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       Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Nu er på vej!

Motto: “Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

Fuglene er begyndt at synge, erantis og vintergækker pibler 
frem, og også i Rotary er det forår! Nu har vi lagt vinterferie og 
influenzaepidemi bag os – forhåbentlig, og er klar til at tage det 
sidste ordentlige nap, inden det bliver sommer. 

I Grenå forventer vi at kunne chartre en ny klub, en mor-
genklub, her i foråret, og der er glade underretninger om godt 
ny medlemsoptag i flere klubber. 

Vores GSE-hold har travlt i Australien. 

Vi har fået valgt vores distriktsguvernør for året 2015-16, og ikke 
mindst i Sydthy Rotary Klub summer det af aktivitet, så klubben, der 
er guvernørklub næste år, kan få afviklet PETS 9. marts. 

PETS ligger i hænderne på guvernør elect’ens klub. Det er godt 
gået af en klub med (kun) 23 medlemmer, ikke mindst når man 
betænker, at klubben fejrer sit 25-års charterjubilæum næsten 
samtidig med PETS. Jeg ønsker alle klubber i distrikt 1440 et godt, 
spirende forår og rigtig god arbejdslyst.  

Vibeke Gamst

Rotarys intense indsats for at udrydde 
Polio må nu formodes at gå ind i sin sidste 
fase. Fantastiske resultater er nået. Op-
findsomheden er stor for at mobilisere ny 
energi og kampgejst blandt medlemmerne. 
Vi er ”this close.” 

Her er den sidste: Vis dit ansigt og ”This 
close-tegnet” på ”World’s biggest Com-
mercial!” 

Du lægger foto med dine data ind på 
www.thisclose.endpolionow.org og kom-
mer hermed i selskab med mange pæne 
mennesker som Bill Gates og Desmond 
Tutu. Ideen er sjov og hjælper med til at 
skabe den nødvendige opmærksomhed om 
Rotary og kampen mod polio. For hvert 
foto, der uploades, giver medicinalfirmaet 
The Pharmaceutical Research and Manu-
facturers of America (PhRMA) $60 til po-
liobekæmpelse.

Da Rotary gik ind i kampen i 1985, 
ramte polio hvert år ca. 350.000 men-

Vis dit ansigt og gør en indsats i bekæmpelsen af polio
nesker i 125 lande, heraf hovedsageligt 
børn. Rotary var først med sin vision om en 
poliofri verden. Rotarys indsats blev fulgt 
op af WHO i 1988. Nu efter vaccination af 

næsten 2 milliarder børn gennem 30 år er 
polio næsten udryddet. Der blev konsta-
teret under 300 tilfælde i 2012. De forekom 
i lommer med virksom virus i Afghanistan, 
Pakistan og Nigeria.

Hør, hvad Bill Gates sagde i anerkend-
else af Rotary i ”NBC Today” 30. januar, 
samme dag som Bill og Melinda Gates 
Foundation udgav sit årsskrift:  Rotarianere 
sværger til ”Service above self,” som er 
deres motto, men de har ikke noget særligt 
globalt sundhedsmandat. De er ikke polio-
eksperter. De er almindelige mennesker, 
som passer deres arbejde og bruger tid med 
deres familier. Gennem tre årtier har de 
også brugt tid på at arbejde for udryddelse 
af polio, at skaffe penge til at støtte vac-
cinationer og at give børn over hele verden 
deres polio-dråber.”

Vi har grund til at ranke ryggen!
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På mine klub-
besøg har jeg 
præsenteret 
verdenspræsi-
dent Sakuji 
Tanaka’s tema 
”Peace through 
Service” og 
har under-
tiden refereret 

eksempler på aktiviteter, som nogle klub-
ber har foretaget under temaet. Tanaka vil 
gerne høre om jeres aktiviteter, og helst fra 
jer selv!

Klik ind på https://map.rotary.org/en/
project/pages/project_showcase.aspx og 
præsenter jeres aktivitet. Hvis I har lyst til 
at deltage i konkurrencen om det bedste 
fredsprojekt, skal I sende et link til jeres 
præsentation på Rotary Showcase til rotary.
service@rotary.org. 

Vinderklubben får sit projekt eller sin 
aktivitet præsenteret fra scenen i forbindelse 
med Convention i Lissabon.

Frist for at lægge projekt eller aktivitet på 
www.rotary.org er 15. april.  

Fortæl om 
klubbens 
aktiviteter 
under ”Peace 
through 
service.”

Her er distriktets 
guvernør 
i 2015-16!

Valget faldt på bogtrykker Peter Eigen-
broth. Peter har været rotarianer siden 1. 
juli 1978, hvor han blev optaget i det, der 
dengang hed Fjerritslev Rotary Klub, nu 
Hanherred RK. Peter har et imponerende 
Rotary CV både på klub- og på distrik-
tsniveau. Distriktet har Peter således tjent 
både som assisterende guvernør i område 
6 og som formand for Rotary PR og Rotary 
Information. Peter er hædret med PHF med 
1 safir.

Distriktsledelsen ønsker Peter hjerteligt 
velkommen i vor midte og glæder sig til det 
fremtidige samarbejde. Peter træder straks 
ind i funktion som ”District Governor Nom-
inee Designated” og bliver 1. juli ”District 
Governor Nominee – den egentlige start på 
funktionsperioden.

Fadder for 
udveks-
lingsstudent 
i 2-3 uger
I Aalborg Vestre Rotary Klub 
får udvekslingsstudenten en 
fadder – eller mange!

Alle klubber kender det: Skønt vi ved, 
at inbound udvekslingsstudenten er hele 
klubbens gæst, og ikke kun counsellors, 
er der alligevel en tendens til, at det bliver 
counsellor, som alene står med opgaven, 
også den væsentlige del, som kan kaldes 
”social inclusion.”  Vi har tidligere i gu-
vernørens månedsbrev hørt om en klub, 
hvor det medlem, der holder ”3 minut-
ter,” i samme uge har opgaven med at 
give studenten ”en oplevelse.” 

I Aalborg vestre Rotary Klub har coun-
sellor Git Becker indført en ”fadderordn-
ing.” 

Et klubmedlem tegner sig for et fad-
derskab, som varer to-tre uger, startende 
med det ugentlige Rotary-møde. I denne 
periode skal man gennemføre en aktivitet 
med studenten, og det kan være næsten 
alt: en familiesammenkomst og gerne en 
af de festlige som barnedåb eller mor-
gensang ved sølvbryllupper, en bytur, en 
kulturoplevelse eller en udflugt måske til 
en anden landsdel.

”Jeg er sikker på, at det vil være til 
glæde for studenten og også for fadderne. 
I sidste ende altså et løft i kvaliteten af det 
gode klubliv,” siger Git Becker, ”og de 
første fadderskaber blev revet væk!”

Rotary International gennemfører 
løbende forskellige undersøgelser blandt 
medlemmerne verden over. Her er nogle 
interessante resultater fra undersøgelser i 
2012:

Svar: Først og fremmest for at kunne 
gøre noget godt i lokalsamfundet, men 
dernæst også for kammeratskab og fæl-
lesskab i klubben.

udtaler, at de støtter Rotary Foundation. 
(I Danmark støtter alle rotarianere Rotary 
Foundation gennem det årlige distriktskon-
tingent.)

Klubber, som har udarbejdet udviklingsstrat-
egier klarer sig markant bedre end klubber, 
som ikke har, hvis man måler på medlems-

rekruttering og medlemsfastholdelse, brug 
af sociale medier og et positivt offentligt 
image.

New Generation programmer, er meget 
interesserede i at tilslutte sig Rotary i frem-

-
tarianere! De klubber, der har fået godkendt 

Hvorfor blev du rotarianer?
deltagelse i 2011-14 pilot programmerne 
(associeret medlemskab, virksomheds-
medlemskab, innovation og fleksibilitet 
samt satellitklubber) har haft større vækst i 
medlemstallet end i årene før pilotprojektets 
start. Væksten lå også over den gennem-
snitlige vækst i medlemstallet på verdens-
plan. 
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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

b

Erik Moeslund, Hadsten Rotary Klub, 
blev hædret med en Paul Harris Fellow-
anerkendelse ved klubbens charterfest 2. 
februar 2013.

Her er et uddrag af præsident Poul Sø-
rensens begrundelse, som den blev oplæst i 
klubben i forbindelse med overrækkelsen:

“Det er dejligt at være præsident for 
en klub hvor man fornemmer klub ånden, 
straks man træder ind i lokalet.

Alle har sin plads i de respektive udvalg, 
og alle gør en indsats for at få nogle gode 
programmer på plads til vore ugentlige 
møder.

Nogle få skiller sig ud, og gør en ekstra 
stor indsats for at smøre Rotary hjulet så 
det drejer rundt, og påtager sig opgaver 
som ikke nødvendigvis forventes af dem. 
Det er dem der - udover at have en høj 

mødeprocent - altid er der når der er behov. 
Dem kalder man i daglig tale “Tordenskjolds 
Soldater”, og det er ikke så ringe en titel at 
have på sig.

Så er der de af “Tordenskjolds Soldater” 
som udover ovennævnte, påtager sig ekstra 
opgaver for at holde hjulene i gang.

En person med dette drive, ville Rotary’s 
grundlægger Paul Harris være stolt af, og 
derfor udnævnes han til den største hæder 
man kan opnå i Rotary sammenhæng: Paul 
Harris Fellow.

Jeg er meget glad for at han igen i dette 
Rotary år, uden tøven sagde “Ja” til at være 
klubbens sekretær.”

Det var en rørt Erik Moeslund der mod-
tog sin PHF af præsident Poul Sørensen. 
Distriktet tilslutter sig gratulationerne.

En af Tordenskiolds soldater

Nibe skifter 
assisterende 
guvernør

Siden 1. januar 2007 har Nibe været 
en del af Aalborg Kommune. Det vil 
Nibe Rotary Klub nu gerne tage kon-
sekvensen af, og derfor skifter man efter 
eget ønske AG (assisterende guvernør.) 
Hidtil har man delt AG med Himmer-
lands klubber, men fremover bliver der 
tale om samarbejde med klubben i Hals 
og de seks klubber i den gamle Aalborg 
Kommune.

- Vi har haft det bedste forhold til 
både AG og klubber i område 5, udtaler 
Egil Christensen, præsident i Nibe Rota-
ry Klub, - men alligevel synes vi, at tiden 
er inde til, at Nibe Rotary Klub placeres i 
samme område i distriktet som de øvrige 
klubber i Aalborg kommune. For os at se 
gælder det om at forøge samarbejdet i 
kommunen både med henblik på fælles 
møder og fælles projekter. Jeg er sikker 
på, at i fællesskab kan Aalborgklubberne 
løfte temmelig store opgaver.

Assisterende guvernør i Aalborg Kom-
mune, område 2, er Grethe Andersen, 
Hals Rotary Klub.

Så er den her: 
årsberetningen 
fra Foundation 
Årsberetning 2011-12 fra Rotary Foun-
dation er lagt på nettet. Klik ind på www.
rotary.org/en/annualreport/2011-12.

Her kan du læse om Rotarys resul-
tater i kampen mod udryddelse af polio. 
Bliv også klogere på vores partnerskab 
med Bill & Melinda Gates Foundation 
og andre. Læs også om New Generation 
programmerne, som sidste år involv-
erede mere end 0,5 millioner unge over 
hele verden.

Erik Moselund har lige været en tur i Afrika – det sydlige Cameroun for at søsætte et 
Rotary projekt omkring vaccination af børn med difteri.

- Jeg havde møde med den lokale Rotary Klub, fortæller han, - og har indsamlet div. 
materiel herhjemme via læger og hospitaler, med det for øje at starte en lille ad hoc klinik 
med frivillig arbejdskraft dernede. Det ser ud til at projektet realiseres uden det har kostet 
Rotary en krone.


