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NYE KLUBBER
Rotary Internationals bestyrelse god-
kendte den 31. december 2010 Viborg 
Morgen og Skagen Morgen som nye 
Rotaryklubber.

Vi ønsker vore to nye klubber hjertelig 
velkommen i Rotaryfamilien og i Distrikt 
1440.

Efter godkendelse af de nye klubber har 
Distrikt 1440 nu 56 klubber, heraf syv 
morgenklubber.

Ansøgning om godkendelse af Skive-
fjord Morgen som ny Rotaryklub er 
netop indsendt til RI.

Når vi får godkendt den nye morgen-
klub i Skive, må vi konstatere, at 
behovet for sådanne klubber indtil 
videre ser ud til at være dækket inden 
for overskue lig fremtid.

Primus motor i oprettelsen af mor-
genklubber i distriktet har været og er 
Gunnar Dahl Pedersen, Hjørring Vestre 
RK, der fra 2005 utrætteligt har arbejdet 
med oprettelse af morgenklubber.

Randers Business Breakfast RK, blev 
chartret 28. november 2006, Aalborg 
City RK 20. februar 2007, Frederiks-

havn City RK 20. februar 2007 og Hjør-
ring Morgen RK 24. juli 2007.

Hjallerup Morgen RK, der blev chartret 
den 17. september 2010, har Gunnar op-
rettet i samarbejde med RC Per Hylander, 
Dronninglund RK.

De to nye morgenklubber i Viborg og 
Skagen har Gunnar oprettet i samarbejde 
med AG Pernille Hovaldt, Hjørring Mor-
gen RK, og i distriktet er vi taknemmelige 
og stolte over deres arbejde.

Men Gunnar hviler ikke på laurbærrene, 
og allerede ved distriktsudvalgsmødet 
den 11. november 2010 fremlagde han 
en treårig strategi med vision og handle-
plan for oprettelse af nye klubber.

Strategien blev drøftet og vedtaget af 
distriktsudvalget og kan findes på www.
rotary.dk under distrikt 1440, dokumen-
ter, distriktets dokumenter, Strategi for 
nye klubber - 28.november 2010.

Vi er i distriktsudvalget enige med Gun-
nar i, at der er potentielle rotarianere, 
som aldrig får tilbuddet om at være med i 
Rotary, hvorfor der bør oprettes nye klub-
ber overalt, hvor der er mulighed for det.

Det er denne strategi med vision og 
handleplan, som vi i de kommende tre 
år vil arbejde intenst med, så potentielle 
rotarianere kan få oplevelsen og glæden 
ved at være med i en Rotaryklub.

Måske er der i din klub ildsjæle, som kan 
se muligheden for at oprette endnu en 
Rotaryklub i dit område med en anden 
mødedag og måske et andet mødetids-
punkt end det traditionelle.

Måske var det noget for dig og nogle 
stykker fra din egen klub at oprette en ny 
klub, og derved få lov til at opleve glæ-
den og begejstringen ved at være med til 
at skabe noget nyt?

Jens Kristiansen

    indsamlings
    resultat 
Distriktets indsamling af mobiltelefoner gav 
ikke helt det økonomiske resultat, der var 
stillet i udsigt. Det blev til gennemsnitligt 
4,12 € i stedet for 10 € pr. indsamlet tele-
fon. Alligevel blev det til mange penge, som 
nu for de flestes vedkommende er sendt til 
kontoret i Zürich.
                                                            € 
 Ebeltoft   731 
 Rosenholm  532 
 Viborg & Viborg-Asmild 431 
 Skivehus   418 
 Frederikshavn  371 
 Randers Business Breakfast 343 
 Fjerritslev   315 
 Randers Vestre  245 
 Thisted   222 
 Saeby   165 
 Bjerringbro  96 
 Grenaa-Djurs  86 
 Rønde   86 
 Langå   68 
 Rebild   60 
 Galten   52 
 Løgstør   50 
 Grenaa   50 
 Farsø   45 
 Brønderslev  43 
 Nibe   38 
 Aars   27 
 Pandrup   20 
 Aalborg Vestre  17 
 Bangsbostrand  16 
 Åbybro   10 
 1440 Total         4.537 

De fire andre distrikters resultateter var:
1450 stk. 4.872    1460 stk. 897
1470 stk. 840  1480 stk. 936 

Opgørelsen er foreløbig – pr. 31. januar 
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Vi har valgt at bringe Rotary 
Læring ind i vores program. Vi 
vil gerne have det på program-
met 1-2 gange om året. 

Og hvorfor nu det? 
Fordi Rotary Læring er som 

at læse eventyr for børn- det er 
som at få fortalt sin favorithisto-
rie igen og igen. Og hver gang 
man hører den, dukker der flere 
detaljer op, som man enten ikke 
har hørt før eller ikke har hæftet 
sig ved.

Vi er alle blevet introduce-
ret til Rotary på forskellig  vis 
– nogle ved et introduktions-
møde, andre ved en mere 
per  son lig snak og fortælling, 
men fælles for alle er, at det er 
Rotarys oprindelse, man får 
fortalt, hvordan organisationen 
har udviklet sig, og hvad der 
har været muligt at udrette.

Så kommer hverdagen rul-
lende, og man får flere opgaver 
og engagerer sig i mere og 
mere, og så er det, at man har 
godt af at blive mindet om, 
hvorfor man nu lige sidder, hvor 
man gør, hver mandag aften. 

Det er ikke svært at se sit 
netværk og gode venner, ej 
heller at nyde de gode foredrag, 
virksomhedsbesøg eller andre 
gode indslag som klublivet 
byder på. Men det er sundt og 
inspirerende at komme tilbage 
til rødderne.  Det er som at 
komme tilbage til sit fundament. 

Velkommen til 
støttekoncert
    I et samarbejde mellem Hjør-
ring kommunes og Frederiks-
havns kommunes Rotaryklub-
ber,  kaldet ”Rotary på toppen”, 
ar rangeres der lørdag den 26. 
marts en stor og lidt usædvanlig 
støttekoncert i Vrå Hallen.
    Det usædvalige består i, at 
det er et symfoniorkester og et 
brassband, der deler programfla-
den - nemlig Aalborg Symfoni-
orkester og det norske Brass 
Brothers jazzband (som også er 

set og hørt sammen med Poul 
Dissing m.fl.)
    Hele overskuddet går til 
Hjør ring Krisecenter og Hospice 
Vendsyssel i Frederikshavn.
    Koncerten starter kl. 16.00 - 
dørene åbnes kl. 15.00, og her 
kan nydes en kop kaffe eller 
forfriskning.
    Tilmeldning gennem jeres Ro-
tary Klubs hjemmeside eller mail 
lena@visuelstorm.dk. Pris: 250 
kr.               Carsten Thomasen

I mange år har vi i Rotary 
opereret med 4 tjenestegrene: 

1. Klubtjenesten 
2. Erhvervs- og virketjenesten 
3. Samfundstjenesten 
4. International tjeneste 

Imidlertid har man i Rotary 
International ved Council on 
Legislation, Rotarys lovgivende 
forsamling, i april 2010 vedtaget 
en femte tjenestegren New Ge-
nerations. Denne nye tjeneste-

gren omfatter aktiviteterne inden 
for følgende områder med unge 
mennesker: Rotaract, Rotex, 
Ryla og Rotary Youth Exchance. 
Også GSE, Group Study 
Exchange er at finde under kate-
gorien New Generations. 

Denne femte tjenestegren, 
New Generations, er ligesom de 
andre tjenester et fokusområde 
for klubben, som altid bør være 
med, når klubben lægger sine 
planer for året. 

Denne nye kategori må ikke 
forveksles med begrebet New 
Generation Exchange, der 
udelukkende omfatter vores 
velkendte udvekslingsprogram 
med unge mennesker.

Det må betragtes som uhel-
digt, at Rotary International har 
navngivet de to områder med 
næsten samme betegnelse. Der 
har derfor også været forskellige 
forslag til oversættelse af den 

At genkalde sig årsagen til at 
man er medlem af Rotary. Hvor-
for man har det godt med at 
kalde sig rotaryaner og kan sige 
med stolthed, at man gør godt 
i verden sammen med rigtig 
mange andre ligesindede.

Og her er det så, at Rotary 
Læring kommer ind, og vi har 
valgt at bede vort ældste med-
lem stå for denne læring. 

Klubbens ældste 
har opgaven

Vi kan alle læse meget af det 
materiale igennem, der findes, 
men det er noget andet og mere 
levende at høre om det fra en, 
som har været med til en del, og 
som stadig ”brænder for sagen”. 
Og dem tror jeg der er mange af 
i de forskellige klubber.

I dette år faldt det så heldigt, 
at første del af indlægget kom 
på den aften, hvor vi optog et 
nyt medlem.  Vedkommende 
har også tilknyttet en mentor, 
så der løbende følges op på 
læringen.

At holde foredraget som et 
indlæg på en klubaften giver 
den fordel, at netop alle får 
mulighed for at samle op på 
deres viden.

Fremover vil det være nærlig-
gende at fordele opgaven, så 
medlemmer, der har siddet 
i forskellige udvalg eller haft 
specielle opgaver, kan fortælle 
fra deres vinkel.

Ved netop at sætte Rotary 
Læring på programmet håber vi 
at være med til at inspirere og 
informere nuværende og nye 
medlemmer samt forhåbentlig 
kommende medlemmer. 

Hvorfor Rotary 
Læring?

Den femte tjenestegren I Rotary: 

New Generations (NG)
nye femte tjenestegren til dansk, 
hvilket imidlertid også har skabt 
en række forviklinger.

I Rotary Danmarks Råd har 
vi derfor drøftet sagen og er 
kommet til den afgørelse, at den 
nye femte tjenestegren fremover 
vil blive betegnet ved sin engel-
ske term: 

New Generations - eller blot 
NG.

Af Henning 
Damtoft Pedersen 
Formand for 
Rotary Danmark

Af Britta Walker, 
Åbybro RK
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Rotary har en mission om at 
udrydde polio helt. Missionen 
begyndte i 1985, og målet om 
total udryddelse af polio i hele 
verden er nu inden for række-
vidde. ”End Polio Now” kam-
pagnen er et forsøg på at give 
Polio det sidste stik. Kampagnen 
i Danmark løber af stablen 
igennem februar og kulminerer 
med et roadshow rundt i landet 
i uge 8.

”End Polio Now” er det mest 
ambitiøse projekt i Rotarys hi-
storie, og det er nu tættere end 
nogensinde på at nå sit endelige 
mål – global udryddelse af polio. 
Derfor har Rotary International 
indledt en verdensomspæn-
dende indsamlingskampagne, 
som har til formål at indsamle 
200 mio. USD inden d. 30. juni 
2012.

Rotary i Danmark 
stiller skarpt fokus på 
polio i uge 8

De danske Rotary-klubber 
har dedikeret februar og specielt 
uge 8 til at skærpe indsatsen for 
en poliofri verden.

I uge 8 vil der bl.a. være et 
roadshow, hvor en kampag-
nekaravane besøger 12 byer i 
Danmark – bl.a. Aarhus, Odense 
og København. I hele februar vil 
der være en sms-indsamling, der 
vil være aktiviteter på de sociale 
medier, og så kulminerer den 
danske del af kampagnen med 
en landsdækkende polio-dag, 

den 26. februar. Her vil Rotary-
klubberne rundt om i landet stå 
bag en række lokale happenings 
med forskellige aktiviteter.

555 mio. USD direkte 
til de udsatte områder

Siden startskuddet til det 
globale polio-projekt lød tilbage 
i 1985 har Rotary på verdens-
plan indsamlet og doneret over 
1 mia. USD. Pengene er gået 
til bl.a. indkøb, transport og 
levering af vacciner, uddannelse 
af sundhedspersonale samt 
generelle sociale indsatser i de 
udsatte områder.

På nuværende tidspunkt er 
der allerede indsamlet over 150 
mio. ud af målet om de 200 
mio. USD.

Når Rotary at samle de 200 
mio. USD ind, så vil The Bill & 
Melinda Gates Foundation do-
nere yderligere 355 mio. USD. 
Det vil tilsammen give i alt 555 
mio. USD, der alle vil gå direkte 
til immuniseringskampagner i 
de udviklingslande, hvor polio 
stadig rammer børn. 

555 mio. USD er, hvad man 
forventer, at Rotay formår at ka-
ste ind i kampen for at udrydde 
polio.

Så længe ét barn kan ram-
mes af polio, er der smittefare 
for alle børn. Derfor er hele ver-
dens – også Danmarks – indsats 
uendelig vigtig for indsatsen for 
at nå en poliofri verden.

Her er lidt 

til din avis

FAKTA om Rotary International 
og Rotary Danmark

Rotary er verdens største netværk og hjælpeorganisation, • 
som har eksisteret i 106 år - med ca. 1,2 mio. medlemmer i 
klubber fordelt i 207 forskellige lande. 

Medlemmerne i Rotary-klubberne er mænd og kvinder, som • 
repræsenterer et bredt udsnit af brancher og professioner 
i det omgivende samfund. Medlemskab opnås gennem 
indstilling fra eksisterende medlemmer.

Rotarianernes arbejde er upolitisk og foregår på tværs religio-• 
ner, etnisk herkomst og køn.

Organisationens hidtil væsentligste mærkesag er formuleret • 
i projektet End Polio Now. Alle indsamlede midler går ude-
lukkende til det pågældende projekt. Eventuelle omkostnin-
ger afholdes af det enkelte medlem, klubben, distriktet eller 
Rotary International.

Rotary er også kendt for sit udvekslingsprogram for studeren-• 
de på gymnasieniveau. Mere end 30.000 mænd og kvinder 
fra 100 nationer har studeret i udlandet under rammerne af

Ambassadorial Scholarship, og i dag er det verdens største • 
privat finansierede scholarship program.

Se evt. også roraty.dk eller rotary.org• 

Det at Rotary har sat sig for at udrydde polio fra verdenskortet 
er jo i sig selv en opgave, som de fleste på forhånd ville dømme 
ude.

Derfor kan det godt være en god ”nyhed” at bringe for den 
lokale avis, der hvor der på den ene eller anden måde gøres en 
indsats for sagen. For selv om det er en gammel nyhed, er der ikke 
mange, der kender til den uden for Rotary.

End-Polio-Now-udvalget har sammen med Rotarys PR-udvalg 
udformet et forslag til pressemeddelelse, som du kan tilrette til 
lokal brug:

Rotary vil udrydde polio helt 
med ”End Polio Now” Kampagnen

Meget anerkendt 
projekt

Polio-projektet har opnået 
stor anerkendelse verden over 
– ikke mindst i kraft af stærkt 
samarbejde mellem private og 
offentlige organisationer (Rotary, 
WHO og UNICEF) samt en 
pro aktiv indsats i de enkelte 
landes regeringer for donation af 

midler. Rotary er også inspirator 
til ”The Global Polio Education 
Initiative”, som blev søsat af 
World Health Assembly i 1988.

For yderligere informationer 
kontakt Formanden for Rotary 
Danmarks Polioudvalg, Jørgen 
Eeg Sørensen på tlf.: 21 47 06 
39. 

Der er masser af 
illustrationer på
rotery.org
Se under press

Husk også ...
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Langt de fleste klubber i di-
striktet har heldigvis inden det 
nye rotaryårs begyndelse gjort 
sig overvejelser om medlemstal-
let. Rigtig mange af disse klub-
ber har også besluttet, at tallet 
skulle hæves. I hvert fald har 
jeg hørt fra flere sider, at der nu 
skulle gøres en indsats.

Der er ingen tvivl om, at flere 
klubber har haft held med den-
ne udvikling; men der er også 
nogle, der ikke rigtigt er kommet 
i gang med det. Hvordan skal vi 
lige tackle det? Er der gode ideer 
i klubben? De bliver ofte skudt 

Mit navn er Anne Sofie Mad-
sen. Jeg er 16 år og har boet i 
lille Stevnstrup, en by ca. 9 km 
fra Randers, stort set hele mit liv. 
Indtil for godt og vel 5 måneder 
siden var jeg bare en helt nor-

mal dansk teenager, der brugte 
sine dage på skole, familie og 
sjov med venner. Men den 5. 
August 2010 ændrede mit liv 
sig for altid. Det var dagen jeg 
ankom til mit nye hjem, Brasi-
lien. Ja, du har sikkert allerede 
hørt om dette utrolige land, der 

er hjemsted for de smukkeste 
strande i verden, de bedste fod-
boldspillere, verdens største fest, 
karneval, Amazonas regnsko-
ven, Foz do Iguacu  som er ver-
dens største vandfald, Kristus-
statuen i Rio der er en del af de 
7 nye verdensvidundere, samba 
og ikke mindst verdens smukke-
ste befolkning. Det var sådan jeg 
tænkte om Brasilien, før jeg fak-
tisk kendte landet. Men Brasilien 
er så meget mere. Dette land 
har alt, fantastisk mad, storslået 
natur, den mest velkommende 
befolkning, diversitet, fest. Mest 
af alt har landet en livsglæde, 
der kan få mig til at tvivle på, 
om det virkelig er Danmark, der 
er verdens lykkeligste land, for 
personligt har jeg aldrig været 
gladere end her i Brasilien.

Det var sådan jeg havde 
det ... da jeg stod i São Paulos 
store internationale lufthavn og 
ventede på at skulle møde min 
værtsfamilie for første gang. 
Siden den dag er der gået ca. 5 
måneder, og jeg er næsten halv-
vejs igennem mit udvekslingsår. 
Allerede nu har det været den 
vildeste oplevelse i mit liv, og det 
har været så meget mere, end 
jeg havde turde drømme om. 
Jeg har besøgt São Paulo, en af 
verdens største byer, besøgt Belo 
Horizonte som er hovedstaden 
i min stat Minas Gerais, set den 
smukkeste strand i mit liv, som 
ikke engang hører til de smuk-
keste brasilianske strande, været 
til kæmpe fester, besøgt sukke-
rørsfabrikker, været til koncerter 
osv. osv., 

Den største oplevelse ... 
indtil videre har uden tvivl været 
at møde de andre udvekslings-
studenter i mit distrikt her i 
Brasilien. Aldrig i mit liv har jeg 
mødt mennesker, som jeg så 
hurtigt er kommet til at holde af. 
Det er nemlig det, der gør ud-
veksling så fantastisk: du får ikke 
kun venner fra dit værtsland, du 
får venner fra hele verden. Bare 
i mit distrikt, som hører til et af 
de mindre i Brasilien, distrikt 
4540, er der unge fra: Mexico, 
Japan, USA, Frankrig, Colum-
bia, Canada, Ecuador, Tyskland, 
Australien, Sydafrika og selvføl-
gelig lille Danmark. Dagene jeg 
har tilbragt med disse menne-
sker, har været de bedste i mit 
liv, og vi har lavet så mange ting 
sammen allerede. 

Under dit udvekslingsår 
får du også muligheden for 
at rejse og lære dit værtsland 

Living the 
dream - Rotary 
udvekslingsstudent i 
Brasilien

Ska’ vi være flere i år?
Det kan nås endnu!

ned med: Det har vi prøvet! Og 
hvad gør man så?

Som bekendt har distriktet 
oprettet et medlemsudvalg, be-
stående af fem rotarianere, der 
på hver sit felt har været invol-
veret i medlemsudvikling. Der 
er blevet slået en del på tromme 
for at få klubberne til at kontakte 
os for at få gode ideer. Der har 
endda været afholdt et seminar 
i efteråret om emnet. Vi er klar 
til at rykke ud en, to eller flere, 
så snart der bliver kaldt. Ring 
eller mail til mig, så vi kan få en 
dialog om netop jeres behov.

Vi er nu gået ind i det sidste 
halvår af dette rotaryår, så det er 
ved at være på tide, hvis klub-
ben skal nå at øget medlemstal-
let i foråret. Det er nu, der skal 
handles!

bedre at kende, nogle får endda 
muligheden for at besøge andre 
lande. Men formålet med ud-
veksling er ikke at rejse rundt, 
udveksling er ikke en ferie, men 
nærmere en kulturel uddannel-
se. Du lærer et nyt sprog, eller 
forbedrer et du allerede kender, 
du bliver en del af en familie, af 
et samfund og du lærer på den 
måde om den kultur du har fået 
chancen for at blive en del af. 

Du får med Rotary højst 
sandsynligt også chancen for 
at deltage i arrangementer som 
hjælper lokalsamfundet. Jeg har 
selv fået lov til at se en institu-
tion som min værtsklub betaler 
for, hvor arbejdende mødre kan 
lade deres børn være, mens de 
arbejder for et bedre liv. 

Hvis du går med tanker 
om ... at blive udvekslings-
student, så gør noget ved. At 
tage på udveksling som en ung 
person, frem for i universitetet 
er efter min mening nemmere. 
Måske er du ikke ligeså moden, 
men det bliver du med garanti 
efter et år på egen hånd, og så 
er det også nemmere at blive en 
del af dit værtslands kultur, da 
du kommer til at bo hos befolk-
ningen og ikke på et kollegium, 
du kommer til at gå i samme 
skole som befolkningen, du har 
ikke skolegang med andre ud-
vekslingsstudenter, og du lærer 
derfor sproget nemmere. 

En stor tak til Langå Rotary 
Klub som gjorde min og mange 
andres drømme om at blive ud-
vekslingsstudent til virkelighed. 
Hvis du har lyst til at følge mit 
brasilianske eventyr, så besøg 
min blog på: www.fienobrasil.
blogspot.com

Anne Sofie Madsen, 
Inbound 2010/2011, Langå 

Rotary Klub,Rotary Clube de 
Passos, distrito 4540, Brasil.

     (Artiklen er forkortet af red.)

Af  IPDG Per Flem-
ming Sørensen
Dg1440-0910@rotary.
dk
98 57 12 55 eller 
20 89 12 55



Guvernør-
besøg i 
denne måned
I denne måned glæder jeg mig over 
den venlige og positive modtagelse, 
som mine flittige og dygtige AG’er og 
jeg har modtaget overalt i distriktet i 
de 53 ”gamle” klubber.

I de kommende måneder vil vi be-
søge de fire nye morgenklubber Hjal-
lerup Morgen RK, 
Viborg Morgen RK, 
Skagen Morgen RK og 
Skivefjord Morgen RK, 
og det glæder jeg mig også meget til.

Med venlig hilsen
Jens Kristiansen

Det sker i år i 1440
Torsdag den 3. februar distriktsudvalgs-
møde i Rebild.

Lørdag den 5. februar landsdækkende 
AG seminar i Vejle

Søndag den 6. februar interview af kan-
didater til COL 2013 og Distriktsguvernør 
2013–2014 i Rebild.

Onsdag den 16. februar distriktets mor-
genklubber mødes i Aalborg.

Lørdag den 26. februar Store Indsam-
lingsdag til End Polio Now.

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, 
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.dk

lub
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Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigs-
borg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre, 
Aalborg City
pernille.hovaldt@hjoerring.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 2 - Jørn Bach Hansen, 
Bjerringbro: Bjerringbro Kjellerup 
Langå Randers Søndre  Randers 
Vestre Randers Østre Randers 
Business Breakfast
jh@hp-elservice.dk

Assisterende Guvernør 
Område 3 - Henning Krabbe, 
Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals 
Hjallerup Morgen Hjørring 
Hjørring Morgen Hjørring Vestre 
Sindal Skagen 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 4 - Jens Søndergaard, 
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs 
Hadsten  Hinnerup Rønde Ro-
senholm
dumpe@post8.tele.dk
 

Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpentier, 
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby 
Viborg Viborg-Asmild Aars 
fcp@km.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 6 - Jan Brinck, Sydthy: 
Nibe Fjerritslev Hanstholm 
Nykøbing Mors Pandrup 
Thisted Åbybro 
janbrinck@mail.tele.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 7 - Svend Aage Jensen, 
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund 
Løgstør Rebild Skive Skivehus 
Sydthy 
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!

                  Jeg er af vor guvernør blevet
                  anmodet om, at beskrive 
                  fordelene ved at have egne 
                  lokaler til Rotarymøderne.
Vi har i Hadsten Rotary Klub igennem 

mange år haft egne lokaler til vore Rotary-
møder. Set i relation til en nylig overstået 
renovering er det antageligt ikke billigere at 
have egne lokaler. Men så er der så mange 
andre fordele ved det.

Vi møder gerne noget før, end Rotary-
mødet starter og hyggesnakker over en øl 
eller vand inden mødet. Vore køkkenpiger 
Helle og Bente sørger sammen med klub-
mesteren for at bordene er dækket inden 
mødet. Vi har en lokal madleverandør, der 
for en meget beskeden pris sørger for, at vi 
til møderne får en varieret og fyldig kost. 
Drikkevarer er naturligvis til ”købmands-
pris”. Vores køkkenpiger står for serverin-
gen og den efterfølgende opvask. Ligesom 
de rydder op og gør rent efter mødet. 

Når mødet er afsluttet, kan vi blive sid-
dende og samtale i grupper, om de emner 
der rører sig i tiden. Der er også mulighed 
for, hvis man ønsker det, at få et spil kort. 
Enkelte udvalgsmøder afholdes også i 
lokalerne. Drikkevarer er stadig til ”køb-
mandspris”.

Såfremt en rotarianer skal afholde et 
møde med så mange deltagere, at man 
ikke har egnede lokaler i sin egen virksom-
hed, kan man låne vores lokaler. 

Forskellige kunstnere udstiller malerier 
i lokalerne. Endelig er der i mødelokalet 
en projektor der kan nedsænkes fra loftet, 

Egne lokaler – måske ikke 
billigere, men mange fordele

- Køkkenholdet - set fra den ene side ...

... og fra den anden side!

en computer, mikrofonanlæg og en skærm 
m.m. Alt i alt en rigtig god ordning med 
egne lokaler, hvor vi glæder os til at mødes 
hver onsdag aften under hyggelige former.

Af Erik Moeslund, 
Hadsten RK


