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Halvdelen af Rotary året er nu snart 
gået, og jeg har nået 40 klubbesøg og 
mangler nu 19. Det har været en fornø-
jelse at besøge de 40 klubber. Overalt 
er vi blevet godt modtaget, og vi har 
haft nogle gode meningsudvekslinger 
på formøderne og nogle dejlige klub-
møder. Vi har oplevet meget forskellige 
klubber med hver deres særpræg, og det 
er dejligt. På nogle af klubmøderne har 
vi haft nogle gode meningsudmeldinger 
og tak for det, det er kun skønt, hvis vi 
kan sætte lidt debat i gang på møderne. 
Vores mål med møderne er netop at få 
at vide, hvad distriktet kan hjælpe klub-
berne med og vise, at distriktet er til for 
jer.

En stor tak til de klubber vi har be-
søgt, for den modtagelse vi har fået!

Til de klubber vi mangler at besøge, 
vil jeg sige, at vi glæder os meget til at 
besøge jer og høre om jeres udfordrin-
ger og få en god debat.

Et emne, som vi har haft oppe på 
de fleste møder, har været medlemstil-
gang. Vores hjælp til klubberne har væ-
ret: Bliv attraktiv og synlig. Hvordan? 
Se hinanden i øjnene i klubben. Hvad er 
vi for en klub, hvem er det, vi gerne vil 
have med i klubben, og hvordan tiltræk-
ker vi dem. Når I får startet den proces 
tror jeg, det bliver lettere at få nye med-
lemmer!

Det har været dejligt at blive orien-
teret om, at så mange klubber har taget 
udfordringen op med at plante et træ. 
Jeg troede ikke, det var muligt at lave så 
mange forskellige måder at få en ”plant 
et træ” kampagne op at stå på. Det viser 

bare, hvilke potentialer der bliver udfol-
det i klubberne. Det opfylder sandelig 
Ian Riseley’s tema: ”Rotary: Making a 
difference.”

I november afsluttede RLI sæsonen 
med et nyt hold begejstrede rotarianere 
i Viborg, og i marts 2018 starter det næ-
ste RLI i Sæby. Overvej seriøst om ikke 
du skal med!!

RYLA blev afholdt med begejstrede 
unge som sædvanligt, og Grenaa Go’-
Morgen har lovet at tage over, så det 
næste RYLA bliver på Djursland.

Hjælpefonden er aktiv. Der er uddelt 
rigtig mange penge til gode projekter, 
men heldigvis er der flere penge i Hjæl-
pefonden i år, så I kan godt nå at få 
penge til jeres projekter endnu.

Uddannelse af ledere! Ja, der har 
vi fået et nyt område. I et samarbejde 
med Tradium er det muligt at få en be-

styrelsesuddannelse til en bedre pris, 
når I er medlem af Rotary. Og den kan 
fortsætte som en akademiuddannelse i 
ledelse. Alle klubber har fået materiale 
tilsendt, så spørg jeres præsident.

Distriktsguvernør 2020-21 – er det 
dig? Vi søger kandidater, kig jer om-
kring i klubben, om I ikke har den rette 
kandidat. Det er samtidig en fantastisk 
lederuddannelse! Grib chancen nu! Vi 
søger kandidater til et spændende job 
med mange udfordringer og oplevelser. 
Jeg ser frem til modtage mange ansøg-
ninger inden 15. januar 2018.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle og 
jeres familie en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Lad os fortsætte med: Rotary: 
Making a difference i 2018.

 Egon Jensen



Borgmester fik våde fødder
2 December 2017

Aalborgs borgmester Thomas Ka-
strup-Larsen fik våde fødder, da han 
plantede det første af de 35 egetræer, 
som Rotaryklubberne i Aalborg har 
doneret til randbeplantning ved Vester 
Fjordpark. Borgmesteren afslørede 
samtidig en erindringssten for beplant-
ningen. 

Opgaven var ikke ligetil. Den megen 
regn sammenholdt med de lavtliggende 
arealer i Vester Fjordpark betyder, at 
vandstanden står højt i området. Forhol-
det har stor indflydelse på plantning af 
de øvrige 34 træer, som indledningsvis 
derfor må plantes i et nærliggende hø-
jere område ved Egholm Færgevej.

Rotarys verdenspræsident Ian Rise-
ley har givet rotaryklubber over hele 
verden den udfordring, om det kan lyk-
kes at få hver rotarianer til at plante et 
træ inden den 22. april 2018, træets dag. 
Herved kan der tilføres ikke mindre end 

1,2 mill. træer til jorden. Resultatet 
medvirker til at vise, at Rotary tager an-
svar for hele jorden.

Præsidenterne i de syv Rotaryklub-
ber i Aalborg tog udfordringen op, og 
hurtigt blev der indsamlet kr. 35.000,00. 
Dygtige medarbejdere hos stadsgartne-
ren blev spurgt om mulige steder for be-
plantning. Her var man ikke sene til at 
foreslå randbeplantning med egetræer 
ved Vester Fjordpark, et forslag alle in-
volverede enedes om.

Hvorfor planter Rotary i Aalborg 
træer? Det gør vi, fordi træer har be-
tydning for miljøet, træer omdanner 
kuldioxid til ilt, træer skaber åndelig 
fornyelse, træer giver gode oplevelser, 
gå blot en tur i skoven, ligesom træer 
reducerer den globale opvarmning, og 
jeg kunne blive ved, udtaler Henrik We-
sten-Jensen fra Rotary.

Viborg Morgen Rotary Klub har også 
taget Ian Riceleys målsætning om træ-
plantning seriøst – samtidig med at de 
gerne vil hjælpe forældreløse børn i 
Ukraine.

Klubben har produceret gavekort i 
prislag 150-300 kr. på frugttræer, bøge-
træer eller aronia-buske, som kan ind-
løses i Asmild Plantecenter. Efter ind-
løsning af gavekortene kan man vælge, 

om man selv vil plante derhjemme i ha-
ven. Alternativt tilbyder rotarianerne at 
plante træerne ved nogle af byens børne-
haver. Helt konkret går de i jorden ved 
Tumlelunden i Liseborg den 17. marts.

Overskuddet donerer klubben til for-
ældreløse børn i Ukraine. Klubben har 
tidligere sendt brugt tøj til Ukraine, og 
samarbejdet med en ukrainsk Rotary-
klub udbygges nu med dette nye projekt.

Træplantning hjælper børn i Ukraine
Holdet bag plantningsaktiviteten.



Jens Sørensen
Niels Jørgen Kristensen
Brian Otto Samuelsen
Vita Glad Petersen
Allan Vestrup
Peter Sørensen
Søren Haubro

Dronninglund
Farsø
Farsø
Grenaa
Grenaa
Hadsten
Hadsund
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14 rotarianere har gennemført Rotary 
Leadership Institute (RLI) nr. 9 i Viborg

Vi ønsker stort TILLYKKE og glæder os til at se mere til jer i udviklingen i Rotary
Per Hylander, RLI Chair Distrikt 1440

Erik Bo Christensen
Henrik Jensen
Lars Bækgård Østbjerg
Kristian Bengaard
Mogens Kjeldsen
Flemming Wittenberg
Henrik Vesterskov Johansen 

Randers Østre
Viborg-Asmild
Viborg-Asmild
Aalborg Nørresundby
Aalborg Nørresundby
Aalborg Nørresundby
Aalborg Vestre

De tre klubber i Jammerbugt Kommune 
– Pandrup, Aabybro og Han Herred – 
har et godt samarbejde om bl.a. udde-

lingen af en årlig erhvervspris.
I år gik prisen til institutionen Øn-

skeLand på Øland. Aabybro-klubbens 

præsident, Mogens Poulsen, fremhæ-
vede i sin motivering den store indsats, 
ØnskeLand gør for sårbare unge, der af 
en eller anden årsag har brug for mid-
lertidigt at bryde ud af hverdagens ram-
mer. ØnskeLand er grundlagt af Gitte 
og Jan Vestergaard Olsen, og konceptet 
er baseret på velgørenhed og en nonpro-
fit drift.

Inden prisoverrækkelsen havde 
borgmester Mogens Gade givet en 
orientering om kommunen, og tidli-
gere direktør for Aalborg Kongres- og 
Kulturcenter Ernst Trillingsgaard havde 
underholdt med muntre erindringer fra 
sine mange år i underholdningsbran-
chen.

Uddeling af erhvervspris

Erhvervsprisuddelingen trak fulde huse fra de tre klubber
Foto: Flemming Dahl Jensen
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Velkommen til nye medlemmer!
Farsø
Lars Brandt
Casper Ilsø Vinther

Han Herred
Lene Braad
Helle Petersen
Klavs Poulsen

Hanstholm
Orla Møller Andersen
Jens Frederiksen
Palle Lindberg
Helmar Thonsgaard

Hinnerup
Claus Bräuner

Hjallerup Morgen
Steen Søgaard Petersen

Randers Business Breakfast
Søren Raahauge

Viborg
Ole Havvig

Aalborg Vestre
Per Christensen
Claus Staarbæk

Vi har således fået 15 nye medlemmer den sid-
ste måned, men desværre samtidig mistet 15 
– så trods alt ingen tilbagegang!

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

Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
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:
Gert Bang Larsen
Farsø RK
mail@bygningsmaleren-farsoe.
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:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør
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Kalender
Klubbesøg 
10. jan. Hadsten
15. jan. Randers Vestre
16. jan. Randers Søndre
17. jan. Randers Business Breakfast
22. jan. Hinnerup
23. jan. Grenaa
25. jan. Hammel
29. jan. Ebeltoft
31. jan. Grenaa-Djurs
  1. feb. Rosenholm

Øvrige begivenheder:
27. jan. Torshavnar RK
  50 års jubilæum
  3. feb. Rotary DK, AG-seminar
  3. mar. PETS-møde i Aars
10. mar. RLI start i Sæby


