klubberne 

Frederikshavn City, Dronninglund, Randes 
Søndre, Pandrup, og Aalborgklubberne.

Teamet kommer på distriktskonferencen 
i Hadsten.

Vi sender et hold til USA næste forår, og 
klubberne kan godt begynde at kikke rundt 

Group Study Exchange i gang igen
i omgangskredsen efter egnede deltagere 
og en teamleder – ansøgningsfrist og ud- Robin, Debbie, Sara og Jaymee

vælgelsesprocedure meddeles senere, og 
yderligere informationer kan indhentes hos 
mig.                       Finn Munk, GSE Chair
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Rotaryklubberne Hammel, Hadsten og 
Hinnerup har for 4. år i træk gennemført 
velgørenhedsprojektet Team Rotary Favr-
skov, hvor 26 cykelryttere har cyklet 1.367 
km fra Hadsten til Paris i uge 28.

Dette års tur var igen en stor succes bort-
set fra store udfordringer på grund af dårligt 
vejr. Imens der var hedebølge i Danmark 
var der på 4 af turens dage silende regnvejr 
og en temperatur på 10-13 grader. Netop 
i en sådan situation er det vigtigt, at turen 
er planlagt godt, og at rytterne  for ca. hver 
50 km får en god oplevelse, når de ser det  
gule Rotary International flag i vejsiden og 
véd, at 10 servicefolk står klar med mad, 
drikke, lækkerier og forhåbentlig lidt ly for 
regnen.  

Tabte sig 15 kg på turen
Jeg var selv med på turen i år og fik en 

kolossal oplevelse sammen med en masse 
viljestærke og målbevidste motionister, der 
hver især havde deres personlige grund til 
at cykle med. Ud over at gennemføre turen 
fik jeg min målsætning opfyldt ved at tabe 
mig 15 kg, få en bedre kondi, overskud i 
hverdagen og lavere ”bodyage” , så nu reg-
ner jeg også med, at diverse velfærdssyg-
domme, som ofte rammer os mænd på 
50+, ikke bliver aktuelle for mig.

Projektet har de sidste 4 år haft et 
over skud på 1.150.000 kr., som er uddelt 
til både lokale foreninger indenfor sport, 
fritid og sundhed, End Polio projektet og 2 
vandprojekter i Tanzania, og her i år er 1/3 
af overskuddet gået til børnehjertefonden. 
De 3 rotaryklubber er stolte over projektet 
og over på denne måde at kunne hjælpe 
andre. Og så har omtalen af projektet i 
lokale medier været med til at give en god 
omtale af vore klubber, og det vi står for.

Ideen breder sig
Projektideen har, siden vi startede, 

bredt sig til rotaryklubberne i Hjørring og 
Hillerød, og skulle der være andre klubber, 

Team Rotary Favrskov cyklede igen til Paris  
som gerne vil høre mere om projektet, og 
hvordan det organiseres, er de velkomne 
til at kontakte os. Vi deler gerne ud af vore 
erfaringer og udfordringer, og skulle der 
være nogle rotaryanere,  som også gerne 

kan læse mere om projektet på teamrotary-
favrskov.dk.

Kenneth Krogh, kek@lvk.dk, formand for 
TRF styregruppen, Hammel Rotaryklub

RYLA er et Rotaryprogram – et intensivt 
ledertræningskursus – for unge mennesker i 
alderen 20-30 år med interesse for og evne 
til at blive ledere. 

Din klub har muligheden for at give et 
ungt menneske en stor mulighed og en 
oplevelse ud over det sædvanlige, men I 
skal være hurtige. – I D1440 er der kun 30 
pladser på kurset!

Deltageren på RYLA vil:

en aktiv og positiv atmosfære

selvtillid

mennesker, beslutningstagere og rotari-
anere

diskussioner med deltagere og undervisere.

Din klub vil:

opmærksomhed 
og interesse for 
Rotary.

unge ambassadør-
er i nær området.

en forskel for et 
ungt menneske.

Rotary Youth Leadership Award
RYLA i D1440 bliver afholdt i weekenden 

d. 24/10 – 26/10 på Himmerland Golf & 
Spa Resort i Gatten i Vesthimmerland.

Et team af undervisere og instruktører 
har med professionel baggrund og le-
delsesmæssig erfaring har sammensat et 
særledes spændende program, der bl.a. 
byder på et oplæg ved Lars Larsen, direk-
tør i Jysk. Det fulde program har klubbens 
præsident allerede modtaget.

Økonomi:
At sende en deltager afsted på RYLA 

koster kr. 2.700 excl. transport. Det er op til 
den enkelte klub, om denne vil sponsorere 
deltageren 100% - eller måske blot betale 
50% og eksempelvis henvise deltageren til 

-
lighederne er mange.
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To klubber i distrikt 
1440 sender netop nu 
to dygtige unge men-
nesker afsted på det 
flotte Georgia Rotary 
Student Program. Der 
er gået mere end ti 
år, siden vores distrikt 
sidst fik optaget kandi-
dater til Georgia. Der-
for er det ekstra flot, at 

vi i år sender to unge mennesker afsted.
Fra Dronninglund Rotary klub udsendes 

-
varlig: Jonna Christensen) og fra Frederiks-
havn Rotary klub udsendes Ida Klæstrup.

Jonna Christen, Dronninglund Rotary 
klub, fortæller:

”I klubbens ungdomsudvalg besluttede 
vi, at vi ville varetage endnu flere tilbud til 
de unge. Vi undersøgte de forskellige mu-
ligheder og fandt frem til at Georgia Rotary 
Student Program var meget interessant. Vi 
tog fat i Dronninglund Gymnasium, hvor vi 
fik lov at holde et oplæg om GRSP. – Dette 
gjorde vi med hjælp og støtte fra Tommy 

Danmark. 
Syv unge mennesker valgte at møde op, 

for at høre om dette tilbud – her i blandt 
-

To unge afsted til Georgia 
Rotary Student Program  

de at tage den obligatoriske test, hvilket 
kostede ham kr. 2.500. – Et beløb, han 
selv finansierede. Testen bliver gennem-
ført af den danske komite, hvor Tommy 

de endelige kandidater i Danmark.
Testen er ikke nem. Det er kun de 

absolut dygtigste unge, der kommer 

var det helt rette valg – han har netop 
afsluttet sin studentereksamen med 
topkarakter.

Som klub er vi meget stolte over, at 

og vi er meget spændte på, at følge ham 
på hans blog http://michkelgrsp.blogspot.
dk. Det er en fornøjelse, at vi har kunne 
få et ungt menneske med på dette flotte 
program. Og så har det endda ikke kostet 
klubben noget – udover frivilligt research 
og ejerskab.”

Har din klub lyst til og mod på at 
indstille en kandidat eller to til GRSP kan 
du hente yderligere information på: grsp.
org.

I er også velkommen til at kontakte 
Jonna Christensen (damsgaards@email.
dk) for at høre om erfaringerne fra Dron-
ninglund Rotary Klub.

Line Bluhme

Først i juni gennemførte Aalborg City 
og Nibe Rotary klub  det årlige Rotary-
togt, tidligere YLX, med 40 af distriktets 41 
udvekslingsstudenter. Togtet var det sjette 
i rækken og blev gennemført i samarbejde 

Se film om årets Rotary-togt med 40 deltagere
med skibene LOA og Jens Krog af Aalborg. 

Togtet sprænger hver år rammer for det 
antal, der kan være ombord. På de to skibe 
kan der være 38 studenter, men togtet 
er så populært, at næsten alle studenter 

deltager.  Takket være hjælp fra de klubber,  
togtet anløb, lykkedes det at få alle med 
ved på skift at transportere to på land. 

Jeg har lavet 5 minutter film fra togtet 
for hvem, der ønsker at opleve vore 

studenter lære at sejle gamle 
træskibe. Filmen skildrer livet om-
bord på skibene, hvor studenterne 
fik en masse sejltræning. 

Når studenter evaluerer deres 
udvekslingsår, ligger Rotary-togtet 
altid i top blandt deres oplevelser. 
Det får os naturligvis til at forsætte 
projektet, og Rotary-togtet, part 7 
2015, bliver inden længe planlagt. 

Link til filmen:  
vimeo.com/100844258 

Filmen kan downloades på 
vimeo. 

Bent Laier,
counsellor Nibe Rotary Klub 

Gør en stor 
forskel - med en 
lille indsats

Alle med en Smartphone kan ved 
at svare på typisk 2 til 4 spørgsmål i en 
meningsmåling hjælpe med vacciner til 
udryddelsen af polio.

Rotary har indledt samarbejde med 
analysevirksomheden Opeepl. Rotaria-
nere bliver via e-mail inviteret til at indgå 
i Opeepls respondentpanel. Som deltager 
modtager vi små meningsmålinger pr. 

minutter at besvare på mobiletelefonen. 
Hver gang vi besvarer en undersøgelse, 
donerer Opeepl i samarbejde med Bill 
Gates fond 2 poliovacciner til verdens 
børn.

Du kan invitere familie og venner til at 
være med i panelet, så hjælper de også 
med vacciner. Er man ikke rotarianer 
eller kan man ikke vente på at modtage 
invitationen kan tilmelde sig panelet her: 
www.endpolio.dk

Vedhæftede powerpoint præsentation 
beskriver projektet.

i dette Rotaryår - med en lille indsats 
kan du være med til at gøre en kæmpe 
forskel. 

Jeg er selv tilmeldt og ved derfor af 
erfaring, at deltagelse er enkelt og absolut 
ikke tidsrøvende. Så derfor en opfordring 
om at støtte op om dette gode initiativ.

Jens Søndergaard
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Område 1: 
Jens Gram, Skagen RK. Mail: 
gram@globesat.dk.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City Morgen, Sindal, 
Skagen, Skagen morgen 
Klub, Sæby.

Område 2: 
Anni Stilling, Hjørring Vestre 
RK. Mail: anni.stilling@
hjoerring.dk.
Hirtshals, Brønderslev, Dron-
ninglund, Hjallerup Morgen, 
Hjørring, Hjørring Morgen, 
Hjørring Vestre.

Område 3: 
Henrik Westen-Jensen, 
hewj@mail.dk: Aalborg 
Søndre.
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre, Aalborg City 
morgen, Nørresundby, Hals, 
Nibe.
 
Område 4: 
Thomas Blom, Pandrup RK. 
Mail: thomas@thomasblom.
dk.
Thisted, Fjerritslev, Nykøbing 
Mors, Hanstholm, Pandrup, 
Åbybro, Skive, Skivehus, 
Skive Fjord morgen.

Område 5: 
Jens Martin Hansen, Aars 
RK. Mail: jmsh@post.tele.dk.
Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, 
Rebild, Hadsund, Sydthy.

Område 6: 
Hans Pinnerup Nielsen, Ran-
ders Østre. hans.p.nielsen@
mail.dk.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Egon Jensen, Grenaa RK, 
ej-grenaa@stofanet.dk. 
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Jens Søndergaard, Hadsten RK. 
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jens Søndergaard, distriktsguvernør
DG1440-1415@rotary.dk 

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

Distriktsmesterskab i golf
fredag den 29. august i Hammel

Guvernørens aktivitetskalender
Torsdag den 4. september  på Rebildhus:  
 GG-møde 2 og DR-møde 1., 
 AG- og DR-møde 1 og
 DR-møde 1. samt distriktsrådsmøde 1.
Lørdag den 6. september:  Rotarydag.

Onsdag den 10. september Skivehus RK.

 Aalborg Søndre RK.
Tirsdag den 16. september Aalborg Østre RK.
Fredag den 19. september Distriktsrådets middag 
 på Den Jyske Håndværkerskole, Hadsten.
Lørdag den 20. september Distriktskonference og årsmøde
 på Den Jyske Håndværkerskole, Hadsten.
Søndag den 21. september Særligt program for konferencens gæster.

Tirsdag den 23. september Sindal RK.  

Tirsdag den 30. september  Hanherred RK.
Torsdag den 2. oktober  Pandrup RK.
Fredag-søndag  den 3.-5. oktober Distriktskonference i 1450. Aarhus.

Distriktsmester 

A-række 2. plads Peter Harbo

B-række 1. plads Robert Pind

B-række 3. plads Bente Olesen
C-række 1. plads Lasse Nejsum
C-række 2. plads Flemming Knudsen

Bedste hold  Hold 19 Steen Friis, Lasse Nejsum og Peter Harbo

Længste drive herrer Lasse Nejsum
Længste drive damer Vivian Bøje
Tættest flaget hul 6 Lars Bach
Tættest flaget hul 9 Lisbeth Iversen
Tættest flaget hul 11 Tove Jensen

De 62 deltagere fik lidt regn - men ingen 
afbud pga. vejret!


