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Kalenderen siger, at efteråret begyn-
der den 1. september. Det kan vi jo kun 
tage til efterretning. Vejret har også lagt 
mærke til det, for vi er igen vendt til-
bage til dansk vejr, og oven på denne 
fantastiske sommer kan det være helt 
rart med noget genkendeligt.

For Rotary er efteråret tiden, hvor der 
sker meget spændende. Jeg er nu i fuld 
gang med klubbesøgene, og hvis ikke 
det er spændende for andre, så er det 
for mig. Der fi ndes ikke to klubber, der 
er ens, og den store forskellighed jeg 
oplever er fantastisk. Jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at takke de klubber, 
jeg allerede har besøgt. Jeg har fået en 
varm og hjertelig velkomst overalt. Jeg 
skal heller ikke glemme at nævne vo-
res korps af dygtige, engagerede AG’er 
(assisterende guvernører).

Den 6. oktober har vi Distriktskon-
ference. Den holdes i Aars på Vesthim-
merlands Gymnasium. Der er sendt 
indbydelser ud, og jeg skal minde om, 
at sidste frist for tilmelding er den 24. 
september. HUSK det nu.

Programmet for Distriktskonferen-
cen er lagt på hjemmesiden under Di-
strikt 1440 > Dokumenter. Det er også 
sendt ud til præsidenter og sekretærer. 
Vi får besøg af Brian Hansen, som er 

skuespiller, teaterlærer, foredragsholder 
m.m. Brian vil fortælle noget om kom-
munikation, kropssprog og arbejds-
glæde, og han gør det på en seriøs og 
særdeles morsom måde, så ham kan I 
godt glæde jer til.

Derudover skal vi naturligvis også 
møde udvekslingsstudenterne – ingen 
distriktskonference uden udvekslings-
studenter. Vi synes selv, vi har fået sam-
mensat et spændende program.

En del af konferencen er også Års-
mødet. Den årlige ”generalforsamling”, 
hvor den afgåede guvernør afl ægger be-
retning og forelægger sit regnskab. Det 
er også her, der vælges repræsentanter 
fra klubberne til posten som kritisk re-
visor og til nomineringskomiteen for 
kommende guvernører m.v.

Mens vi andre sidder med disse al-
vorlige sager, vil tidligere borgmester 
Per Nørgaard tage de konferencedel-
tagere, der ikke er til årsmøde, på en 
kunstrundtur i Aars. Aars er jo kendt 
som den by, der har fl est kunstværker 
fra nu afdøde Per Kirkeby. Hans vær-
ker strækker sig lige fra kæmpemaleri 
på gymnasiet til store bygningsværker 
som musikhuset Alfa.

Efteråret byder også på de traditio-
nelle efterårsseminarer. I år afholdes 

de henholdsvis den 24. oktober i Ran-
ders og den 6. november i Aalborg. Et 
af seminarerne begge steder er PrePets, 
hvor præsident elect’erne første gang 
mødes med guvernør elect og de assi-
sterende guvernører. Her vil man tage 
fat på planlægningen af det kommende 
Rotary år. Her vil man også blive præ-
senteret for et foreløbigt budget for di-
striktet. I Randers vil man også blive 
præsenteret for et seminar om vores 
regnskabssystem, Saldi.

Et nyt tiltag både i Randers og Aal-
borg bliver en Workshop om revitali-
sering af din Rotary klub på Facebook. 
Vi skal skabe synlighed om Rotary, og 
opmærksomhed skabes i høj grad på de 
sociale medier. Derfor skal vi fortælle 
gode historier om klubbens aktiviteter 
på Facebook. Men vi skal ikke gøre det 
ukritisk – derfor er det en god idé at 
lade klubbens PR-ansvarlige deltage i 
efterårsseminaret og høer om, hvordan 
man arbejder på de soiale medier.

Alle seminarerne bliver slået op på 
distriktets hjemmeside og kan søges 
af alle. PrePets dog kun af præsident 
elect’erne.

På gensyn til alle disse spændende 
arrangementer.

Jens Martin

BE THE 
INSPIRATION

Husk, det er sidste frist for tilmelding til distriktskonferencen
mandag den 24. september.

I skrivende stund er der 60 rotarianere, der står som ubesvaret!
Find programmet i din personlige Rotarykalender

på web’en eller under Distrikt 1440.
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En rotarianer i Fjerritslev holdt guldbryllup i august med 
fest for 100 mennesker. Til det brug ville han og guldbruden 
gerne have unikke dækkeservietter.

Det blev klaret, da et par klubkammerater i marts var i 
Burundi for at arbejde med planlægning af et vandprojekt. 
De fik en aftale med landsbyens skole om, at 100 elever hver 
skulle lave en tegning ud fra et af følgende emner:

• Vand
• Landbrug
• Familie
• Sport
• Venskab
• Drømme om fremtiden

Det var en virkelig underholdende oplevelse. Da de mødte 
på skolen, var der som en myretue, men da først der var ud-
delt papir og farvekridt, var der totalt stille i de 1½ time, som 
var sat af til projektet.

Eleverne fik hver 1 US $ for deres kunstværker, og skolen 
fik et tilsvarende beløb, som der skulle indkøbes sportsudstyr 
for til eleverne.

Vel hjemme igen blev tegningerne lamineret, og de er si-
den brugt til både guldbryllup og Rotarymøde.

Der er mere end 3,7 millioner danskere på Facebook. Det 
betyder, at en meget stor del af fremtidens rotarianere 
med sikkerhed er tilstede i det univers.

Denne workshop giver dig ”hands on” øvelser og er-
faring med brugen af Facebook til promovering af din 
Rotary klub og klubbens gode historier.

Efterfølgende vil klubben have en Facebookside og 
dermed en effektiv kommunikationskanal med mulighed 
for at nå ud til fremtidens rotarianere og morgendagens 
potentielle nye medlemmer. Der bliver taget udgangs-
punkt i andre klubbers erfaringer med mediet og givet 
masser af jordnære eksempler.

Formål
•  Etablere et solidt fundament for Rotarys tilstedevæ-

relse på de sociale medier Facebook og LinkedIn
•  Give klubberne redskaber til at være tilstede på soci-

ale medier

Indhold
Introduktion
• Sådan kommer klubben i gang med Facebook
• Sådan får I jeres første følgere på Facebook
•   Sådan kommunikerer I på Facebook og skaber 

de gode historier
•     Sådan håndterer I omtale og reaktioner  

fra omverdenen på Facebook

Forudsætninger
• Du skal være oprettet som bruger på Facebook
•   Du bedes medbringe en bærbar computer,  

så du kan gå på Facebook fra en browser.

Mål
•  Skabe større rækkevidde og større reel kendskabs-

grad for Rotary i lokalbefolkningen omkring klub-
berne med den gode Rotary historie

•  Hjælpe til at afmystificere Rotary og tilbagevise på-
standen om, at Rotary er en lukket og støvet klub

Underviser i Randers er John Nielsen fra Hadsten Ro-
tary Klub. John har en virksomhed, der lever af at hjælpe 
virksomheder med at blive synlige på nettet (online Syn-
lighed). John er ligeledes DICO 2 i distriktet.

I Aalborg bliver underviseren Leif Fritsdal. Leif kom-
mer fra Ry Rotary Klub og har i mange år været producer 
i såvel DR som TV2. Desuden er han PR/PI koordinator 
i Zone 16.

Seminarerne bliver slået op på distriktets hjemmeside 
og kan søges af alle. 

På gensyn til disse spændende arrangementer.

100 tegninger fra Afrika

De gode historier
skal på Facebook
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Søndag d. 19. august holdt Distrikt 1440 
velkomstmøde for de ny udvekslings 
studenter på S18 holdet, på Restaurant 
Rebildhus, Rebild

På mødet deltog de 23 nye studenter 
på S18 holdet, og de 6 ”gamle” studen-
ter fra W18  holdet, samt deres klub co-
unsellor og klub Protektion Officer

Velkomstmødet er mødet, hvor Di-
strikt 1440, sammen studenternes klub-
ber officielt byder de nye studenter 
velkommen til Danmark og specielt 
velkommen til vores distrikt.

Mødet er ligeledes der hvor vi be-
nytter lejligheden til at indføre de nye 
studenter i, hvad vi forventer os af dem, 
og hvad de kan forvente sig af os som 
distrikt og af deres værtsklub

Det er utrolig vigtigt, at vi som di-

strikt har fået afstemt med vores nye 
studenter, hvad vi forventer os af dem, 
og hvad de kan forvente sig af os.

Venlig hilsen / Best Regards
Hans Jørn Sørensen

Velkomstmøde for de nye Inbound studenter på S18 holdet

Klubprojekter er en god mulighed for at 
få omtale i medierne og dermed skabe 
synlighed for Rotary.

Og der er gode muligheder for at 
supplere klubkroner, ikke bare gennem 
Hjælpefonden, men også fra The Ro-
tary Foundation.

Det tidligere Matching Grant blev i 
2013 afløst af Global Grant – for inter-
nationale projekter til en værdi af over 
30.000 US $.

Denne enestående mulighed for at 
doble penge op til projekter er der indtil 
nu kun fire klubber i distriktet, der har 
benyttet sig af.

Den anden Foundation-mulighed er 
DDF-midlerne, hvor der normalt kan 
søges projekttilskud på op til 20.000 kr. 
Det har 14 klubber gjort indtil nu.

Vær med i et Foundation-projekt
Rosenholm RK har gang i et spændende 
projekt i Tanzania, som for et beskedent 
beløb kan betyde en stor forskel for lo-
kalbefolkningen.

Et tidligere medlem af Rosenholm 
RK, der nu bor i Tanzania, producerer 
cykler, som kan forbedre muligheden 
for at transportere varer til og fra de lo-
kale markeder.

For en donation på 510 kr. kan der, 
med støtte fra Hjælpefonden og Rotary 
Foundation, leveres to cykler, hvoraf 
den ene er en transportcykel med et 
kraftigt lad. Det giver mulighed for at 
fordoble mængden af varer pr. transport 
– og dermed fordoble den indfødtes 
indtjening.

Projektet blev indgående beskrevet i 

distriktets månedsbrev, april 2018, og i 
mail til distriktets klubber den 3. sep-
tember.

Rosenholm Rotary Klub opfordrer 
hermed klubber og rotarianere i di-
striktet til at støtte op om projektet med 
”portioner” à 510 kr., som Rosenholm 
efterfølgende ansøger om at få gearet af 
Foundation.

 Beløbet kan betales direkte til pro-
jektets konto – 2267-6897 571 437 – 
eller via Hjælpefonden, hvor indbeta-
linger er fradragsberettiget.

Deltagelse betyder, at sponsorerne 
får information undervejs, mens pro-
jektet skrider fremad.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Torben Folmer Bech, Rosenholm RK, 
tlf. 4063 6599, mail: bech@intercon.dk

510 kr. kan fordoble to familiers indkomst



I Rotary træner OG 
uddanner vi ledere

Grundlæggende 
bestyrelsesansvar
Randers kl. 9:00-16:00 
på følgende dage:
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 1. november
Onsdag den 7. november
Onsdag den 14. november
Eksamen medio december

Underviser: Kim Tange
Pris alt inklusiv kr. 4.750 pr. deltager 
(egenbetaling)
5 ECTS point

Forandringsledelse
Randers kl. 9:00-16:00 
på følgende dage:
Onsdag 31. oktober
Tirsdag den 13. november
Tirsdag den 20. november
Mandag den 26. november
Eksamen 17. december

Underviser: konsulent hos Tradium
Pris alt inklusiv kr. 5.800 pr. deltager 
(egenbetaling)
10 ECTS point

Det strategiske 
lederskab (2019)
Aalborg kl. 9:00-16:00 
på følgende dage:
Tirsdag den 12. marts
Tirsdag den 19. marts
Onsdag den 27. marts
Onsdag den 3. april
Eksamen primo maj

Underviser: konsulent hos Tradium
Pris alt inklusiv kr. 5.750 pr. deltager 
(egenbetaling)
10 ECTS point

Kære alle rotarianere

Som nogle af jer måske allerede er bekendte med har 
Rotary D-1440 indgået et samarbejde med Tradium 
Retail & Management om yderst fordelagtig lederud-
dannelsestilbud for jer som rotarianere/rotaracter.

Tilbuddene er skabt for at leve op til en vision for 
Rotary om, at vi træner OG uddanner ledere

Priserne er banket helt i bund, niveauet er højt, em-
nerne yderst relevante – og ud over værdifuld læring, 
styrker du dit netværk i Rotary.

Modulerne kan stå alene eller sammensættes til en 
fuld Akademiuddannelse i ledelse på sigt (kræver 6-7 
moduler i alt).

Første hold/Grundlæggende bestyrelsesansvar løb af 
stablen i foråret 2018 med stor succes! 

Her er nogle udtalelser:

”Forventninger var skyhøje – og de blev alle til fulde 
indfriet!”

”Meget praksisrettet og brugbar teori, som umiddelbart 
kan bruges i dagligdagen”

”Et perfekt læringsrum med gode dialoger og erfaring-
sudveksling”

”Mine allerbedste anbefalinger: det har e� erladt og skabt 
et fremadrettet afsæt til professionelt brug”

”Jeg er helt klart blevet klædt bedre på – super oplevelse!”

Gør noget godt for dig selv – og tilmeld dig allerede nu 
hos Anja Sørensen, as@tradium.dk.

For yderligere spørgsmål kontakt projektleder Trine 
Fage Krogh, tkr@tradium.dk.

Måske kan du følges med en anden fra klubben? Hvis 
ikke, så møder du andre gode rotarianere, så kom frisk.

OBS! Der kan søges om SVU (Statens Voksen Uddan-
nelsesstøtte). Skal søges mindst 13 uger før undervis-
ningsstart.

Måske kan du få dit � rma/eget � rma til at betale? Selv 
om det kun er for rotarianere på disse forløb, er det en 
anerkendt og godkendt lederuddannelse og dermed 
fradragsberettiget.

Tilmelding snarest muligt og senest 10. oktober.

1

Rotary  
Akademiuddannelse  
i Ledelse

Menneskelig og faglig udvikling 
på tværs af faggrænser og niveau

Styrk din erhvervsmæssige 
kompetence med en Rotary 
Akademiuddannelse 
i ledelse.

Afgangsprojekt  
(10 ECTS)

Procesfacilitering  
(5 ECTS)

Forandringsledelse  
(10 ECTS)

Grundlæggende  
bestyrelsesansvar  
(5 ECTS)

Det strategiske  
lederskab (10 ECTS)

Organisation og  
arbejdspsykologi (10 ECTS)

Efterår  

2018

Forår 2019

Efterår 

2018

Ledelse i praksis (10 ECTS)Ledelse i praksis (10 ECTS)

Organisation og 
arbejdspsykologi (10 ECTS)

Det strategiske 
lederskab (10 ECTS)

Afgangsprojekt 
(10 ECTS)

4 September 2018
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I forlængelse af Intercity mødet 2018 i 
Aalborg har Rotary klubberne i Rebild, 
Nibe og Aalborg samt Rotaract deltaget 
med forskellige aktiviteter på Skyg-
gebørns weekendtur. Det økonomiske 
fundament på kr. 50.000 var skabt af 
driftsoverskuddet fra Inter City mødet 
samt et district grant. Denne sidste del 
af Intercity mødet 2018 blev som den 
øvrige del projekteret faciliteret ved 
hjælp af Margurite metoden. D.v.s. få 
korte beslutningsmøder inde i center og 
den mere detailprægede planlægning 
og udførsel ude hos klubberne i “kron-
bladene”. 

Jes Dige fra Skyggebørn skriver bl.a. 
på sin FaceBook side:

”Godt 40 børn, unge og frivillige 
har - med Jes Dige i spidsen - haft en 
helt uforglemmelig weekendtur til non-
profit-organisationen www.oenskeland.
dk på Øland. Opholdet er indsamlet og 
sponsoreret af Rotaryklubberne i Nibe, 
Rebild og Aalborg, samt et district grant 
fra distrikt 1440. MEN udover den me-
get flotte donation på betaling af ophol-
det, fik vi både fredag aften og lørdag 
eftermiddag og aften også spændende 
besøg af engagerede og meget krea-
tive Rotary-medlemmer fra 4 klubber i 
Nordjylland.

5 unge fra Rotary Nibe fortalte om 
egne oplevelser ved at være udveks-
lingsstudent ude i verden. En mulighed 
som ALLE unge kan søge om ved den 
lokale Rotary Klub. 

Sofia fra Mexico kunne efter kun 
3 uger i Danmark, præsentere sig på 
dansk, og sige flere ret lange sætninger. 

Mia havde lært flydende spansk i Ecua-
dor, en kunne forstå og snakke Manda-
rin og yderligere en spansk. 

Gribende og levende hørte vi om op-
levelser, udfordringer, længsel, savn, 
glæde og mødet med meget fremmed-
artede kulturer, om skoleuniformer, 
der var for korte til danske piger, om 
madoplevelser med bl.a. at have spist 
en ret kogt på svalespyt og meget me-
get mere..... der blev lyttet intenst, og 
gjort store øjne til de seje unge piger der 
fortalte.

Aalborg International Rotary Club 
kom med herboende fra Serbien, 
Canada, 2 fra Tyskland, Brasilien og 
USA.

Vi legede sjove navnelege, Mus & 
Monster og opførte sjove, kreative og 
omskrevne H.C. Andersen eventyr.

Stigsborg Rotary og Rotaract udfor-
drede os - gennem sjove og anderledes 
opgaver - på at huske, samarbejde og 
koordinere.

En weekend hos Ønskeland med 
masser af solskin og store smil på læben 
lakker mod enden.

TAK til jer skønne Skyggebørn. TAK 
fordi I har vist engagement og været 
aktive, og været de bedste kammerater 
nogen kan ønske sig.

TAK til Ønskeland for de allerbedste 
rammer, lækker og sund mad og jeres 
store hjerter.

Og TAK til ROTARY for den flotte 
donation og alle jer Rotary-Rotaract 
medlemmer, der brugte jeres tid på os. 

Vi føler os både heldige og rige ved 
at være jeres venner.”

Flottere kan det vel ikke siges.
Vi kan med god samvittighed alle være 
lidt stolte over dette resultat.

Jeg har en lille lommefilosofi, som 
jeg selv synes, at vi har levet op til nem-
lig: “Rotary er ikke det vi er, men det 
vi gør!”

Jes Berg Gertsen
Assisterende guvernør

D1440 område 3

SKYGGEBØRN på herlig weekendtur 

Fotos: Helle Thorngaard Jessen
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Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aal-
borg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro, 
Løgstør, Skive, Skive Fjord 
Morgen, Skivehus, Aars

Område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: Egon Jensen, distriktsguvernør Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender

Velkommen til nye medlemmer!
Brønderslev
Janne Wollesen

Frederikshavn
Nicolaj Horn

Frederikshavn City
Christian Kærsgaard

Hadsten
Flemming Aaen Jensen

Hammel
Mette Nøhr

Hinnerup
Thomas Ammentorp

Nibe
Lone Havndrup Hoffman

Pandrup
Poul Gudberg

Sindal
Simon Brix Rødkjær

Viborg Morgen
Jes B. Laursen
Nicolaj Nielsen

Åbybro
Rikke Haagensen

Aalborg Rotaract
Benjamin Poulsen
Anne Mette Klitsgaard Müller

Aalborg Stigsborg
Pia Bisgaard Andersen

Aalborg Østre
Julia Jensen

Altså 16 nye medlemmer siden sidste måneds-
brev, men desværre 25 udmeldelser i samme 
periode. 

Klubbesøg 
24. sept. Ebeltoft
25. sept. Randers Søndre
26. sept. Randers Business Breakfast
27. sept. Randers Østre
  1. okt. Viborg Asmild
  2. okt. Aalborg Østre
  3. okt. Hadsund
  8. okt. Hinnerup
10. okt. Hadsten
11. okt. Hammel
22. okt. Åbybro
23. okt. Hanstholm

Øvrige begivenheder:
22. sept. RLI modul 1 i Aars
  6. okt. Distriktskonference i Aars
  9. okt. Distriktsrådsmøde Rebildhus
27. okt. RLI modul 2
17. nov. RLI modul 3


