
F O K U S  P Å  D E T  G O D E  K L U B L I V

Med venlig hilsen fra 
din distriktsguvernør 
Jan Brinck

Guvernørens Månedsbrev - nr. 7 april 2014 

Stor interesse for Rotary PR
Som bekendt har fire danske 

Rotary distrikter arbejdet med at 
styrke Rotarys image, støttet af 
et tilskud fra Rotary Internatio-

70 deltagere til distriktets PR-seminar
nal. Der er udvalgt et kommu-
nikationsbureau til at udarbejde 
en plan for arbejdet samt en 
”PR værktøjskasse”, som kan 
inspirere klubberne til at tænke 
mere i god omtale i medierne 
om Rotarys aktiviteter.

Den 27. februar blev ma-
terialet præsenteret i distrikt 
1440, og der var overvældende 
tilslutning med 70 deltagere fra 
distriktets klubber.

Lederen af kommunikations-
bureauet, Martin Westergaard, 
samt Rotary zone 16’s Ass. 
Public Image Coordinator Karin 
Lund-Frank havde arrange-
ret mødet. De understregede 
vigtigheden af, at både distrik-
terne og ikke mindst klubberne 
har et PR-udvalg, som gerne 
må besættes flerårigt. Udvalget 
skal skabe gode relationer til 
de lokale medier, og det skal 
samarbejde tæt med klubbernes 
præsident og medlemsudvalg.

Værktøjskassen ligger  på  
Ro ta rys hjem me side og inde-

holder en fin beskrivelse af 
PR-udvalgets ansvarsområder 
samt gode råd om pressekontakt 
og opbygning af ”Den gode 
historie om Rotary”. Endvidere 
er der eksempler på pressemed-
delelser, fakta-oplysninger og 
relevante logoer.

På hjemmesiden er også 
beskrevet de aktiviteter, som 
Rotarys PR-udvalg foreslår 
klubberne: Åbent-hus arrange-
menter og deltagelse i Rota-
rys iværksætterkonkurrence, 
ligesom vi skal huske at fortælle, 
hvad vi laver af arrangemen-
ter omkring Rotary-dagen 6. 
september.

Ved valg af medier er det 
vigtigt at huske de sociale me-
dier som Facebook og LinkedIn 
– men i og med at alle kan 
komme til orde i disse medier, 
er det også vigtigt at have en 
politik for, hvad der publiceres 
om Rotary…

Der skal aflægges rapport til 
Rotary International omkring 
kampagnen allerede ultimo 
maj i år. Derfor kan nogle af 
aktiviteterne virke lidt tidspres-
sede, men det er vigtigt at 
huske, at indsatsen omkring at 
styrke Rotarys image gennem et 
aktivt PR-arbejde skal fortsætte 
– det er grundlaget for at styrke 
medlemstallet!

Peter Eigenbroth

Klik her: http://www.rotarynyt.dk/mitrotary/rotarysimagekampagne/
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Han Herred Rotary Klub har holdt møde 
hos Øster Han Herreds Egnssamling, der 
har til huse i den tidligere telefoncentral i 
Tranum. Her har en flok ildsjæle renoveret 
bygningerne og opbygget en imponerende 
samling af gamle håndværksredskaber og 
meget mere, og rigtig meget lokalhistorie 
er samlet og katalogiseret i lange rækker af 
ringbind.

Med sig havde klubbens præsident, Jan 
Christiansen, en check på 20.000 kr., som 
egnssamlingen havde søgt til indretning af 
et værksted i den ny-renoverede lade. Jan 
Christiansen glædede sig over, at klubben 
hermed kan donere et beløb som anerken-
delse af det store arbejde, der udføres, og 
at Rotary dermed også kan være med til at 
understøtte egnens kulturelle aktiviteter.

Beløbet blev med tak modtaget af egns-

Præsidenten for Han Herred Rotary Klub, Jan Christiansen, overrækker klubbens gave-
brev til formanden for Øster Han Herreds Egnssamling, Jørgen Hejesen.

Rotary 
støtter 
lokal- 
historien

samlingens formand, Jørgen Hejesen, der 
glædede sig over, at der i Tranum er skabt 
en fin lokalhistorisk samling, og at arbejdet 
samtidig har skabt et rigtig godt kammerat-
skab mellem de aktive borgere.

Huset blev bygget i 1888, og i 1896 blev 
huset overtaget af Chr. Berntsen, der var 
skrædder og en overgang havde 8 svende i 
arbejde. Der foruden drev han telefoncen-

tral, brødudsalg, hestehandel og -slagteri, 
håndkøbsudsalg, handel med ligkister – og 
landbrug!

Øster Han Herreds Egnssamling erhver-
vede huset i 2010 og fik derved et fint sted 
til samlingen, som tidligere havde til huse i 
foderstofbygningens kælder.

Peter Eigenbroth

Onsdag den 4. juni er der i Korsør RK 
det danske mesterskab i Rotary Golf. For 
klubbens Golf- og Eventudvalg er det en 
naturlig opfølgning på et succesrigt Nordisk 
Mesterskab i Rotary Golf, der fandt sted i 
2013.

Det er Korsør Golf Klubs bane og Com-
well Korsør Golf og Spa Hotel, der bliver 
omdrejningspunktet for arrangementet. 

Det er planen, at dette ”officielle” Dan-
marksmesterskab skal være en årlig tilbage-
vendende begivenhed. Rotary Danmark er 

ikke på nogen måde økonomisk involveret 
i mesterskaberne, men det er dejligt, at tur-
neringen er godkendt af Rotary Danmarks 
forretningsudvalg som et landsdækkende 
Rotary-arrangement.

Turneringen afvikles over 18 huller, 
hvor A-rækken spiller slagspil og B-rækken 
stableford. Den overordnede danske mester 
vil være A række spilleren med laveste 
bruttoscore. Derudover er det også muligt 
at vinde det danske mesterskaber for hold. 
Et hold består af 3 spillere fra samme klub. 
Det er naturligvis tilladt at stille med flere 
hold. 

Det bliver en attraktiv turnering med 
medaljer, en flot DM pokal og mange 
andre flotte præmier. Som et scoop et det 
lykkedes at få en aftale med ”Green Time”, 
hvilket betyder at den danske mester samt 
vinderne af A og B rækken kvalificerer sig 
direkte til den nationale finale i ”World 
Golfers” turneringen. Præmieoverrækkelse 
finder sted på Comwell Korsør i forbindelse 
med den afsluttende middag.

Vi glæder os til at byde alle golfspillende 
rotarianere velkommen til Korsør.

 Yderligere omkring arrangementet og 
mesterskabet kan ses på www.rotarygolf.dk, 
hvor også tilmelding kan finde sted.

Poul Møller, Korsør RK

Danske Mesterskaber i 
Rotary Golf spilles i Korsør
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Frederikshavn RK fejrede 75-året med gallafest
Det var 14 driftige frederiks-

havnere, som i 1939 fik en 
op  for dring fra Hjørring Rotary 
Klub om at finde interesse for 
en klub i Frederikshavn. Ini-
tiativtager var bankdirektør 
Sperling Andersen, Hjørring, 
som henvendte sig til sin kollega 
i Frederikshavn, N. G. Nielsen, 
Frederikshavns Bank.

Allerede i 1937 begyndte 
forarbejdet, og det lykkedes at 
danne en klub, som blec char-
tret den 25. marts 1939.

Klubbens bestyrelse i dag 
syn tes naturligvis det skulle fej-
res og indbødmedlemmer og 
præsidenter fra naboklubber til 
gallafest i Møllehuset - festligt 
skulle det være! Og det blev det.

Jubilæumsskrift og 
maleri gav penge

Forinden var der blevet 
udarbejdet et jubilæumsskrift 
på 40 sider - båret af annoncer 
fra klubbens medlemsvirksom-
heder, endda med overskud til 
”jubilæumsfonden”.

En af klubbens medlemmer, 

Øverst tv. Steen Karlsens maleri præsenteres af Jens Jørgen Calundan og Peter Olsen.
Øverst th.: Præsident Søren Hansen bød velkommen, bla. til fhv. præsident og guvernør Villy Christensen, Lillian og Søren Sønderby i forgrunden.
Nederst: Der var indbudt til gallafest, og det gav en sjælden lejlighed til at lufte ordenerne. Fra venstre dommer Dorthe Petersen, fhv. kommandør Jes Thomsen, fhv. ansat i 
forsvaret Inger Thomsen, fhv. kommandør Carl B. Johansen, fhv. rektor Jens Jørgen Vinther og fhv. distriktstoldchef Eyvind Roi Madsen.

Se jubilæumsskrift - klik her: https://flipflashpages.uniflip.com/2/2285/326203/pub/index.html
Se presseomtale her: http://nordjyske.dk/nyheder/sidste-cigar-er-roeget---og-nu-er-pigerne-med/0d270c49-4fdf-4633-a134-8404dd552659/5/1519?

kunstneren Steen Karlsen, hav-
de begået et maleri, som blev 
reproduceret i 75 eksemplarer 
og solgt til fordel for samme 
fond. Gaver og andet vil også 
medvirke til, at der bliver et 
pænt beløb at dele ud af på et 
tidspunkt.                        -ct.

Villy Christensens 
tale tåler 
gengivelse her:

Tak for indbydelsen til denne 
strålende fest. Fornøjeligt atter 
at være i Frederikshavn, hvor vi 
haft så mange spændende og 
lykkelige år.

0m et par uger bliver jeg 84 
år! Af disse mange leveår har 
jeg boet mere end 30 i denne 
by. Her blev jeg også -  det var 
i 1967 - medlem af Rotary, som 
har været med til at give mit liv 
indhold.

For os som mennesker er 
FÆLLESSKABER helt afgøren-
de. NETVÆRK hedder det nu 
til dags! Disse netværk tegner 
mange mønstre i vort liv og er 
med til at skabe og videreud-
vikle samfundet.

Nogle netværk er der bare. 
Andre tilslutter vi os bevidst: Fa-
milie, legekammerater, naboer, 
arbejdsfæller kommer for de 
fleste som en selvfølge. 0rgani-
sationer og foreninger vælger 
vi at indtræde i efter ønsker,  
holdninger og behov.

Det gamle ordsprog siger: 
”Sig mig hvem du omgås, og 

jeg skal sige dig, hvem du er!”
Vi vælger efter, hvem vi er, 

og når vi har valgt, påvirkes vi 
så af det netværk, som vi har 
tilsluttet os.

I dag fejrer vi, at Rotarys 
verdensomspændende netværk 
for 75 år siden nåede Frederiks-
havn!

Det har beriget mange af os, 
der er her til stede.

SERVICE AB0VE SELF er 
vort motto, og dermed indgår 
vi i en bred kulturel og religiøs 
strøm, der med udgangspunkt i 
Jerusalem og Athen har vandet, 
gødet og beriget vor kultur.

Klubben er det bærende 
element. Der mødes vi uge efter 
uge med folk, vi kan lide og 
gerne vil lytte til. Der åbnes vore 
øjne for fag og forhold, som vi 
ellers ikke ville få kendskab til.

Men vor klub er en del af et 
verdensomspændende fæl-
lesskab, der i teori- og praksis 
fremmer Rotarys formål.

Med en hjertelig tak for fæl-
lesskab og venskab i denne klub 
i mange år lykønsker jeg med 
jubilæet og udtrykker de bedste 
ønsker for klubbens fremtid.
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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: 
Kim Holst, Randers Vestre 
RK. Mail: holst.kh@gmail.
com.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Erik Salomonsen, Rønde RK. 
Mail: ingerik@os.dk.
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK.
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jan Brinck, distriktsguvernør
DG1440-1314@rotary.dk 

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

Velkommen til nye medlemmer 
i 1440 i februar-marts

Distriktsaktiviteter 
April - maj 
Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: 
Dokumenter, 2013-2014-JanBrinck; Mødekalender.

Bjerringbro 
Kasper Hygum

Ebeltoft
Elin L. Andersen
Louise Marie Nielsen
Heidi Vølcker

Frederikshavn City 
Brian Strøm

Grenaa 
Jytte Nautrup
Vita Glad Petersen

Grenaa GoMorgen
Christian Ellern Gøttsche

Grenaa-Djurs 
Palle Skjødt
Ingrid Willum

Hadsten 
Jette Schulz

Hadsund 
Finn Egsdal
Jørgen Myrup

Hals 
Søren Jacobsen

Hinnerup
Jes Grandt Nielsen

Hjørring 
Carsten Toxværd Østergaard
Henrik Svanhede
Mark Krebs

Hjørring Morgen
Lars Trampedach

Kjellerup 
Renè Borup
Carla Christensen

Nykøbing Mors 
Poul Nyborg

Randers Business Breakfast
Mette Haarup
Anna Marie Hejlsberg
Karin Holst

Skagen Morgen 
Bo Geisler

Skive Fjord Morgen 
Marie Viberg Østergaard

Thisted 
Poul Pedersen
Michael Pedersen

Viborg 
Per Nielsen

Viborg Morgen 
Jens-Kristian Damsgaard

Aalborg Stigsborg 
Lennart Sørensen

Aalborg Vestre 
Lilian E. Sørensen

Aalborg Østre 
Torben Marius Gregersen

April:
Uge 15:  DGE, DGN,DGND: Teamudviklingsseminar Hotel 
  Comwell, Børkop.
Uge 18: DG: RD forretningsudvalgsmøde 4 (Fyn).

Maj:
Uge 19: DG: Viborg-Asmild. Klubbesøg.
Uge 21:  GG 10 Distriktsrådsmøde 4 (med ledsager) Rebildhus.
Uge 21-24: DG/DGE: Convention i Sydney, Austalien.  

Foråret så sagte kommer - og dermed er guvernørens klubbesøg ved at være gennemført. Hvis du 
synes, at NYT I 1440 er lidt tyndere end sædvanligt denne gang, kunne det skyldes, at guvernøren 
har været ramt af sygdom og endny ikke er helt oppe på mærkerne...


