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Orientering fra din 
distriktsguvernør 
Christian Boldsen

Det er distriktets klubber 
– og Rotary, jeg taler om ...

Sikke kræfter, vi repræsenterer. Det er 
karakteristisk, at der i alle klubber er nogen, 
der går foran. Vil noget for klubben. Mærker 
alt det, man får igen, når man agerer. Gør en 
forskel.

Ofte folk i pensionsalderen.  Det er 
naturligt – nu hvor gennemsnitsalderen er 
omkring de 60.

Næsten alle klubber taler også om at få 
flere / yngre mennesker med i klubben. Og 
tror, der skal gode overtalelsesevner til. For: 
Hvilket ungt menneske vil være sammen med 
os gamle? – har jeg hørt spørgsmål stillet!

Følgende er blevet min grundholdning:
Yngre mennesker har tid til det, de 

prioriterer! Løber gerne tre gange om ugen 
for at træne til en iron-man. Det er der tid til 
– det får man koordineret ind med kæresten 
og jobbet – og børnene.

Fordi det giver mening for den enkelte!!! 
Og stor respekt for det!

Det er så enkelt: hvis din klub giver men-
ing for et yngre menneske, vil de være klar til 
medlemskab. Af DIN klub – ikke blot Rotary.

Det gode spørgsmål er: hvad er det lige 
præcis i vores klub, et ungt menneske 
ikke kan undvære at deltage i? Hos jer i 
klubben – ikke Rotary som sådan!

Skal vi udfordre os selv og beslutte, at de 
og de aktiviteter vil vi ”gøre i”, så vi i hvert 
fald kan tilbyde et yngre menneske noget? I 
vores klub – ikke Rotary som sådan!

På intercitymøde i Aarhus sad jeg ved 
siden af Ian Riseley (RI-præsident fra 1. juli 
2017)  og hans kone til middagen. Ian og 
jeg havde en længere snak om Rotaract. Og 
begge stillede vi spørgsmålet: hvordan hulen 
får vi fat i nogle så oplagte nye medlemmer 
i Rotary, som Rotaractere, der bliver ”smidt 
ud” sådan ca. ved deres 30. år? 

Vi talte om økonomisk belastning for den 
enkelte ved et almindeligt Rotary medlem-
skab! Er det en hindring? Taler vi om 
8-10.000 kr. om året for de fleste af os?

Ian var ikke afvisende overfor, at RI kunne 
overveje, om unge på 30 år til 35 år måske 
kunne slippe med et mindre beløb til RI? 
Kunne måske en overgang være tilknyttet 
mere ”løst”?

Ville det være helt utænkeligt, at vi i klub-
berne kunne gøre noget særligt for de yngre 
potentielle medlemmer? 

Gøre det billigere at være del af klubben? 
Fx at kontingent til klubben reduceres? At 
maden afregnes til kostpris? Overveje løsere 
tilknytning?

Og sørge for, at der i klubben er tilbud, de 
yngre kan se sig selv som del af?

Kunne vi systematisk med naboklub-
berne have projekter kørende, som de yngre 
på tværs af klubberne kunne se sig selv i? 
Foretagsomhed tiltrækker yngre mennesker!

Det er din klubs DNA, der afgør, om 
I kan tiltrække yngre og nye medlem
mer. Og der er kun dig, der kan gøre 
noget ved DNA’et!                       

Christian Boldsen, DG 2016-17

Fuld af muligheder! Og tak ...
Tak til bestyrelserne i klubberne i 

distrikt 1440 for veloverstået embeds-
periode! I har gjort en forskel i egen 
klub. Har måske haft svære udfordring-
er – men har sikkert også høstet 
frugterne af jeres foretagsomhed. Sat 
noget i søen. Lidt skibbrud med andet. 
Blevet klogere. Fået Rotary lidt mere 
ind under huden.

Det er vi nogen, der også har ople-
vet!

Men I har taget fantastisk imod 
op  gaven – accepteret jer selv som rol-
lemodel. Og dertil kommer, at I har 
taget voldsom pænt mod jeres assiste-
rende guvernør og undertegnede på 
formøder og til klubmøder.

Formøderne har vist og fortalt om, 
hvordan klubben har det. Stor ær-
lighed – luftet ambitioner – spurgt ind 
til best practice. Og velvilligt øst af de 
erfaringer, I selv har høstet.

Det er ikke for at lefle for nogen: 
klubbesøgene har været fløde
skummet på kagen! Og tror I ikke 
på det – så lad mig blot sige, at I ved 
selvsyn kan give jer selv oplevelser, ved 
at besøge hinandens klubber – eller 
aktivt på ferier osv opsøge nærmeste 
Rotary klub, og tage et møde med. 

Der er en forunderlig stemning, 
når rotarianere mødes. En løssluppen 
stemning. En familie-for nemmelse. Jeg 

- fortsættes næste side
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har prøvet det nu mange, mange gange 
til det ene og det andet – i klubberne, i 
di striktet, i Rotary Danmarks Råd – og i 
udlandet. Der kagles fra første minut.

Jeg har tænkt noget over, hvad det 
egentlig er for et fænomen. Og så er 
vi nok nødt til at nævne DNA igen. 
Vi deler noget – nogle værdier – en 
ordentlighed – en glæde ved at være 
noget for hinanden og mærke, når 
nogen påskønner vores indsats.

Er det ikke i orden – den indsats, der 
blev lavet for det lokale plejehjem – for de 
mindre velhavende, der skulle holde jul – 
for udvekslingsstudenten – for øjeblikkelig 
hjælp til oversvømmelser eller tsunami-
ulykker – for polio! – at føle en indre glæde 
/ stolthed ved det?

At være noget for andre – er også: for 
de andre i klubben. Stille sig til rådighed 
med ens viden –  opmuntre med gode for-
slag til løsninger i dagligdagen! Det er ved 
fremmødet, du kan være noget for andre.

Rotary er OS!  
Vi er et erhvervsnetværk +!  

Det er +’et, der gør os særlige som 
erhvervsnetværk. Og som vi skal dyrke – 
på alle måder.

TAK TIL JER ALLE FOR DETTE  
ROTARYÅR – hvor vores tema: Rotary 
serving Humanity – fik lov at folde sig 
ud på helt særlig måde, da I udnævnte 
omkring 25 ikke-rotarianere til PHF – folk, 
som netop havde gjort en positiv forskel 
for andre. Det blev en bragende succes! 

Til lykke med det.
Christian Boldsen

Dg 2016-17, Distrikt 1440

I år var 39 af D1440s inbound udvekslings-
studenter på et 4 dages togt – 5. til 8. juni. Togtet, 
som ligger fast i ”årskalenderen” for udvekslings-
studenter, var 2 dage kortere end tidligere år på 
grund af pinsen og på grund af, at LOA og Jens 
Krogh skulle være hjemme til Aalborg Regattaen.

Togtet udgik fra Aalborg og var med overnat-
ninger i Løgstør, på Fur og i Skive inden ankom-
sten tilbage i Aalborg. Dette års togt var præget af 
to forhold.

For det første var der nu fire skibe med i togtet. 
Skipper Hans Henrik Kanstrup fra Frede rikshavn 
stillede med Anna Carmen, og skipper Jørgen 
Justesen fra Skivehus Rotary Klub stillede med 
skibet Malene. Ombord på LOA var skipper 
Michael Rasmussen, som er tilknyttet Hjallerup 
Morning Rotary Klub, og ombord på Jens Krog 
var Andreas Fink skipper.

Deres besætninger gav de 39 udvekslingsstu-
denter en lejlighed til at opleve samarbejdet om-
bord på et sejlskib med krav til at udføre ordrer, 
deltage i rengøring, navigation og sejlføring på de 
fire skibe. Det var en udfordring for mange, men 

den blev taget positivt imod, både når det drejede 
sig om at gå i riggen på LOA eller deltage i mad-
lavning og rengøring under dæk.

Vejret viste sig fra den bedste side i forhold til 
at sejle med sejlskibe. Ingen kvælende stille vejr 
med brændende sol. Derimod var der frisk blæst 
det meste af tiden med skiftende nedbør. Det gav 
et flot sejlvejr, som gav fart, dramatik og dog kun 
få bølger i Limfjordens beskyttede vande. Der var 
masser af sejltræning og god fart i skibene for sejl 
alene.

Fulgt af skybrud
To endog meget store skybrud kunne have 

ødelagt togtet. Men det ene gik først i gang efter 
et grill party på stranden ved Fur Bådelaug, hvor 
alle lige akkurat nåede ombord i Fur Havn inden 
himmelvældet åbnede sig. Det andet skybrud var 
i Skive, men her skete det, mens Skivehus Rotary 
Klub havde tilrettelagt et flot program ”under 
tag”. Dette program gjorde lykke. Bowling, god 
mad og efterfølgende fælles sang og folkedans i 
en af Molands store haller på kajen i Skive Havn.

4 sejlskibe med i Rotary-Togt 2017 på Limfjorden

Den sidste dag blev alle skibene og deres 
besætninger modtaget af Aalborgs borgmester. 
Aalborg Kommunes borgmesterkontor lejede sig 
ind i Universitets store Auditorium lige ved siden 
af Musikkens Hus. Også distriktsguvernør Chr. 
Boldsen og distriktscounsellor Poul Risager og 
Hans Jørn Sørensen var mødt op og berigede 
samværet med taler og taksigelser. Alle skibene 
havde lagt til kaj udenfor, og Aalborg City do-
nerede en pølsevogn med indhold til hele selska-
bet og de mange værtsfamilier, som var mødt op 
for at hente udvekslingsstudenterne hjem,.

Atter i år er der grund til at takke de med-
virkende klubber og de mange frivillige omkring 
togtet og skibene.

Bent Laier, Nibe Rotary Klub
Esben Munk Sørensen, 

Aalborg City Rotary Klub.

Opvask på dækket af ”Jens Krogh” og 
-  efter ankomst var der modtagelse ved 
Aalborgs Borgmester og Aalborg City Ro-
tary Klub havde stillet op og finansieret en 
pølsevogn med vand og aftensmad til alle.



3

Guvernørindsættelsen i Distrikt 1440 starter 
traditionelt med kaffe og lagkage! Det var heller 
ingen undtagelse i år, hvor deltagerne samtidig 
var indbudt til at se Kattegatcentret i Grenaa.

Direktør Bjarne Klausen, der er ligesom 
tiltrædende guvernør Egon Jensen er medlem 
af Grenaa Rotary Klub, fortalte om centret og 
de udfordringer, der ligger i at skabe fornyelse 
og dermed tiltrækning af gæster. Det var rigtig 
spændende at se de mange fisk og hajer, og da vi 
skulle videre til det egentlige Rotarymøde, skulle 
der holdes mandtal, så ingen forvildede sig med 
den skoleklasse, der efter mange aktiviteter skulle 
overnatte i centret blandt hajerne…

Om aftenen kunne klubbens præsident, 
Dennis Thaagaard, byde velkommen på Kyst-
vejens Konferencecenter, og pastguvernør Hans 
Thordrup (DG 1987-88) holdt 3 minutter. Som 
tidligere avis-redaktør slog han til lyd for, at me-
dierne burde tage Rotarys 4-punktsprøven til sig 

som grundlag for den redaktionelle linje…
Og så kom tidspunktet, hvor Christian Boldsen 

nølende måtte give guvernørkæden videre til sin 
efterfølger. Han var ked af at komme af med den, 
for året havde simpelthen været fyldt med gode 
oplevelser sammen med distriktets klubber, lige-
som Christian takkede sit team i distriktsrådet for 
indsatsen i det forløbne år.

Og så lykkedes det alligevel at få kæden til at 
hænge rigtig smukt på Egons skuldre, om end 
han indledningsvis følte sig lidt tynget. Han erin-
drede om vores kommende verdenspræsident 
Ian Riseleys motto, Rotary – Making a Difference. 
Egon vil gerne være med til at gøre en forskel, og 
han vil gøre det ud fra nøgleordene:

• Fred • Engagement • Synlighed
Egon pointerede, at distriktets rolle er at være 

serviceorgan for klubberne, specielt ud fra distrik-
tets fokusområder.

Guvernørindsættelsen: Blandt hajer og rotarianere…

Hans Thordrup, rotarianer i Grenaa siden 1964 og guvernør i 1987-88, 
holdt aftenens 3 minutter.

Vores guvernørpar 2017-18, Helle og Egon Jensen.
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Det kneb virkelig for Christian Boldsen at få kæden af!

Egons første officielle handling var i øvrigt at 
tildele Christian Boldsen en past-guvernør nål, 
Jens Martin fra Aars Rotary Klub en elect-nål og 
Birger Borch Larsen fra Randers Østre en gover-
nor-nominee nål.

Præsident Dennis Thaagaard lykønskede 
Egon med, at han nu var kommet helt op på før-
ersædet i den Rotary-bus, som han var steget på 
for 30 år siden – og Dennis stillede sig klar, hvis 
Grenaa igen skal stille med en guvernør – om 30 
år…

Der var også gode ønsker om et godt samar-
bejde fra Anette Hedegaard og Lisbeth Jellesen 
fra hhv. Inner Wheel distriktet og fra Grenaa-Djurs 
IW. Også Inner Wheel lægger vægt på engage-
ment og synlighed.

Sluttelig var der musikalsk underholdning ved 
Søren Frieboe, der gav sin egen gode fortolkning 
af bl.a. danske sommersange.                      Eig.
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Min kone og jeg tog til 
Convention for at møde an-
dre rotarianere og for at høre 
spændende indlæg fra top-
professionelle ledere fra hele 
verden. Når man kommer til 
en så stor begivenhed er man 
jo lidt spændt, er der over-
hovedet nogen man kender, 
vil de hilse på en? Og ja, 
man er som én stor familie. 
Så snart du kommer ind ad 
døren, bliver du mødt med: 
Hello, hvor er du fra? Hvilken 
klub? Hvor mange er I? Hvor 
mange er I herovre? Du 
udvider dit netværk utrolig 
hurtigt, og selv om der er 
utrolig mange og du står i kø 
for at komme fra et sted til et andet eller for at 
få noget mad, bruger du også tiden i køen til at 
netværke. Og så er der stemningen. 

Åbningssessionen med 20.000 mennesker 
i samme lokale med flagparade med flag fra 
alle verdens lande, hvor Rotary er præsenteret. 
Du bliver grebet af det! Til åbningen talte Gu-
vernøren fra Georgia samt Rotary præsidenten 
John Germ.

1,2 milliard $ til End Polio 
På dag 2 talte Atlantas borgmester, men 

hovedtaleren var Bill Gates. Bill Gates fortalte 
om det store arbejde med at få sluttet End 
Polio, og gav Rotary hovedansvaret for at 
Poliobekæmpelsen var kommet så langt. Hvis 

Rotary ikke var startet i 
1985, var det aldrig ble-
vet til noget. Han lovede, 
at Bill & Belinda Gates 
Foundation ville fortsætte 
med at give 2 $ for hver 
gang Rotary giver 1 $. 
Denne dag blev der i alt 
givet tilsagn fra fonde og 
samarbejdspartnere om 
1,2 milliard $ til støtte for 
End Polio over de næste 
3 år. Og så er det værd at 
huske at i skrivende stund 
har der kun været 6 nye 
tilfælde af polio i år, 4 i Af-
ghanistan og 2 i Pakistan.

De næste dage hørte vi 
Jack Nicklaus, golf ikon og 

polioambassadør og Andrew Young, tidligere 
FN ambassadør og selvfølgelig Ian Riseley.

Så var der årsmøde, hvor vi stemte om de 
kommende guvernører, Jens Martin Hansen fra 
Aars bl.a., og den kommende Verdenspræsi-
dent Sam F. Owori fra Kampala, Uganda. Alle 
blev godkendt. 

The Rotary Foundations 100 års fødselsdag 
blev fejret med en kæmpe fødselsdagsfest med 
lagkage og is!

Så var der selvfølgelig de mange muligheder 
om aftenen med ture og middage etc. Så der er 
rigeligt med grunde til at prøve at komme til en 
Rotary Convention. Næste år er det i Toronto, 
men om 2 år er det i Hamborg og så er det 
med at komme afsted.                   Egon Jensen

Hvad får 38.000 rotarianere  
til at rejse til Atlanta og deltage 
i Convention? 

Igennem flere år har Distrikt 1440 haft 
den tradition, at der af det hold udveksling-
sstudenter der rejser 
hjem, bliver udpeget 
en, der på særlig måde 
har gjort sig positivt 
bemærket blandt sin 
klub, sine værtsforæl-
dre og andre udveks-
lingsstudenter.

Der kræves ikke 
fantastiske evner el-
ler indsats for at blive 
udnævnt til årets 
outstanding student. 
Forudsætningen er, at 
studenten lever op til 
målsætningen om at 
integrere sig og være 
en god dansk skole-
elev, samtidig med 
at han/hun indlever 
sig i værtsfamiliens 
tilværelse og deltager aktivt og positivt i sin 
fritid med venner og værtsfamilie. Herudo-
ver er det selvfølgelig et krav, at udveksling-
sstudenten lærer at tale dansk.

For holdet, der ankom i sommeren 
2016, har det været svært at vælge en 
outstanding student, da der fra klubberne 
var indstillet ikke mindre end fem studenter, 
der på fornemste vis opfyldte alle krav. Alle 
var elsket af værtsfamilierne, de var meget 
afholdte i Rotary klubberne, de talte godt 
dansk og havde mange venner og gode 
udtalelser fra skolerne. 

Outstanding student Kaitlyn 
Mitchum, Viborg RK, hædret

Der var dog én, der skilte sig ud fra mængden, 
og det var Kaitlyn Mitchum fra Viborg Rotary 

Klub. Kaitlyn kommer fra Kil-
bourne i Illinois, USA.

Hun har selv sparet sam-
men til sit udvekslings ophold 
i Danmark ved at arbejde efter 
skoletid. Samtidig med at hun 
færdiggjorde det skoleår hun 
var i gang med, inden hun 
skulle afsted, har hun også i 
løbet af året færdiggjort det 
skoleår hun mangler, fordi hun 
er på udveksling. Dette bety-
der at hun, når hun kommer 
hjem, er færdig samtidig med 
sine gamle skolekammerater, 
og at hun kan begynde på col-
lege til august. Hun er en rigtig 
mønsterbryder med en stor 
portion vilje og styrke. 

Hun har desværre ikke haft 
mulighed for at skaffe flere 

penge, så Europa turen måtte hun afstå fra. I ste-
det har klubben hjulpet med til, at hun fik et 14 
dages højskoleophold. Her deltog hun med stor 
begejstring i sang fra højskolesangbogen, deltog 
i diskussioner og arbejdede med kreative ting, og 
hun har været meget interesseret i denne side af 
den danske kultur.

Hun har forstået at suge til sig af alt dansk, 
og klubben kan kun sige, at de har været utrolig 
glade for at have hende.

Kaitlyns mål er, at hun vil være børnelæge, og 
det tror vi helt sikkert at hun vil få succes med.

Poul Risager
DC 1440
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Vendsysselske rotarianere satte sig 
for at hjælpe patienter, mens de 
ligger på ryggen og savner adspre-
delse.

Det er lige så vigtigt for dialysepatienter som 
for andre at motionere. Måske endda mere 
vigtigt for dem, da de ofte må ligge på ryggen 
i op til 4 timer, nogle næsten hver anden dag 
året rundt, mens de er i dialyse. 

Det understregede praktiserende læge Jes-
per Holmelund fra Hjørring Rotary Klub, da 
man på Regionshospital Nordjylland i Hjørring 
den 9. juni søsatte et unikt projekt med senge-
cykler i dialyseafdelingen.

Formand for regionsrådet, Ulla Astman 
sagde bl.a.: - Med indvielsen af Team Dialyse 
synes jeg, at vi på flere måder tager et vigtigt 
skridt. Det er et vigtigt skridt, fordi det forbedrer 
regionens tilbud til dialysepatienter. Men også 
et vigtigt skridt, fordi det viser noget om, hvad 
der kan lade sig gøre, når lokale ildsjæle går ind 
i projekter – og her hentydede hun til Rotary og 
de mange sponsorer.

-  Vigtigst af alt er det dog et stort skridt for 
de patienter, der flere gange om ugen møder 
op og modtager deres behandling. Livet som 
nyrepatient betyder, at tilværelsen er bygget 
op omkring behandlingerne og den tilhørende 
transport. Det går der en stor del af dagen og 
livet med.

Cykler, mens man oplever turen på 
skærmen 

Projektet fungerer på den måde, at patienten 
fra sit leje i sengen træder en sengecykel, der 
så sender signaler til en computer og videre til 
en skærm. På den måde motiveres patienten 
til at træde til – og patienten kan se, hvor langt 
han eller hun kommer. En patient har allerede 
”kørt” 5.500 km. Der er op til 16 personer ad 
gangen, der kan benytte sengecyklerne. 

En gruppe på 20 dialysepatienter har meldt 
sig til en udfordring om at ”cykle” til Tour de 
France i Paris i 2017!

Projektet har i flere tilfælde bevirket, at pa-
tienterne har fået mere energi til dagligdagen 
- på arbejde eller i hjemmet.

Ildsjælene i projektet har været Jesper Hol-
melund, Viggo Krath og Ib Mariegaard fra 
Hjør ring Rotary Klub. Rotaryklubberne, der 
har bidraget, er: Skagen, Skagen morgen, 
Brøn  ders lev, Dronninglund, Frederikshavn, 
Frederiks havn City, Hirtshals, Pandrup, Sæby, 
Hjørring Vestre, Hjørring morgen og Hjørring 
Rotary Klub. Også en lang række sponsorer har 
bidraget til udgiften, der lyder på 479.000 kr.

-ct.

Patient Niels Jørgen Riisborg 
træder i pedalerne, mens rotarianer 
læge Jesper Holmelund filmer løs.

En af ildsjælene Ib Mariegaard 
i samtale med regionrådsformanden.

Dialysepatienter i Vendsyssel 
deltager i Tour de France!
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Viborg den 23. september, 28. oktober 
og 25. november.

Ellers gør det nu. De første 8 kurser har været 
en stor succes, så der vil formentlig også være 
stor interesse for at komme med på det næste 
kursus, som vi gennemfører på 3 lørdage i 3 
moduler i Viborg den 23. september, 28. oktober 
og 25. november.

Alle moduler er obligatoriske og varer fra kl. 
8-16. Sidste frist for ansøgning til kurset er 23. 
august, men vi optager deltagere, så længe der 
er plads på kurset (max. 25). Prisen for deltagelse 
er 1.300 kr., som vi håber, din klub vil investere i 
dig, hvis du er interesseret. 

For dette beløb modtager du en øget viden 
om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer til brug 
i klubben, og du bliver en endnu mere entusias-
tisk og udviklingsorienteret rotarianer. – RLI er 
således en investering i fremtiden for din klub.

Uddannelsen er dialogbaseret og interaktiv i 
højt tempo, og vi arbejder med disse emner: 

Har du tilmeldt dig Rotary Leader-
ship Institute (RLI) i efteråret?

•	 Lederskab	i	en	frivillig	organisation	 
 (Rotary), 
•	 Rotary	Foundation,	
•	 Medlemsudvikling,	
•	 Analyse	af	en	Rotaryklub,	
•	 Rotarys	muligheder,	
•	 Kommunikation	og	PR,	samt	
•	 Deltagelse	i	internationale	opgaver.

Læs her, hvad tidligere deltagere sagde om 
kurset:
•	 Jeg	fik	meget	dybere	indsigt	i	Rotary
•	 Jeg	bliver	en	bedre	leder	–	også	i	mit	
 professionelle virke
•	 Det	var	alle	tiders
•	 Jeg	fik	ny	energi
•	 En	utrolig	positiv	oplevelse
•	 Et	godt	grundlag	for	at	være	klubpræsident
•	 Mit	netværk	blev	udvidet
•	 Jeg	blev	klædt	på	til	at	skabe	ny	udvikling		

 i min klub.

Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende 
dig til din præsident, som har 
ansøgningsskemaer til uddan-
nelsen.

Du kan også læse mere om 
dette spændende tilbud ved at 
bruge dette link: https://www.
rotary.dk/rli-rotary-leadership-
institute-0. Her finder du bl.a. 
vores folder om kurset.

Vi glæder os til også at se dig 
på Rotary Leadership Institute.

Per Hylander – Leder af RLI

Igen i år havde Rotary en stand ved Folkemø-
det på Bornholm. Alle fem distrikter har været 
involveret i tilrettelæggelsen, og Grethe Andersen 
fra Aalborg Nørresundby RK repræsenterede 
distrikt 1440.

Temaet for Rotarys stand var ”Et netværk med 
mening”, og vi fik god opmærksomhed og inter-
esse – også fra unge mennesker – 
blandt dem nogle, som kunne se en 
mulighed i at blive medlem af Ro-
taract på vej til at blive rotarianer.

Ligeledes var der stor interesse 
for ungdomsudvekslingen. Dels 
henvendte unge sig på standen for 
at få viden om, hvilke muligheder 
der er, dels mødte mange op, da 
der var et foredrag om ungdoms-
udvekslingen.

Der blev holdt tre ”Rotary-
møder” dagligt med spændende 
foredragsholdere, blandt andet 
generaldirektør for Dansk Røde 
Kors Anders Ladekarl, energi-, 

Rotary på Folkemødet
forsynings- og klimaminister Lars Christian 
Lilleholt og formand for Dansk Landbrug og 
Fødevarer Martin Merrild.

Der er enighed om, at det giver synlighed 
for Rotary at være med på Folkemødet, og 
vi er helt sikkert med igen næste år.
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Som bekendt – og omtalt i Egons indtryk fra 
Convention – fylder Rotary Foundation 100 år. 
Og i den anledning har rigtig 
mange klubber udnævnt 
PHF’er uden for Rotarys 
kreds. Vi er gået ud med 
budskabet om, at der er ud-
delt 100 PHF’er, men rent 
faktisk er tallet endnu højere. 
Det har været en god måde 
at synliggøre Rotary på, og 
det har i mange tilfælde givet 
omtale i medierne.

Vi har fået enkelte refera-
ter fra overrækkelser til 
må neds brevet, men har af 
pladsmæssige hensyn måtte 
beslutte at undlade dem. 
Vi skal i stedet henvise til 
Rotarys hjemmeside, hvor 
PHF’erne bliver listet op i 
den rækkefølge, de bliver 
indsendt. Fremgangsmåden 
blev udsendt til klubbernes 
præsident i mail den 4. juni. 
Her skal lyde en opfordring 
om at sende materiale til 
web’en, hvis I ikke allerede 
har gjort det.

Jubilæet er også markeret 
med udsendelse af et ma-
gasin om Foundations betyd-
ning. Der er sendt en pakke 
til alle klubber med et antal 
blade, der svarer til klubbens 
medlemstal. Distriktet har 
stadig et antal på lager, og 
ekstra eksemplarer kan rek-

The Rotary Foundation 100 år – 
et jubilæumsmagasin er udsendt til alle

vireres ved henvendelse til Peter Eigen broth, mail: 
dg1440-1516@rotary.dk

Det blev fejret med charterfest på Ans Kro 
den 27. maj. Aftenen blev indledt med et 
kort Rotary møde med optagelse af to nye 
medlemmer. Bedre jubilæumsgave kan man 
næsten ikke ønske sig… det var en rigtig 
god start på festen og et signal om, at den 
60-årige fortsat er i fuld vigør. 

Bjerringbro Rotary Klub blev startet på 
initiativ af Rotary klubberne i Kjellerup og 
Viborg, og klubben startede med 23 medlem-
mer - alle mænd! I dag er de 47, og nu er det 
både kvinder og mænd, der er medlemmer.

Pastpræsident Charles Winther Hansen 
sagde i sin tale bl.a., at han tænker med 
taknemlighed på de fremsynede mænd, der i 
1957 stiftede klubben. Vi har en god klub, og 
der er rigtig god op-
bakning til klubbens 
opgaver og arrange-
menter. Det gælder 
også de mange 
projekter, som vi 
direkte eller indirekte 
har sponsoreret og 
gennemført. Mange 
af dem med hjælp 
fra vores engelske 
venskabsklub i Mar-
ket Harborough, 
som naturligvis også 
var repræsenteret 
ved charterfesten.

DG Christian 
Boldsen sagde i sin 
tale bl.a.: ”Det at 
være del af klub-
ben – at vise loyalitet 
overfor klubkam-
meraterne – er et 

af jeres varemærker. Stabiliteten i jeres klub 
er fantastisk – gennem de sidste 5 år lige i 
underkanten af 50 medlemmer”. DG tilføjede 
så: ”Men den herlige stabilitet, som I har i 
klubben, synes der så også at være en sni-
gende udfordring i: aldersgennemsnittet stiger 
med ca. 1 år – pr. år.” 

Klubben blev også hyldet med taler og hils-
ner af fadderklubberne, af Bjerringbro Inner 
Wheel Klub og af den engelske venskabsklub 
i Market Harborough. Venskabsklubben var 
på besøg fra torsdag til søndag, så det gav 
anledning til gode arrangementer og mange 
hyggelige timer.

Leif Herløv

Bjerringbro Rotary Klub fejrede 
60 års jubilæum

DG Christian Boldsen overrækker distriktets gave til 
pastpræsident Charles Winther Hansen.
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Søndag den 21. maj blev der til Aalborg Halv-
marathon afholdt et projekt i forbindelse med 
”Boxning der rammer” i distrikt 1440. Projektet 
blev afholdt af deltagere fra Aalborg Stigsborg 
Rotary, Aalborg City Rotary og Aalborg Rotaract, 
for at skabe omtale samt kendskab til Water Sur-
vival box og Shelterbox.

Dagen blev brugt på at snakke med diverse 
tilskuere og deltagere til Aalborg Halvmarathon, 
hvor der blev forklaret om hvad de to bokse 
indeholder, hvordan de bliver sendt ud samt ud-
deling af flyers og smagsprøver af renset vand fra 
Østerådalen i Aalborg.

Fremvisning af bokse ved 
Aalborg Halvmarathon

Boksene blev mødt med stor nysgerrighed 
og interesse blandt tilskuerne, især når de blev 
tilbudt det filtrerede vand fra en å fra Aalborg 
området. 

Det var en god dag for deltagerne i projektet, 
da vi havde en hyggelig dag med vores Rotary/
Rotaract kollegaer samtidig med, at vi fik spredt 
det gode budskab omkring Water Survival Box og 
Shelterbox. Og fik fortalt, at det er lige så vigtigt 
at hjælpe i tider uden katastrofer, så vi har et la-
ger klart, når der opstår en. 

Christian Schmelling Pedersen
Aalborg Rotaract

Kåret som verdens mest inspirerende 
person - nr. 2 blev Barack Obama!
Nu får hun støtte hjemmefra ... 

Anja Lovén reddede drengen Hope i 
Nigeria og har siden reddet mange andre 
gennem sit nødhjælpsarbejde. Nu er hun 
kåret som den mest inspirerende person i 
verden. Foran både Obama og paven!

Det er et østrigsk magasin, der står bag 
kåringen, og den har vakt opsigt i den øvrige 
verdenspresse.

- Billedet, som 
ramte verden i 2016 
(hun giver en ud-
hungret dreng vand 
af en flaske) -  Det 
gik lige i hjertet. 
Billedet er et eksem-
pel på de forhold, 
som børnene i 
Nigeria lever un-
der. Overtroen i 
de afsidesliggende 
landbyer har nemlig 
store konsekvenser: 

- Hver dag bliver 
børn brutalt lynchet, 
brændt levende, be-
gravet levende eller 
hals hugget, fordi de 
bliver beskyldt for at 
være hekse.

Anja Lovén har 
viet sit liv til at redde 
disse børn, og hun 
har efterhånden 
op  bygget en orga-
niation af støtter og 
sponsorer.

Anja er født og opvokset i Frederikshavn, og 
nu har flere klubber i Vendsyssel, dvs. Fre  de riks-
havn, Skagen, Sæby og Sindal besluttet sammen 
med Arena Nord, at hun også skal mærke støtte 
hjemmefra.    

Søndag den 8. oktober bliver der et støttear-
rangement i Rotary regi i Arena Nord.          -ct.
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Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City  
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn Bangs-
bostrand, Frederikshavn City Morgen, 
Sindal, Skagen, Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Merete 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, Aal-
borg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, 
Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing 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. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå-
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hin-
nerup, Rosenholm, Rønde

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

Her finder du din 
assisterende guvernør Velkommen til nye medlemmer

NYT i 1440 - goddag og farvel ...
Alle indlæg sendes fremover til: Egon Jensen, distriktsguvernør, DG1440-1718@rotary.dk 

Redaktør og layouter på dette nummer: Carsten Thomasen, Frederikshavn Rotary Klub.
Redaktør og layouter fremover: Peter Eigembroth, Han Herred Rotary Klub, DG1440-1516@rotary.dk

Kalender 
Klubbesøg 
15. aug. Frederikshavn City
16. aug. Hjørring Morgen
17. aug. Skagen Morgen
 Skagen
21. aug. Skive
22. aug. Skive Fjord Morgen
23. aug. Skivehus
29. aug. Thorshavnar
 Klaksvikar
04. sept. Aalborg Vestre
 Aalborg Søndre
05. sept. Aalborg Østre
11. sept. Dronninglund
12. sept. Sindal
14. sept. Hjallerup Morgen
 Hirtshals

Øvrige begivenheder:
13. aug. Velkomst for  
 udvekslingsstudenter
07. sep. Distriktsrådsmøde Rebildhus
23. sep. RLI i Viborg, modul 1
30. sep. Distriktskonference Grenaa
08. okt. Intercitymøde i Frederikshavn
 med Anja Lovén.
25. okt. Pre-PETS, efterårsseminarer
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
08. nov. Pre-PETS, efterårsseminarer
25. nov. RLI i Viborg, modul 3

Bjerringbro 
Jan Fonseca Wrang
Michael Hjuler Nielsen

Dronninglund 
Brian Mosegaard

Grenaa
Karina Aldahl Dittmer
John Daugaard Hansen
Klaus Fischer
Keld Ravn

Grenaa GoMorgen
Mikkel Weje Nielsen

Hinnerup 
Bjarne Andersen

Hirtshals
Hasse Bo

Hjørring
Michael Astorp
Anders Weber 
Christensen

Hjørring Morgen
Vibeke Lie Olesen

Hjørring Vestre 
Ole Møller Christensen

Løgstør
Connie Thorstensen
Britta Nøhr

Pandrup
Jens Peter Lund

Randers Østre 
Susanne Aborg

Sindal
Thomas Horsholt 
Andersen

Skive 
Gitte Møller Hindkær

Skive Fjord Morgen
Charlotte Danefeld

Skivehus 
Kristen Hedegaard 
Nielsen
Pernille Frederiksen

Sæby 
Søren Binder Thomsen
Karsten Asmussen
Pernille Asp

Thisted 
Niels Ulrik Bliksted

Viborg 
Jens Morten Jørgensen

Aalborg City
Helle Uldbjerg Hansen

Aalborg Søndre 
Per Højriis Vedsted

Aalborg Vestre 
Karen Bering
___________________

31 nye medlem-
mer - 
49 afdøde eller 
udmeldte

Dette månedsbrev er det sidste fra Carsten 
Thomasens hånd. Siden 2010 har han redige-
ret og layoutet distriktets månedsbrev.

Distriktet og guvernøren er forpligtiget til at 
udsende et månedsbrev med relevante medde-
lelser til klubberne, men i distrikt 1440 har 
Carsten gjort det til et magasin, der fortæller 
om ikke blot RI-emner og om distriktets aktivi-
teter, men også om nogle af de mange aktivi-
teter, der foregår i klubberne.

Tak til ”Den gamle Redacteur” 
Det har givet os et alsidigt og læseværdigt må-

nedsbrev, som de andre distrikter misunder os!
Tak til Carsten for hans store arbejde med 

må nedsbrevet og for et godt samarbejde de sidste 
par år, hvor jeg overvejende har søgt at samle 
stoffet. Fremadrettet vil jeg prøve at leve op til de 
gode traditioner, som Carsten har skabt med en 
indbydende nyhedsformidling i distriktet.

Peter Eigenbroth

Guvernørens Månedsbrev, 
distrikt 1440. 


