
Nr. 6 - Januar 2013
       Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

vejs eller vejs?

Motto: “Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

Ved denne tid tænker mange 
af Rotarys klubpræsidenter sik-
kert: ”Pyha, så kom jeg så langt! 
Nu er første halvår gået, og jeg 
kan begynde at se en ende på 
det.” 

Også en guvernør kan få 
spørgsmålet: ”Nå, er det ikke 
rart nok at være ovre ”det 
værste” nu?”  

Sådanne spørgsmål kan 

Fra RI’s hjemmeside:
Rotary International, head-
quartered in Evanston since 
1954, is one of the city’s 
10 largest employers with 
more than 500 staff support 
Rotary’s nearly 33,000 clubs 
around the world.

godt sætte lidt tanker i gang. 
Forhåbentlig er der ingen, 
hverken præsidenter eller gu-
vernører, for hvem arbejdet med 
ledelse i Rotary er en sur pligt. 
Forhåbentlig har alle grebet til 
med lyst og vilje, og forhåbentlig 
har alle fulgt den opfordring, 
som har lydt fra Evanston til alle 
Rotaryledere i vores mere end 
500 distrikter verden over, og 

som også jeg har prøvet at bære 
videre til klubberne: “Enjoy the 
Challenge!”

Selv under disse glade vilkår 
er der ikke noget at sige til, hvis 
vi i en travl hverdag nu og da 
fristes til at se frem til den dag, 
hvor vi med god samvittighed 
kan give kæden videre til efter-
følgeren. Men luk nu ikke anden 
del af Rotary-året ned for tidligt! 

Stil dig selv spørgsmålet: Er 
jeg midtvejs, eller er jeg halv-
vejs?  Er man ”midtvejs,” er 
man på toppen. Nu ser man 
resten af året som en tur i friløb. 
Nu har man taget stigningen. 

Han Herred RK har i mere end 25 år haft et fantastisk 
godt venskabsklubsamarbejde med Hjo RK i Sverige og 
Stokke RK i Norge. Typisk har vi med vore ægtefæller mød-
tes hvert andet år i en af de tre klubber. Den arrangerende 
klub har så stået for at sikre et program, hvor der har været 
lagt vægt på kulturelle og sociale aktiviteter med det sigte at 
sikre forståelse, viden og personlige venskaber på tværs af 
de tre lande.

Som noget helt nyt besluttede vi i efteråret 2011 at lave 
et endnu mere aktivt samarbejde – et såkaldt Rotary trelandsprojekt.

Formålet med projektet er dels at lave et endnu tættere samarbejde de 
tre klubber i mellem, dels at udbrede kendskabet til Rotary og evt. rekrut-
tere nye medlemmer, og endeligt aktivt at bruge projektet til afklaring af 
temaer som kan være interessante i de tre områder.

Projektet kører over tre år i perioden 2012–2014, og temaet fastlægges 
for et år af gangen.

Vi har netop afsluttet projektet for 2012 hvor tre projektdeltagere i en 
uge har været samlet i Hjo.                                      - fortsættes næste side

Nu kan man tillade sig at hvile 
på pedalerne. Er man ”halv-
vejs,” er man derimod kun halvt 
i mål. Der er stadig meget at 
gøre, og nye mål kan stadig nå 
at blive sat. 

Vi skal alle tænke: Halvvejs! 
Et forår kan byde på meget. 
Ikke alle aktiviteter kræver 
langtidsplanlægning. Benyt 
årsskiftet til at lave en halvve-
jsstatus i klubledelserne. 

Hvordan er første halvår 
gået? Har vi nået det, vi ville? 
Skal vi revidere vores indsat-
splan, er der kommet nye ideer 
i idékassen, og kan vi nå at føre 
nogen af dem ud i livet? Livet 
varer længst og byder på mest, 
hvis vi  siger ”halvvejs!”  

Lad os ønske hinanden et 
levende og aktivt Rotary-forår, 
så vi kører løs med energi og 
geist lige til sidste klubmøde i 
juni måned.  GODT NYTÅR!

Vibeke Gamst
distriktsguvernør i 1440

Hvad et venskabsklub samarbejde også kan føre til

Jan Christiansen
Han Herred RK
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Forudsætningen for at blive 
deltager er, at man er et yngre 
aktivt Rotary-medlem, som ser 
en mulighed for at videreud-
vikle sine egne kompetencer/
erfaringer, ønsker at forstærke sit 
personlige netværk og få Rotary 
endnu mere ”ind under huden” 
- eller  - er en ikke rotarianer, 
erhvervsaktiv med en tilgang til 
medmennesker og erhvervsliv, 
som gør, at man kan blive en 
god ambassadør for Rotary i 
fremtiden.

Tema: Erhvervs- 
udvikling

Temaet for 2012 har været 
”Lokal/regional erhvervsud-
vikling” hvor de tre deltagere 
har haft følgende opgaver:

At undersøge forudsætnin-
gerne for at Rotary klubber i 
samarbejde skal kunne med-
virke til yderligere fremgang for 
sit lokale/regionale erhvervsliv 
gennem forretnings- og marked-
sudvikling.

Analysen skal sammenfattes i 
en rapport indeholdende anbe-
falinger.

Analysen udføres i første 
omgang via besøg på nogle få 
repræsentative virksomheder 
med egne funktioner indenfor 
produktudvikling, produktion, 
logistik og marked. Herudover 
bliver der holdt nogle inspira-
tionsforelæsninger på udvalgte 
uddannelsesinstitutioner.

Projektets slutresultat skal 
være brugbart i alle tre lande.

Projektugen har været en 
bragende succes som har re-
sulteret i en slutrapport med 
mange fine iagttagelser der fre-
mover vil kunne bruges i vores 
samarbejde med erhvervslivet. 
Projektdeltagerne har fået nye 
venskaber og har allerede aftalt 
at mødes igen og sidst men 
ikke mindst har deltagerne givet 
udtryk for at de fremover ønsker 
at være Rotarianere. 

Alle tre Rotary klubber er 
enige om at dette er et projekt 
vi ikke vil undvære og vi ser alle 
frem til næste års projekt.  

Yderligere information kan 
fås hos Hanherred RK. 

Jan Christiansen.

Hvad et venskabs-
klub samarbejde 
også kan føre til 
- fortsat fra forsiden

To gange om året finder dis-
triktet anledning til at præmiere 
den af udvekslingsstudenterne 
på holdet, som har udmærket 
sig på en god måde. 

I år skete det på Get-together 
mødet i Hobro for alle udvek-
slingsstudenter i distriktet. Hobro 
Rotary Klub har arrangeret en 
weekend, hvor de unge kan 
mødes og være sammen om for-
skellige aktiviteter. Dette møde 
er samtidig den sidste mulighed 
for at vinterholdet fra 2012 kan 
tage afsked med de andre, da de 
rejser hjem først i januar 2013. 

Lørdag aften deltog min kone 
og jeg i spisningen sammen med 
medlemmer fra Hobro Rotary 
Klub og lige derefter samlede vi 
alle de deltagende udveksling-
sstudenter i et lokale lavede 
en lille happening om udmær-
kelsen. 

Valget var faldet på Jody 
Potter fra Aars Rotary Klub efter 
indstilling fra klubben.

Jody fik overrakt et flot dip-
lom, en buket blomster og to 
biografbilletter med tilbehør.

Jeg fortalte herefter et uddrag 
af hvad der stod i indstillingen:

“Jody har med sit væsen og 
indstilling til tilværelsen været 
en fremragende student og 
ydermere en mere end værdig 
repræsentant for sit hjemland, 
Australien, samt YEP program-
met og hermed Rotary.

prisen “Outstanding Student”
Dertil har hun vist sine dan-

ske, undrende kammerater, at 
dans på bordene kombineret 
med højlydt syngen faktisk kan 
gøres uden påvirkning af andet 
end godt humør!

At Jody er en værdig am-
bassadør for såvel Australien 
som Rotary har hun ydermere 
vist gennem sin engagerede 
deltagelse i årets lejr for polske 
børnehjemsbørn, der forestås af 
frivillige fra Beredskabsforbun-
det. Jody fandt med det samme 
interesse i at hjælpe på denne 2 
ugers sommerlejr, hvor hun med 
selvfølgelighed faldt ind i arbej-
det, og dermed var til stor hjælp 
for lejrens daglige gøremål. Hun 
blev i høj grad en gevinst for 
børnene, idet Jody engagerede 
sig i børnenes adfærd og forstod 
at tackle dem individuelt. Hun 
forsøgte at lære deres sprog, 
ligesom hun forsøgte at lære 
dem engelsk, hvilket betød, at 
hun i løbet af få dage var i stand 
til at kommunikere med dem – 
en kommunikation, der foregik 
gennem leg, tegning og musik/
sang.

Jody har under sin deltagelse 
i lejren vist et enestående ek-
sempel på uselvisk indsats med 
hjertet på rette sted, hvilket bety-
der, at hun har været med til at 
gøre en forskel.

Men den frivillige indsats har 
ikke været nok for Jody. ”42 for 
the future” blev titlen på Jody´s 

personlige fundraise program til 
fordel for et indisk børnehjem.  
Som pr for projektet ville Jody 
deltage i H.C.Andersen mara-
ton, der fandt sted 23. septem-
ber. Og som sagt - så gjort. Der 
blev oprettet en hjemmeside, 
hvor man kunne donere bidrag 
i den gode sags tjeneste. Jody 
havde sat målet for Fundraise 
delen til 10.000 australske dol-
lar, eller cirka 60.000 danske 
kroner, hvilket blev indfriet. Og 
da dagen oprandt, gennemførte 
Jody, efter megen hård og mål-
rettet træning, de ”42 for the 
future” km i gaderne i Odense. 
Well done! At hun umiddelbart 
efter indsatsen har udtalt aldrig 
at ville gøre det igen, må tiden 
vise, om det holder stik. Men 
hun satte sig et mål og fuldførte 
med det formål at gøre noget 
for andre. Så mon ikke, at der 
nærmest er en rotarianer gemt i 
hende!”. 

Der var stort bifald fra de 
andre udvekslingsstudenter og 
rotarianere der var til stede. 

Til slut viste vi det imponer-
ende videoklip fra YouTube hvor 
Jody fortæller om baggrunden 
og forberedelserne til maraton-
løbet. 

Link: youtube.com/
watch?v=IqrjgCS2tZI

Poul Risager, ADC Inbound

Jody Potter fra Aars Rotary Klub fik mange blomster - verbalt som fysisk - af Poul Riisager.



Som det blev nævnt i decem-
berudgaven af ”Nyt i 1440”, 
udfører jeg min virksomhed 
som Rotary Coordinator inden 
for det geografiske område, der 
hedder Zone 16, og som består 
af distrikterne i Island, Norge, 
Danmark, Polen, Ukraine og 
Hviderusland. Dertil kommer 
to svenske distrikter. Zonen er 
altså en form for region i Rotary 
forstand.

Institute i Sct. Peters-
borg er for alle  
rotarianere

Zoneinddelingen har primært 
to formål. Dels vælges medlem-
merne af Rotary Internationals 
bestyrelse fra de enkelte zoner, 
i vores tilfælde skiftevis fra zone 
15 og 16. Dels gennemfører 
vi hvert efterår inden for de to 
zoner det årlige Governor Elect 
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             Rotary 
International 
Coordinator?

Hvad laver en

Training Seminar (GETS) og i 
tilknytning hertil et antal semin-
arer samt et Rotary Institute for 
alle interesserede rotarianere. 
Her er der virkelig mulighed 
for at hente inspiration til det 
daglige Rotary arbejde for både 
erfarne og nyere rotarianere. 
Læs selv mere ved at klikke ind 
på dette års Institute i Sct. Pe-
tersborg 11.-15. september via 
www.rotary.dk. 

Jeg har været Rotary Co-
ordinator siden juli 2010, ud-
peget af Rotary Internationals 
præsident for en 3-årig periode. 
Perioden er i slutningen af 2012 
blevet udvidet med endnu et 
år, således at jeg kan se frem til 
at betjene distrikter og klubber 
i Zone 16 frem til udgangen af 
juni 2014. – Det glæder jeg mig 
meget til.

Min opgave som Rotary 
Coordinator er at bidrage til at 
skabe stærkere og mere dyna-
miske distrikter og klubber, der 
tør gå nye veje i udviklingen 
af Rotary. Jeg løser opgaven 
som træner, konsulent, kontak-
tformidler og ressourceperson 
for ledere i distrikter og klub-
ber i forbindelse med semin-
arer, workshops og kurser, og 
gennem personlige kontakter. 
– Både Skype og Facebook er 
værktøjer, som jeg bruger meget 
i mine daglige kontakter.

Sammen med Director Ann-
Britt Åsebol, som en del af jer 
mødte på distriktskonferencen i 
september, og mine to kolleger, 
Rotary Foundation Coordina-
tor Grethe Christiansen, distrikt 
1470, og Rotary Public Im-
age Coordinator Jens van der 
Watt, distrikt 1470, virker jeg 
således som Rotary Internation-
als repræsentant lokalt. Det er 
i øvrigt en tilfældighed, at alle 
tre koordinatorer i Zone 16 på 

b
u
s
f

- fortsættes næste side



Jens skal  repræ-
sentere verdens-
præsidenten

Det er en ære for vores distrikt, at ver-
denspræsident i Rotary-året 2012-13 Sakuji 
Tanaka har bedt Jens Holm Jensen, Løg-
stør Rotary Klub, om at 
være hans repræsentant 
ved distriktskonferencen 
i distrikt 1870 14.–15. 
juni. 

Distrikt 1870 ligger 
i Tyskland, Westfalen. 
Vi ønsker Jens held og 
lykke med hvervet.

HUSK AT: 
Sidste frist for indsendelse af forslag til 

distriktsguvernør 2015/16 er 22. januar. 
Forslag indsendes til Distriktsguvernør 
Vibeke Gamst. Se nærmere i december-
nummeret af Guvernørens Månedsbrev.”

Send en indstilling!

Rotary 
ønsker 
at hædre 
ægtefæller/
samlevere

I erkendelse af, at Rotarys 
arbejde sjældent udføres af ro-
tarianerne alene, men at deres 
ægtefæller eller samlevere ofte er 
”dem, uden hvilke intet lod sig 
gøre,” har Rotary International 
indstiftet en ny pris ”The Rotarian 
Spouse/Partner Service Award.” 
Prisen uddeles til en rotarianers 
ægtefælle eller samlever, som har 
ydet eksemplarisk humanitær 
tjeneste gennem Rotary. Den 
pågældende må ikke selv være 
rotarianer.

Hvis du eller din klub har for-
slag til en ægtefælle eller samlever, 
som har gjort sig fortjent til denne 
pris, kan indstilling af prismod-
tager ske til mig. Indstillingen skal 
ledsages af motivering på engelsk. 
Send venligst indstillingen senest 
15. februar, idet alle indstillinger 
skal være modtaget hos Rotary 
Internationals hovedkvarter senest 
1. marts. Der vil maksimalt blive 
uddelt 100 priser på verdensplan.

Vibeke Gamst
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Carsten Helmuth Pedersen fra Aal-
borg City RK har oprettet to grupper på 
hjemmesiden  Endomondo (www.en-

Socialt netværk for idræts-
dyrkende rotarianere

domondo.com), som er et socialt netværk 
for folk, som træner alle mulige idræts-
grene.

Der er oprettet en gruppe for alle Rotary 
Danmarks medlemmer og én for End Polio 
Now. Adresserne får du her:

http://www.endomondo.com/
teams/7753140
http://www.endomondo.com/
teams/7753231
 

Dialog om Rotary og polio
- Dermed kan rotarianere, som mo-

tionerer, måske stifte bekendtskab med 
hinanden og finde på nye ideer, fortæller 
Carsten. - Til den første har jeg inviteret de 
8 rotarianere som jeg kender, der allerede 
benytter Endomondo og til den anden har 
jeg inviteret alle dem jeg kender. 

Forhåbentlig kan vi derigennem få en 
dialog med vores netværk om polio.

nuværende tidspunkt er fra Danmark. – 
Desuden har jeg tre Rotary Assistant Co-
ordinators, som jeg selv har udpeget, fra 
henholdsvis Norge, Sverige og Polen.

Strategien er at støtte, styrke 
og forbedre

Helt konkret løser jeg opga ven ved at 
udbrede kendska bet til Rotary Internation-
als strategi og ved at motivere distrikter 
og klubber til at lade sig inspirere af den 
til at lave planer for deres egen udvikling 
og nyskabelse, med udgangspunkt i deres 
nuværende situation.

Som det fremgår af illustrationerne af 
Rotary Internationals strategi, er de tre 
hovedindsatsområder (udviklingsområder) 
at støtte og styrke klubben, fo ku sere på 
og øge den humanitære indsats, samt 
forbedre vort image og offentlighedens 
kendskab til os. – Områder, som de fleste 
distrikter og klubber formentlig vil finde 
relevante.

Rotary Internationals strategi blev yder-
ligere konkretiseret, da vores internation-
ale bestyrelse i efteråret 2011 vedtog at 
ville øge medlemstallet globalt med 3% pr. 

år i tre år, som en kombination af at bevare 
flere medlemmer, end vi rent faktisk gør, 
tiltrække nye og yngre medlemmer, og ved 
at starte nye klubber.

Så den primære indsats ligger i høj 
grad inden for klub- og medlemsudvikling, 
samtidig med at jeg sammen med mine as-
sistenter slår til lyd for, at både udvikling og 
forandring er nødvendige forudsætninger 
for, at vi også kan tiltrække og bevare de 
nye generationer i Rotary. Samtidig skal vi 
være opmærksomme på, hvilke gode tradi-
tioner vi ønsker at videreføre i den enkelte 
klub og distrikt. Dette forudsætter, at vi 
selv ved, hvorfor vi har traditionerne, og at 
vi kan forklare dem for dem, der kommer 
efter os!

Jeg kommer naturligvis gerne i den en-
kelte klub i det omfang, kalenderen tillader 
det, og uddyber, hvad jeg går og laver som 
Rotary Coordinator.

Per Hylander

Hvad laver en Rotary 
International Coordinator?
- forstsat
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NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Vibeke Gamst - mobil 25 55 93 35
dg1440-1213@rotary.dk

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

Hvordan modtager vi nye medlemmer?
Alle klubber beskæftiger sig 

med medlemsfastholdelse, og alle 
klubber er opmærksom på, at den 
første tid som rotarianer er vigtig. 
Det værste scenario er det, hvor et 
nyt medlem efter kort tid melder 
sig ud. Så ved man, at man kun 
står med tabere. En potentiel rotari-
aner er blevet skuffet, har gjort en 
forgæves investering af overvejelser 
og forventninger. For den pågæl-

dende klub svider 
udmeldelsen. Hvad 
var årsagen? Kunne 
vi have gjort noget 
anderledes?

Læs her, 
hvordan man i 
Hjørring Vestre RK 

arbejder. PDG Gunnar Dahl Peder-
sen, formand for klubbens ide- og 
aktiveringsudvalg, skriver:

Minikursus for nye rotarianere
I Hjørring Vestre er man meget optaget af, hvordan man sørger for, at nye medlemmer 

så hurtigt som muligt oplever sig selv som hørende til i Rotary – og i klubben.
Der er nu udarbejdet en manual, som beskriver processen gennem det første halve år, 

fra den allerførste henvendelse til et potentielt nyt medlem indtil vedkommende er opta-
get og blevet en del af klubben.

Vi har netop haft et klubmøde med overskriften. 
“Vi sætter fokus på vore nye med lemmer!”
På mødet fremlagde vi besvarelserne på et spørgeskema, som vi havde bedt de nye 

medlemmer om at udfylde.
Det handlede om, hvordan de har oplevet invitationen og den første tid i klubben. 

Heldigvis var svarene helt overvejende positive, men vi kan godt lære noget. Bl.a. ved de 
nye næsten intet om Rotary.

Derfor har vi netop planlagt et ”minikursus” over 3x1 time for helt nye medlemmer.
Det ligger umiddelbart efter tre ordinære klubmøder.
Overskriften er: Rotarys  mangfoldig hed.
Udgangspunktet er en powerpoint udarbejdet af Per Hylander til et distriktsseminar. 

Den bliver disposition for en samtale mellem de syv nye medlemmer og tre erfarne rotari-
anere.

Præsidenten har meldt sin deltagelse i arrangementet og klubben er vært ved en god 
fadøl alle aftener!

Humøret var højt ved Aalborg Søndre 
Rotary Klubs julemøde den 10. december 
på Hotel Scheelsminde i Aalborg. Klubben 
har en høj mødeprocent, og denne aften 
var klubbens medlemmer også mødt frem i 
stort tal, og traditionen tro var ægtefællerne 
inviteret med. Det blev en festlig aften med 
spisning, julesalmer og underholdning, 
bl.a. causerede klubbens senest udnævnte 
honorære medlem, A.P. Tage, om forvent-
ningerne til julen, og aftenens arrangør, Kim 
Munk-Pedersen, læste et moderne eventyr 
op.

Det var på forhånd annonceret, at klub-
ben denne aften for første gang i seks år 
ville udnævne Poul Harris Fellows, og der 
var blevet indhentet forslag fra klubbens 
medlemmer. Alle var derfor spændte på, 
hvem det kunne være, da udnævnelserne 
skulle finde sted. 

Fem udnævnt til Poul Harris Fellows

Men først fik deltagerne repeteret, hvem 
Poul Harris var, og at han grundlagde Rota-
ry i 1905. Han formulerede målsætningen 
om ”at tjene andre”, og at denne gode ide 
bredte sig til hele verden, så der nu er 1,2 
millioner medlemmer, og de har bl.a. har 
en stor del af æren for, at Polio næsten er 
udryddet. 

Det blev desuden understreget, at 
hæderen som Poul Harris Fellow gives 

til personer, der opfylder høje faglige og 
personlige normer, både som medlem af 
Rotary og i det civile liv.

Hele fem medlemmer blev derefter kaldt 
frem én for én og af klubbens præsident, 
Arne Sloth Kristoffersen, præsenteret og 
derefter udnævnt til Poul Harris Fellow. 
Med hæderen fulgte som bekendt en nål, 
en medalje og et dokument, der var under-
skrevet af Rotarys japanske verdenspræsi-
dent. 

Alle fem har på bedste vis levet op til 
de normer, som Rotary har formuleret som 
forudsætning for tildeling af denne hæders-
bevisning. Som medlemmer af Rotary har 
de alle udført et stort arbejde som præsi-
denter, udvalgsformænd, counsellors og 
initiativtagere til diverse projekter. 

Følgende blev udnævnt med angivelse 
af antal medlemsår i parentes.

Christian Zink (38), Hans Peter Jensen 
(26), Tom Frandsen (26), Henrik Westen-
Jensen (22) og Svend Erik 
Christensen (10).

Arne Sloth Kristoffersen
præsident for Aalborg Søndre 

RK


