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På et nylig afholdt klubmøde, hvor jeg 
som guvernør skulle stå for aftenens 
”oplevelse”, blev jeg mødt med føl-
gende kommentar: 

”Nu har du fortalt os en masse om 
Rotary International og de muligheder, 
der er internationalt, klubmøder i udlan-
det, rejser det er muligt at deltage i som 
rotarianer eller som ungt menneske for 
at se verden. Vi har fået oplysninger om 
seminarer og uddannelser i Rotayregi. 
Det har vi fået at vide hvert år af gu-
vernørerne, når de er på besøg. Kan I 
ikke fortælle os noget, der er relevant 
for klubberne?”

Jo, det vil jeg meget gerne, hvis I til 
gengæld kan fortælle mig præcist, hvad 
det er I mangler information om eller 
diskussion af? 

Vi sender forud for hvert møde, hvor 
guvernøren kommer, et spørgeskema 
ud og spørger bestyrelserne om, hvad 
vi skal diskutere på formøderne og på 
selve klubmødet. Der er lagt op til 3 

muligheder til formøderne og 3 mulig-
heder for selve klubmøderne. 

Jeg har gjort op, hvad de 59 klubber 
har svaret i dette Rotaryår. 

80 % af klubberne har behov for at 
snakke om, hvordan man får nye med-
lemmer eller hvordan man fastholder 
dem man har.

20% vil gerne høre om distriktets ud-
dannelsestilbud.

20% vil gerne høre om, hvordan man 
tiltrækker udvekslingsstudenter.

20% vil gerne høre om projekter.
Få % vil høre om branding/IT/sociale 

medier.
Når vi kommer som guvernører, op-

fordrer vi gerne til debat eller diskus-
sion, men det er meget få steder, der 
kommer en diskussion i gang.

Er det for meget, at I én gang om året 
bliver mindet om, at I er medlem af en 
international klub? 

Skal vi ændre på klubmøderne med 
guvernøren? Skulle det hellere være en 

form for intercitymøder, hvor 4-5 klub-
ber samles til et guvernørmøde. Besty-
relserne kan så have et formøde med 
guvernøren før intercitymødet eller på 
andet tidspunkt.

Eller skal møderne ændres på anden 
måde??

Jeg venter spændt på svarene!!
I ventetiden vil jeg lige gøre opmærk-

som på, at der den 3. marts er forårsse-
minar i Års med PETS og sekretærkur-
sus. PETS er obligatorisk for præsident 
elect. Sekretærkursus vil lette meget af 
det daglige arbejde for sekretærerne i 
det kommende år. 

Samtidig har vi seminarer for ”ny i 
Rotary” og ”ideer til projekter I +II”

Husk tilmelding foregår distriktets 
hjemmeside!!! Og KURSERNE ER 
GRATIS for dig og din klub.

Egon Jensen

Guvernør Egon
Jensen vil gerne
i dialog med
distriktets klubber.
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Sidste sommer døde Sam Owori. Sam 
var lige tiltrådt som Rotary Internatio-
nal President Elect. Derfor måtte man 
hurtigt have fundet en ny, og valget 
faldt på Barry Rassin, som sammen 
med sin hustru Esther her hilser på Su-
sie og mig.

Vi har lige været på guvernørskole 
(Assembly) i San Diego, Californien. 
Det var en enestående oplevelse, og et 
af mange højdepunkter var den første 
aften, hvor Barry Rassin afslørede sit 
tema for året 2018 – 19: 

Rotarys vision er:
Sammen ser vi en verden, hvor folk 

forener og handler for at skabe varig 

forandring – over hele kloden, i vores 
samfund og i os selv (bæredygtighed).

Barry Rassin siger:
Rotary er stedet, hvor folk fra hele 

verden kan mødes og sammen skabe 
noget større end hvis enkeltpersoner ar-
bejder alene. Rotary er stedet, hvor der 
skabes netværk, partnerskaber og hvor 
drømme kan blive til virkelighed.

Mere end nogensinde er der brug for 
Rotary til at hjælpe dem, der har brug 
for hjælp. Via lokale og globale indsat-
ser arbejder rotarianere for at skabe en 
bedre verden for de mennesker, der er 
i nød.

Jeg ser frem til – sammen med klub-
berne og alle medlemmer i distrikt 1440 
– at være med til at gøre Rotaryåret 
2018-19 til et år, hvor vi alle føler os 
inspirerede til at ”tjene” Rotary, lokalt 
og globalt.

Jens Martin

Nordisk samarbejde

Han Herred Rotary Klub har gode venskabsrelationer til Rotaryklubberne 
i Stokke (Norge) og Hjo (Sverige). Blandt andet samarbejder klubberne om et 
”GSE Light” program, som er et erhvervsseminar med én deltager fra hvert land. 
I år blev seminaret holdt i Hjo, og emnet var turisme og turismens betydning for 
lokalsamfundet.

På billedet ses fra gallaafslutningen på seminaret Helle Petersen, Danmark, 
Signe Hueltgren, Norge, Malin Ingsten, Sverige, og svenske Erik Lundquist, der 
stod for seminaret.
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Skal du med?
NYT: Rotary Akademiuddannelse i 
Ledelse starter i Aalborg til marts i år! 
Og du kan være med på første modul 
(som kan stå alene eller som en del af et 
samlet forløb): Grundlæggende besty-
relsesansvar med eksamen svarende til 
5 ECTS point. Fire hele undervisnings-
dage plus eksamen til en super skarp 

pris af kr. 4.150 inkl. moms og forplej-
ning + bog kr. 500. Praksisnær tilgang 
til erhvervslivet og lukket forløb for 
rotarianere sikrer et højt fagligt niveau.

Tilmelding til Anja Sørensen as@tra-
dium.dk senest den 1. marts 2018. Evt. 
spørgsmål kan stiles til projektleder 
Trine Fage Krogh telefon 21287551.

Undervisningen er i tidsrummet kl. 
9:00-16:00 følgende dage: Torsdag den 
15. marts, torsdag den 22. marts, ons-
dag den 4. april og onsdag den 11. april. 
30 minutters eksamen pr. person den 
17. april. Adresse i Aalborg følger. Hol-
det skal være på min. 7 deltagere.

Hvad skal jeg på PETS /
Forårsseminar?

PETS er obligatorisk kursus for præsi-
dent electer og sekretærtræning – og 
så er det også noget for dig: Om for-

middagen kan du være med på Projekt-
idéer I, hvor alle kan deltage, udveksle 
idéer og opnå inspiration til fremtidige 
projekter. Om eftermiddagen kan nye i 
Rotary og/eller folk fra medlemsudvalg 
være med på Ny i Rotary, og mere gar-
vede folk på projekter kan deltage på 
Projektidéer II, som er delvis under-
visning og ikke mindst erfa-udveksling. 

Fyld bilen op, styrk kammeratskabet 
med dine klubkammerater, mød andre 
engagerede rotarianere og hør, hvad 
der rører sig i Rotary verdenen. Dagen 
byder på meget andet end kurser, for 
Inspiration skal hentes udefra – og mo-
tiverer klubben indefra.

Tilmelding på distriktets hjem-
meside senest 23. februar.

 Laila Christensen
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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)

Forår 2018 + 

Efterår 2018

Forår 2019

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

Organisation og 
arbejdspsykologi (10 ECTS)

Det strategiske 
lederskab (10 ECTS)

Afgangsprojekt 
(10 ECTS)

Ved 50 års jubilæumsfesten i Thorshavn den 27. januar 
blev der uddelt hele 5 PHF-er til klubmedlemmer med tak 
for deres indsats for klubben. Fra venstre ses Jon Hestoy, 
præsident, Janet F. Johannesen, vicepræsident, Kjartan Kri-

stiansen PHF m. safi r, Árni Joensen PHF, Eilif L. Samuelsen 
PHF m. safi r, Súsanna Danielsen PHF, Vilhelm Johannesen 
PHF og DG Egon Jensen.
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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:
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 
19. feb. Langå
26. feb. Løgstør
28. feb. Hadsund
  5. mar. Farsø
  7. mar. Thisted
14. mar. Aalborg Nørresundby
21. mar. Hobro
22. mar. Hjallerup Morgen

Øvrige begivenheder:
  3. mar. PETS-møde i Aars
  9. mar. 50 års jubilæum Aalborg  
  Stigsborg
10. mar. RLI start i Sæby
15. mar. Rotary Akademiuddannelse  
  Aalborg
17. mar. Distriktstræning
14. apr. RLI Graduate Horsens
21. apr. RLI Sæby, modul 2
26. maj RLI Sæby, modul 3

Kan hærværk forenes med Rotary?
Den 13. marts 2018 er det præcis 50 år 
siden, at den første Rotaract klub blev 
startet i North Carolina. Det er selvføl-
gelig noget, skal markeres i stor stil og 
på sand Rotaract maner. Derfor har DA-
NIO (Rotaracts nationale ledelse) valgt, 
at der i alle landet distrikter skal udføres 
Positivt Hærværk lørdag den 17. marts 
med et samfundsnyttigt stykke arbejde.

Her i distrikt 1440 skal Rotaractklub-
berne gøre en god gerning for Dyrenes 
Beskyttelses internat i Hjallerup. 

Hvis der er nogle spørgsmål til pro-
jektet, eller kunne du have lyst til at 
give en hjælpende hånd, så send en mail 
til drr1440@rotaract.dk

Christian Schmelling Pedersen

Velkommen til nye medlemmer!
Bjerringbro
Kim Hornfeldt Dyhr

Frederikshavn City
Claus Bøje Pedersen
Lotte Hedegaard
Michael Madsen

Grenaa GoMorgen
Bjørn Johansen

Hadsten
Niels Riis
Ruben Stæhr

Hammel
Ole Tilsted

Hjallerup Morgen
Mikael Christensen
Susanne Strandgaard Larsen

Hjørring Morgen
Søren Greve Olesen

Hjørring Vestre
Mads Pedersen
Per Møller
Simon Mejlholm

Hobro
Anette Skovlykke Nielsen
Birthe Balle
Lisbeth Hvid Christensen

Thisted
Sigurd Bülow Skovborg

Viborg-Asmild
Lars Mogensen
Peter Bredsgaard

Aalborg Rotaract
Freja Knage Damsgaard

Aars
Heidi Thomsen

Vi har således fået 22 nye medlemmer siden 
sidste nyhedsbrev, og i samme periode kun
mistet 19 ☺


