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Be a Gift to the World
Julen står for døren, og det er sæson for 

hygge i familiens skød, og at vi betænker 
hinanden med gaver og ekstra opmærk-
somhed.

Det fører naturligt tankerne hen på vores 
tema for i år – Be a gift to the World. Det er 
ikke kun familie og venner, vi skal tænke på 
i denne tid, men også ”hele verden”.

Jeg kan i den forbindelse citere Deepak 
Purohit, der på vores distriktskonference 
i oktober konstaterede, at vi kan se, høre, 
tale, gå, arbejde med vore hænder, tænke 
og elske. 

Verden over er der mennesker, som 
mangler nogle af disse grundlæggende 
færdigheder. Vi skal begave verden med 
at lytte, vise hengivenhed, kunne le, give 
komplimenter, venskab og smil.

Hjælpefonden er aktiv
Og vi er heldigvis gode til at involvere os 

i verden uden for vore egne cirkler. På mine 
besøg i distriktets klubber har jeg konsta-
teret, at projekter har stor opmærksomhed 
– både lokalt og ude i verden. Det under-
streges af en netop udarbejdet rapport over 
tilskud til klubprojekter i distrikt 1440 fra 
Rotary Danmarks Hjælpefond. I alt har 13 
klubber indtil nu fået tilskud til projekter på 

  
i alt 243.000 kr., og en del af dem har også 
søgt eller fået tilskud fra Rotary Foundation. 

Jeg skal i den forbindelse gøre klubberne 
opmærksom på, at der allerede er truk-
ket rigtig aktivt på Hjælpefondens midler 
generelt, så hvis I har planer om forestå-
ende projekter som I har tænkt jer at søge 
støtte til, bør I snarest rette henvendelse til 
distriktets repræsentant i Hjælpefonden, 
Jan Brinck.

46 klubbesøg
Jeg har indtil nu besøgt 46 af distriktets 

klubber, og det har været en god ople-
velse. Et gennemgående tema er ønsket 

om medlemstilgang og fastholdelse af det 
gode sammenhold. Det skal fortsat være et 
fokusområde, da vi altid vil have en naturlig 
afgang, som vi skal kompensere for. Jeg for-
nemmer dog god aktivitet i klubberne også 
på dette område, og jeg har flere gange haft 
den glæde, at der i forbindelse med mine 
klubbesøg har været medlemsoptagelse. 
Det er altid med til at gøre et møde festligt.

25 på RLI-seminar
Efterårets RLI-seminarer i Viborg er 

overstået, og 25 deltagere har fået diplom 
for gennemførelse af de tre moduler, kurset 
omfatter. Næste kursus afholdes i Hjørring 
i foråret, og jeg skal opfordre distriktets 
klubber til at overveje deltagelse – gerne af 
klubbens ledere i det kommende år. 

Vi har også i den forløbne måned afvik-
let det første RLI Graduate – en overbyg-
ning, der gennemføres på landsplan, og 
hvor vores distrikt havde 6 deltagere. Det 
kan I læse mere om inde i nyhedsbrevet.

Jeg vil slutte med at takke alle i distriktet, 
der har medvirket til at gøre det til et aktivt 
halvår i Rotary regi, og jeg vil hermed øn-
ske jer en glædelig jul og et godt nytår!

Peter Eigenbroth
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Forvandling af din Rotary Klub 
”- at skabe fremtidige muligheder uden fortidens begrænsninger”

Lørdag den 14. november 2015 kørte 
jeg forventningsfuldt, tidlig morgen fra 
Nordjylland til Fyn for at deltage i RLI 
Graduate – ”overbygningen” eller ”det 
videre udviklingsspor” til RLI, der er et kort 
intensivt kursusforløb.

En spændende dag ventede, hvor jeg 
ville få mulighed for at opleve RLI-miljøet 
på tværs af fire distrikter, på tværs af Rotary 
Klubber og derved i samvær og fællesskab 
med andre Rotary kammerater.

Arbejdsgruppen bag Graduate kurset 
havde med udsendelsen af det endelige 
program for dagen venligt gjort opmærk-
som på, at programmet ville være stramt, 
og at det var vigtigt, at vi alle ville deltage 
aktivt fra start til slut. Barren var således på 
en måde sat højt inden start på dagen.

Program for dagen modtog jeg i rigtig 
god tid sammen med en liste over facilita-
torer samt en liste med alle deltagere med 
oplysninger om tilhørsdistrikt, klubnavn, 
antal år i Rotary, deltagernes alder, klassifi-
kation samt deltagernes kontaktoplysninger. 
Der var således allerede inden Graduate 
dagen mulighed for at forberede sig på en 
god netværksdag også.

Efter ankomst, registrering og en veldæk-
ket morgenbuffet startede programmet på 
slaget kl. 9.00. Det med styring af tiden er 
et absolut plus i RLI-sammenhænge - også 

på dagens Graduate, hvor arbejdsgrup-
pen og facilitatorerne formåede at styre 
deltagerne sikkert igennem den afsatte tid 
til hvert tema i det stramme program.

Forvandling af din Rotary Klub
”Forvandling af din Rotary klub – at 

skabe fremtidige muligheder uden forti-
dens begrænsninger” er en stor titel og et 
omfangsrigt tema, der netop indeholder de 
spørgsmål, der kunne konstateres ”present” 
i de enkelte Rotary klubber, uagtet om man 
havde tilhør i en Rotary klub i D-1440, 
D-1450, D-1470 eller D-1480. Udfordrin-
gerne, styrkerne og mulighederne synes 
meget ens både i de enkelte Rotary klubber 
som mellem klubberne.

De indledende øvelser på RLI Graduate, 
var i sin form kendte fra RLI – dog tog vi 
på Graduate et spadestik dybere og kom 
endnu videre med disse netværksøvelser, 
eks. ”Speed dating” og Dialoogle cards. 
Hver for sig rigtig gode øvelser, der foruden 
at være sjove at deltage i også sikrede, at 
deltagerne kom tæt på hinanden.

De væsentlige bidrag på dagen kom 
under oplæggene om ”Rotary’s identitet”, 
”Udfordringer og udviklingsmuligheder 
i Rotary”, ”Organisationskultur, Corpo-
rate Branding og kommunikation” samt 
”Forvandling af din Rotary klub, herunder 
strategisk udvikling”.

Implimentering straks 
i egen klub

RLI Graduate formåede at bidrage til 
klarhed om Rotary’s identitet, udfordringer 
og udviklingsmuligheder i Rotary og give 

væsentlige bidrag til, hvorledes vi kan 
forvandle vores respektive klubber ”fra or-
dinære til ekstraordinære klubber for vores 
klubkammerater, vores lokalsamfund – og 
verden”. Perspektivrigt og samtidigt nede 
på jorden, hvor temaerne blev introduceret 
og efterfølgende i grupper, der var inddelt 
fra start, drøftet med øje for handlinger, nye 
idéer og nye måder at kommunikere på. 

En eminent mulighed for at bidrage og 
samtidigt suge til sig af de andres viden, 
erfaringer og indsigt.

Flere af dagens præsentationer kunne 
faktisk bringes med tilbage i egen Rotary 
klub og implementeres og/eller videreudvik-
les lokalt.

Sjovt og dejligt 
at opleve Rotary på tværs af distrikterne, at 
være en del af kammeratskabet og opleve 
en særdeles god og ordentlig stemning, et 
engagement og en motivation ud over det 
sædvanlige.

Ved selvsyn konstaterede jeg et Rotary, 
hvor der ydes og præsteres højt med et fæl-
les fokus på, at der opnås et bredt og solidt 
fundament til at komme endnu videre. 

Tak til både arbejdsgruppe og facilita-
torer for et særdeles veltilrettelagt program 
for dagen, berigende temaer, både med 
aktualitet, begrebsforståelse og mulighed 
for fordybelse.

Tak til de øvrige deltagere for en aktiv og 
inspirerende dag, både personligt og fagligt.

RLI Graduate:

Af RLI Graduate deltager 
Brian Bertelsen,  
Pandrup Rotary Klub

Eksempler 
på netværksøvelser 
og gruppearbejder: 

Det er både sjovt 
og inspirerende 

at skulle overbevise 
andre ...
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Viborg Morgen Rotary klub tilbyder i år 
den ultimative bløde pakke: 500 kilo tøj for 
bare 250 kroner. 

Det lyder for godt til at være sandt – men 
det er faktisk endnu bedre end det. For Vi-
borg Morgen sørger for   i samarbejde med 
Kiev Multinational, at tøjet bliver leveret på 
børnehjem i det østlige Ukraine. Det hjæl-
per børn, der er blevet ramt af borgerkrigen. 

I Julemåneden er målet at samle ind til 
at sende hele 15.000 kilo tøj afsted til Ukra-
ine. Når det ankommer, vil lokale Rotary 

klubber sørge for at fordele tøjet til Børne-
hjem i det østlige Ukraine, der hjælper børn 
og børnefamilier der har brug for hjælp.

”Ifølge Ukraines social ministerium er der 
168.000 børn i Ukraine, der er internt for-
drevne” fortæller Jesper Lindholdt, medlem 
af Kiev Multinational Rotary klub. Jesper 
Lindholdt er dansk, men bor i Kiev, hvor 
han driver sin IT virksomhed, men også 
samtidig prøver at gøre en positiv forskel for 
de som er blevet ramt af konflikten.

”Da vi her i Viborg klubben hørte at 

En blød pakke på 500 kilo 
- til børn i Ukraine

Facebook gruppen ”Hjælp Ukraines børn” 
har samlet masser af tøj og møbler til Ukra-
inske børnehjem men bare ikke har penge 
til at få det hele frem – da besluttede vi os 
for at gøre noget” forklarer Michael Jensen. 
”Vi er så heldige at Rotarys Hjælpefond 
dobler de 7.500 op, som vi garanterede – 
og vi håber da også at kunne sende mere 
end de 15.000 kilo afsted, da vi er tæt på at 
være i hus med vores minimum”.

Som en slutspurt på projektet er alle 
Rotarianere og andre interesserede velkom-
men til Gløgg og Æbleskiver til julehygge 
lørdag 19. december i Tårup Præstegård, 
Virksundvej 90, 8831 Løgstrup. 

Vil man gerne give en ”blød pakke” 
i Julegave, eller blot give et lille bidrag i 
anledning af julen, modtages enhver hjælp 
med tak på Mobile Pay og Swipp til Sinna 

på 29 28 
58 52. Man 
kan også 
følge med 
i projektet 
på www.
facebook.dk/
juliukraine2. 

Til lykke!
Hosstående har gennemført 
RLI modul 5, der blev afviklet 
i Viborg i efteråret.

Vi ønsker stort TILLYKKE og glæder os 
til at se mere til jer i udviklingen i Rotary!

Peter Eigenbroth

Lene Dokkedal Dronninglund
Johan Frey Dronninglund
Tove Douglas Farsø
Peter Lindgaard Farsø
Egon Jensen Grenaa
Jytte Nautrup Grenaa
Mogens Lindhard Hadsten
Mads Møller Pedersen  Hadsten
Charlotte Green Hinnerup
Svend T. Damgaard Kjellerup
Christian Boldsen Randers Vestre

Erling Mikkelsen Rønde
Morten Sell Rønde
Marie Østergaard Skive Fjord Morgen
Laia Ribera-Jäger Sydthy
Britta Hedegaard Viborg-Asmild
Sinna Maagaard Viborg Morgen
Nanna Sørensen Aalborg City
Anne L. Lønstrup Aalborg Nr.sundby
Per Jensen Aalborg Vestre
Henriette von Platen Aalborg Vestre
Jens Martin Hansen Aars



Distriktets 
kommende 
ledelse

Som opslået ved mail til klubberne og i artikel i sidste månedsbrev, søger vi 
lige nu kandidater til guvernør-hvervet i 2018-19.

Da jeg i sin tid blev valgt, skortede det ikke på gode ønsker fra tidligere guver-
nører, der fortalte om alle de gode oplevelser, der følger med. Jeg kan kun give 
dem ret. 

Som en del af forberedelse og oplæring har der været deltagelse i Institute og 
Convention, og selvfølgelig en inspirerende uge på Assembly, guvernørskolen – 
efter en begivenhedsrig uge privat indkvarteret hos Rotaryklubberne i Orlando, 
Florida. Alt sammen begivenheder, hvortil ægtefællen også er inviteret!

Men det mest spændende har nu været besøg i distriktets klubber. Selv om 
vi er skåret over den samme læst, er vi ganske forskellige, og det er inspirerende 
at høre, hvordan klublivet foregår i de forskellige klubber. Inspiration, som jeg 
prøver at bringe videre på min tur rundt til klubberne, og som jeg helt sikkert vil 
tage med hjem, når jeg igen får tid til at møde ind i min egen klub…

Jeg kan kun, på linje med mine forgængere, anbefale de mange gode oplevel-
ser for andre!

Og så vil jeg da ikke undlade at opfordre klubberne til også at være opmærk-
somme på, om nogle af jeres medlemmer kan være interesseret i nogle af de 
andre hverv, der udøves i distriktet. De giver alle sammen en bedre indsigt i 
Rotarys arbejde – og dermed får man en sjovere tilværelse som rotarianer – og 
kan bringe god inspiration hjem til sin klub.

Peter Eigenbroth

PS: Sidste frist for indstilling af emner 
til guvernørposten er 18. januar

Den 15. december var distriktsrådet 
samlet til et af fire årlige møder. Der var 
statusmeldinger fra de forskellige udvalg, 
og de vidnede om et aktivt og godt halvår.

Indledningsvis kunne Peter Eigen-
broth berette nyt fra Rotary Danmark. 
Vores IPDG Jens Søndergaard er udpe-
get til landskoordinator for NGSE (New 
Generation Service Exchange). Det er en 
spændende nyskabelse, som vi kommer 
til at høre meget mere om, og et program, 
som klubberne kan bruge aktivt i ung-
domsarbejdet. 

PR på Bornholmermødet. Tilstede-
værelsen på Folkemødet på Bornholm 
gentages i 2016, det havde været en god 
oplevelse at være med i sommer, og det 
skal være med til at give bedre PR omkring 
Rotary.

Fra det netop overståede guvernør-
gruppemøde kunne Peter bl.a. fortælle, 
at distriktet har tilsluttet sig et initiativ fra 
organisationen Flygtningestemmer, som vil 
holde koncert for bl.a. asylansøgere sidst i 
februar. 

De assisterende guvernører havde 
også holdt møde, og fra dem kom der bl.a. 
et forslag om, at distriktsguvernøren også 
aflægger klubbesøg i Rotaract klubberne – 
et godt forslag, som vil blive taget op.

Distriktscounsellor Poul Risager 
fortalte nyt om ungdomsudvekslingen. Alle 
fem danske distrikter arbejder i år sam-
men om Europa-turen, der kommer til at 
foregå i fire busser, der sendes af sted med 
tre dages mellemrum, og årets sommertogt 
med ”Loa” foregår i Kattegat fra 5. til 10. 
juni. Vi modtager i januar syv udvekslings-
studenter på vinterholdet fra den sydlige 
halvkugle.

Distriktets DICO, John Nielsen fra 
Hadsten, animerede til flittigere brug af 
Facebook – der er her, vi kan gøre Rotary 
interessant for yngre potentielle medlem-
mer. Endvidere fortalte han om forarbejdet 
til Rotary Danmarks nye hjemmeside, der 
tages i brug 1. juli.

Jens Søndergaard, der er formand 
for distriktets medlemsudvalg, kunne 
konstatere, at der af forskellige grunde 
ikke har været stor aktivitet i udvalget. Det 
vil der blive ændret på fremadrettet, men 
han kunne dog konstatere, at der arbejdes 
målrettet med planerne om at få startet en 
international klub i Aalborg.

Han fortsatte med at orientere om det 
nyoprettede ICC udvalg (Inter Country 
Committee). Der er oprettet en ICC aftale 
mellem Rotary Danmark og Litauen, og 
der arbejdes på, at de danske distrikter 
støtter unge litauiske studerende. 

Det går godt i distriktet!
Der blev orienteret om klubbernes 

engagement i projekter og støtte fra 
hhv. Rotary Danmarks Hjælpefond og Ro-
tary Foundation – dette emne er nærmere 
omtalt på forsiden af månedsbrevet.

Per Hylander kunne berette om 
rigtigt gode tilbagemeldinger vedr. RLI – 
også dette emne er nærmere omtalt her i 
månedsbrevet.

Det nyoprettede udvalg for Shelter-
bokse og Water Survival Bokse havde 
møde med distriktets AG’ere, og budskabet 
er en opfordring til klubberne om at bud-
gettere med et fast årligt bidrag til denne 
katastrofehjælp. 

Også Rotaract er med i udvalgets 
sty regruppe, hvorfor distriktsrepræsen-
tant Lea Erbs deltog i distrikts-
rådsmødet. Hun kunne 
berette om god aktivitet 
i de to klubber – i Ran-
ders blandt andet med 
lektiehjælp til skole-
elever. Der arbejdes 
lige nu på at oprette 
en ny Rotaract klub i 
Hjørring – et initiativ, der 
støttes af Hjørring Morgen RK.
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Det er 
dejligt at 
konsta-
tere, at 
distriktets 
udvalg 
fungerer 
godt. Det er 
værd at minde om, at en repræsentant for 
udvalgene gerne kommer ud i klubberne 
og fortæller om en af de mange spænden-
de aktiviteter, vi giver os af med i Rotary. 
Find dem på distriktets hjemmeside, eller 
kontakt distriktstræner Anni Stilling eller 
undertegnede for nærmere oplysninger.

Peter Eigenbroth

r med i udvalgets 
distriktsrepræsen-
distrikts-

ne 
et 
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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: 
Peter Eigenbroth, distriktsguvernør
DG1440-1516@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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i januar-februar:
11. jan. Nykøbing M
13. jan. Hjørring Morgen
13. jan. Skivehus
14. jan. Sæby
18.jan. Farsø
19. jan. Han Herred
20. jan. Hjørring
21. jan. Aars
25. jan. Aabybro
26. jan. Nibe
28. jan. Skagen
01. feb. Aalborg Stigsborg

Øvrige begivenheder:
23.-28. jan. Guvernørskole for DGE
30. jan. Landsseminar for AG
03. feb. Distriktsrådsmøde i Rebild

Klubbesøg Nye medlemmer i 
1440 i november
Frederikshavn City: Nørgaard, Peter  

Grenaa: Sørensen, Ole  

Hammel: Sehested, Jacob  

Hinnerup: Holm, Jens  

Hjørring Morgen: Andersen, Kasper Maarup  

Hjørring Vestre: Rendboe, John  

Pandrup: Hove, Andreas  

Skagen Morgen: Kristiansen, Peder Key og  
Fischer, Torben.  

Aalborg Vestre: Sørensen, Kurt Flemming  

Aalborg Østre: Lauridsen, Torben  

Aars: Berntsen, Peter  

Langå Rotary Klub har som projekt leveret et komplet dyrehus til Jebjerg gårdbørne-
haven ”Naturfidusen”. Der var indvielse 19. november, hvor borgmester Claus Oman 
Jensen holdt tale og overrakte det grønne flag. På billedet diskuterer han projektet med 
medlemmer af Rotaryklubben.

Tilbud om venskabsforbindelse til 
tysk, engelsk og hollandsk klub

Rotary Danmark har fået en henvendelse fra Limburg RK i Tyskland. De har gennem 
mange år haft et ”firkantet” samarbejde med en klub i Holland, Belgien og England. Nu 
er den belgiske klub trådt ud af samarbejdet, og de øvrige klubber spørger, om der mon 
er en dansk klub, der kunne tænke sig at indtræde i firkanten.

Klubberne mødes en gang om året, på skift i landene, og de løfter sammen sociale 
projekter, hvortil der skal regnes et budget pr. klub på 1.000 Euro pr. år. Klubberne kom-
munikerer sammen på engelsk.

Hvis der skulle være en klub i distrikt 1440, som er interesseret, kan yderligere oplys-
ninger fås hos undertegnede.

Peter Eigenbroth


