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       Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Hvad er et år? For de fleste af os er det 
en periode på 12 måneder, som vi oftest 
regner fra 1. januar til 1. januar. Sådan er 
kalenderen bygget op, og det er den almin-
deligste fastlæggelse af et regnskabsår. 

Men der er områder, hvor et år fastlæg-
ges anderledes. Fra 1. juli til 1. juli. Sådan 
er det med teatersæsonen og de fleste 
teatres regnskaber. Sådan er det med 
skoleåret, hvilket i øvrigt giver en masse 
”brok” i forhold til det kommunale regn-
skabsår, og sådan er det med Rotary. Det 
medfører, at året starter med ferien! Det 
starter med juli måned, hvor al klubaktivitet 
er indstillet, hvor man går i klipklapper med 
sand mellem tæerne, hvor sol og hav lok-

Hvad er et år?
ker, og hvor feriegæster gerne kigger forbi. 
I denne måned opbygges forventningen. 
Klubpræsidenter og distriktsguvernører 
tænker: Nu er det gjort, som kan gøres. Nu 
må det komme an på en prøve. Vi ved, 
hvor vi er nu. Vi ved ikke, hvor vi er om et 
år, hverken i klubben eller i distriktet.

Jeg glæder mig til mit guvernørår, der 
ligger som en uåbnet bog foran mig. Jeg 
glæder mig til samarbejdet med distrik-
tets øvrige ledelse, og jeg glæder mig til 
samarbejdet med klubberne. Korpset af 
syv assisterende guvernører (AG’er i dag-
lig tale) tæller hele fire, for hvem dette år 
er det første i jobbet. Jeg er sikker på, at 
klubberne tager godt imod Anni, Grethe, 

Jens og Thomas, ligesom de fire med entu-
siasme og energi tog mod jobbet. AG’erne 
er ikke tænkt som et yderligere led i dis-
triktsledelsens struktur, men de virker som 
guvernørens forlængede arm og fremmer 
dermed den tætte løbende dialog og kom-
munikation mellem klubber og guvernør, 
som er så vigtig.

“Hvad kan jeg gøre for Rotary?”
Det gamle ”distriktsråd” blev slanket for 

at minimere driftsomkostningerne, og flere 
funktioner er hermed slået sammen. Der er 
blevet lidt færre ”hoveder,” i rådet, men de 
opgaver, som distriktsledelsen skal løse, er 
ikke blevet mindre. Vi kan kun få det hele 
til at hænge sammen, hvis vi i sand Rotary-
ånd hele tiden er fremme i skoene og 
spørger: ”Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

I august måned begynder klubbernes 
nye år. Jeg ser frem til de mange besøg, til 
den mangfoldighed af mennesker, tradi-
ti o ner, lokale kulturer og projekter, som 
jeg ved, jeg vil møde. Besøgene starter i 
distriktets nordligste del med besøg i de 
to klubber Tórshavn og Klaksvik. Herefter 
besøges alle klubber så hurtigt, som det er 
praktisk muligt. Da nogle ugedage er mere 
eftertragtede end andre som klubmøde da-
ge, kan det ikke undgås, at alle klubber først 
er besøgt ud på foråret.

På gensyn i Rotary-året 2012-13!

Vibeke Gamst
distriktsguvernør

Motto: “Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

Ved guvernørindsættelsen i Aalborg 25. juni tiltrådte Jan Brinck som guvernør elect og 
Jens Søndergaard som guvernør nominee.  

Kædeoverdragelsen fra As-
bjørn Isaksen til mig fandt sted i 
Papegøjehaven i Aalborg man-
dag den 25. juni - sammen med 
kædeoversdragelsen i min egen 
klub, Aalborg Vestre, hvor Hen-
rik Bjørn fik overrakt kæden.

Som optakt til aftenens be-
givenhed modtog Aalborg 
Kom mune det afgående og det  
tiltrædende distriktsråd på Råd-
huset på Gl. Torv, og herefter 

Fantastisk dag 
i Aalborg!

havde min klub arrangeret en 
fantastisk eftermiddag i “Kun-
sten” - Nordjyllands Kunst mu-
seum, hvortil distriktets le del se 
og Aalborg Vestre var inviteret.

Min tale  ved kæde  
overdragelsen:

Det er for alle rotarianere 
en stor dag, når hjulet har 
drejet en omgang, og vi fejrer 
Rotarys nytår.  Det fejres i hver 

Kagen skæres for - et nyt år begynder - i behørig overværelse af 
borgmesterkandidat Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune.



eneste af de 34.216 Rotaryklub-
ber Jorden over, og det fejres 
i hvert af de 538 distrikter. I 
aften fejrer vi det dobbelt her 
i Papegøjehavn, både distrikt 
1440 og Aalborg Vestre Rotary 
Klub.  Ved Rotary Danmarks 
sommermøde i Lemvig 16. juni, 
hvor formandsskiftet for Rotary 
Danmark fandt sted, brugte 
den afgående formand Torben 
Andreasen vendingen ”kæderne 
skifter halse,” og det udtryk 
kan jeg godt lide. Sprogligt er 
det egentlig noget vrøvl, for 
kæderne kan jo ikke gøre noget 
aktivt selv. De er kun genstande. 
Men sætningen er konstrueret 
med ”kæderne” som grundled 
og sætningens første ord, og 
dermed understreges det, at det 
er kæderne, der er væsentligst. 
De hænger på nogle halse, jo 
vist, og nogen af kød og blod 
må gøre noget, hvis de skal 
skifte halse, men både halse 
og agenter skal understøtte 
kæderne! For det er Rotary, det 
drejer sig om.

Kæde i løs vægt!
I Rotary-året 2012-13 

hænger Distrikt 1440s kæde 
om min hals. Egentlig er det et 
år før tiden, men virkeligheden 
indretter sig ikke altid efter 
de planer, vi lægger for den. 
Jeg håber, at kæden og jeg vil 
kunne finde ud af det med hi-
nanden. Det er ellers en kæde, 
der godt kan være lidt vanskelig 
i omgangen. Første gang jeg så 
den på nærmere hold, var på 
Færøerne, nærmere betegnet på 
daværende guvernør Jens Erik 
Halds værelse på Hotel Føroya 
i Torshavn. Vi var der begge i 
anledning af Torshavn Rotary 
Klubs 40-års jubilæum, jeg som 
daværende præsident i Aalborg 
Vestre, der er charterklub. Jens 
Erik bød på en drink på sit 
værelse – og det siger jeg aldrig 
nej til. Det anede mig hurtigt, at 
der kunne stikke noget under, 
og det gjorde der også. Efter 
den første slurk spurgte han, om 
jeg ville hjælpe ham kæden på. 
Det sagde jeg heller ikke nej til. 
Da han åbnede den fornemme 
forede kæde-kuffert, der er en 
Olsen-bande-film værdig som 
rekvisit, gispede vi begge. Den 
stolte kæde lå som stumper 
og stykker, i løs vægt, som 
samlesæt. Værs’go at komme i 
gang, en halv time før den høj-
tidelige jubilæumsaften skulle 
begynde.

Jeg husker ikke længere, 
hvor dan vi klarede den, Jens 

Erik. Om vi fik samlet stum-
perne, så du kunne gå for en 
guvernør, eller om du måtte 
charmere dig gennem aftenen 
på kædens renommé alene.

Asbjørn, vor nyslåede past-
guvernør, er en praktisk mand. 
Han har indprentet mig to ting: 
Kæden må under rejser kun 
transporteres som håndbagage. 
Og den må aldrig transporteres 
overhovedet, uden at kæden 
ligger fastholdt i spænd mel-
lem kuffertens bund og låg ved 
hjælp af to par sammenrullede 
sokker! Jeg har taget dit råd 
til mig, Asbjørn, og på som-
mermødet for nylig købte jeg 
ikke mindre end 9 par Rotary-
sokker! Vi må ruste os. Intet tab 
bør ramme os, som kunne være 
afværget ved rettidig anskaffelse 
af sokker!

Udgangspunktet er 
klubben

 1. juli lægger vi et distriktsår 
bag os, og vi tager hul på et 
nyt. Et distrikt er en lidt underlig 
størrelse for mange rotarianere, 
og hvis jeg skal være helt ærlig, 
så var det også en lidt underlig 
størrelse for mig, før jeg kom ind 
i distriktsledelsen og dermed fik 
mulighed for at stikke hænderne 
lidt dybere ned i substansen. 

Som rotarianer er man 
først og fremmest rotarianer i 
sin klub. Sådan skal det også 
være. Det er med udgangspunkt 
i klubben, man udvikler sit 
netværk og grundfæster sine 
Rotary-kammeratskaber. Det er 
i klubfællesskabet, at Rotary-
idealerne får liv og bliver til 
virkelighed gennem møder og 
udadvendte aktiviteter. Klub-
kammeraterne ser man hver 
uge – eller næsten. Distriktet ser 
man kun i form af den årlige 
åbenbaring, hvor den luftige 
guvernør antager sig kødets 
skikkelse og viser sig på et klub-
besøg.  Jeg tror, man som gu-
vernør skal tage det til sig som 

et vilkår. Man skal ikke stræbe 
efter at blive nærværende i 
hverdagen for den enkelte rotar-
ianer. Derimod skal man arbe-
jde på, at distriktet bliver yderst 
nærværende for hver eneste 

klubledelse. For det er ledelse, 
det drejer sig om. Rotary skal 
hænge sammen som organisa-
tion – fra internationale niveau 
til klubniveau, fra Evanston til 
Ebeltoft.                 - fortsætter 

Efter besøg på rådhuset, var der arrangeret guidet rundvisning ved 
museumsdirektør Gitte Ørskou. 

Aftenens kunstneriske indslag var med operasangerinde Helene 
Hvass Hansens, der fremførte nogle af de populære klassikere. 

Og så var øjeblikket der ... 
Herunder et fantastisk indslag under besøget på kunstmuseet.
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- fortsat fra forrige side

Dette er ikke mindst vigtigt af 
hensyn til den enkelte klubs liv. 
Det tænker man måske ikke så 
meget over i det daglige, når det 
går godt, og tingene bare kører, 
men hvis det begynder at halte 
lidt i en klub … hvis det kniber 
lidt med inspiration og fornyelse 
… med medlemsrekruttering og 
aktivitet … med gejst og med 
nerve, så KUNNE det måske 
godt tænkes, at årsagen skulle 
søges andre steder end inden 
for klublokalets egen dør.  

De norrøne bosættelser på 
Grønland forsvandt, og historik-
erne spurgte i mange år, hvad 
der mon var årsagen. Klimaæn-
dringer på Grønland? Sygdom 
blandt dyr eller mennesker? 

Nyt  i  1440 -  s ide  3

Krig med inuit-folk? Først senere 
kom historikere på den tanke, at 
det måske var i Europa, forklar-
ingen lå. Vikingetid afløstes 
af middelalder, ekspansivt 
befolkningsoverskud af pest og 
krige. Besejlingen af de gamle 
bygder på Grønland ophørte, 
og dermed gik de under. De 
kunne ikke eksistere uden sam-
kvem og udveksling med andre 
dele af den kultur, de tilhørte. 
Nå, nu kommer jeg vist over i 
noget, som min guvernørkollega 
i distrikt 1470 kan tage med, når 
han besøger distriktets klubber 
på Grønland! 

Ingen klub udvikler  
sig alene

Her er det kun mit ærinde 

at sige, at man ikke kan eksis-
tere som en levende Rotary 
Klub, hvis man ikke hele tiden 
arbejder med sin mission og 
sin udvikling. Og det kan ingen 
klub gøre alene. Hertil behøver 
man en struktur for samarbejde 
og udveksling.  Jeg vil ønske, 
at distrikt 1440 i mit år må 
fortsætte med at udvikle sin 
synlighed og blive nærværende 
for hver eneste klubledelse. At 
det bliver selvfølgeligt for alle 
klubber, at det er hos distriktet, 
man kan finde oplysning og 
rådgivning, at distriktet kan 
byde på inspiration og støtte. 
Der er både inspiration og sty-
rke i at mærke Rotary. Det er 
en imponerende organisation. 
1,2 milioner medlemmer! Så 
mange folkeslag, sprog, kulturer, 

religioner! Der er meget, der 
kan skille os ad, men Rotary er 
noget af det, der kan samle os 
under vort fælles motto: ”Ser-
vice above self! ”

 Jeg vil sige tak til alle, der 
har indvilget i at arbejde for 
distriktet i det kommende år. 
Det gælder guvernørgruppen, 
guvernørassistenterne, distriktets  
chairs og officers. Og det gælder 
alle medlemmer i hver af distrik-
tets klubber.

Jeg beder jer alle om at rejse 
jer. Med tanke på årets interna-
tionale motto ”Peace through 
service” og vort distriktsmotto 
”Hvad kan jeg gøre for Rotary?” 
beder jeg jer svare med tre 
hurra, når jeg nu udbringer et 
leve for Rotary. 

Vibeke Gamst

Rotary’s program “Ambassa-
dorial Scholarships” er verdens 
største, privat finansierede in-
ternationale stipendieprogram, 
men trods det ikke ret kendt I 
Danmark. Det var første gang 
for distrikt 1440, at vi i 2011-
12 modtog en ambassadorial 
scholar, Sarita Fae Jarmack fra 
New Mexico. 

Et Ambassadorial Scholar-
ship er fuldt finansieret, og 
det påhviler dermed alene det 
modtagende distrikt at under-
støtte studenten i at gennemføre 
sit år og i øvrigt leve op til det 
ansvar, studenten har over for 
Rotary. Enhver Ambassadorial 
Scholar skal have en counsellor 
tilknyttet, og den opgave fik jeg 
fornøjelsen at tage mig af. 

Sarita kom for at studere et 
år ved Aalborg Universitet, og 
nu har hun afsluttet sit første år 
af en Master’s Degree inden for 
International Relations and De-
velopment. Udover at gennem-
føre sit studium skal studenten 

En Ambassadorial Scholar siger farvel!
yde community service til det 
omgivende samfund. Sarita 
valgte at hjælpe med engelsk-
undervisning i Dansk Flygtnin-
gehjælps lektiecafé i Aalborg 
og med at arrangere fritidsak-
tiviteter for børn i Asylcenteret i 
Brovst. 

Flere af jer har haft besøg 
ved klubmøderne af Sarita og 
hørt hende fortælle om sit schol-
arship, om sit ophold i Distrikt 
1440, og om sig selv. Sarita har 
desuden knyttet netværk til Aal-
borg Rotaract og til Aalborghus 
Inner Wheel Klub.

Som counsellor har jeg kun-
net iagttage, hvor godt Aalborg 
universitet tager imod sine 
udenlandske studerende, som er 
mange! Der var lejet et værelse 
til hende i en stor, totalt renover-
et lejlighed i midtbyen, som hun 
delte med 3 andre udenlandske 
studerende. Jeg har desuden 
kunnet følge, hvordan hun 
blev stadig mere sikker i kom-
munikation og fremlæggelse, 
og hvordan hendes indsigt i det 
danske samfund voksede.

Er draget videre  
til Nepal

Sarita, som for 9 år siden 
var Rotary udvekslingsstudent i 

Sverige, kom til Danmark fra et 
ophold i Georgien og er nu dra-
get videre til Nepal! I sin ”final 
report” skriver hun bl.a.: 

”In my travels, there have 
been many times, when there 
are networks of Rotarians, 
whom I either intend to meet 
and work with, or end up meet-
ing by coincidence. 

I seem to spot the Rotary 
wheel in the most remote places 
on islands and along the dirt 
roads of my travels. 

I even stopped my bike re-
cently, as I saw a man approach-
ing wearing a Rotary youth 
exchange t-shirt. As they rode 
past on their bike, I said, “Yay! 
Rotary!” Whether it is seeing 
the work of Rotary around the 
world or being the worker of 
Rotary around the world, I will 
continue my involvement, just 
as I have done for years.”

Sådan!
Vibeke Gamst

Faktaboks: 
Programmets regnskab for 

2010-11 viser en stipendiesum på 
9,6 millioner $. Hver student mod-
tager 25.000 $.

Stipendier kan søges af univer-
sitetsstuderene på alle niveauer 
så vel som af andre under et forma-
liseret uddannelsesforløb.

De studerende skal virke som 
ambassadører for Rotary og yder 
samfundstjeneste til det land, de 
bor i.

Programmet hviler på Rotary’s 
værdier.

Finansieringsmodellen ændres 
fra 1. juli 2013 i overensstemmelse 
med omlægning af Rotary’s fonde 
under Future Vision Plan.

Sarita med norske veninder - og til karneval i Aalborg
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Rotary klubberne i Favrskov Kommune 
er igen i 2012 klar med et sundt og stærkt 
cykelprojekt. Team Rotary Favrskov rullede 
igen i juli måned 2012 mod Paris. Et felt på 
mere end 40 dedikerede ryttere.

Projektets formål
I 2011 leverede de tre Rotary klubber 

i Favrskov omkring en halv million kroner  
tilbage til projektets to formål, nemlig bi-
drag til bekæmpelse af sygdommen Polio 
på den internationale bane og Hammel 
Neurocenter på den lokale/regionale scene. 

I år gjaldt det et nyt internationalt formål 
nemlig rent vand, som er et globalt Rotary 
projekt. Lokalt/regionalt fortsatte samarbej-
det med Hammel Neurocenter – en stærk 

Yes! 
- vi 

gjorde 
det - 
igen!

relation, man fortsat ønsker at prioritere.
Paris er en stor by. Megen trafik – store 

rundkørsler – scootere og biler der vil frem, 
uanset om der ruller et stilfærdigt Team Ro-
tary Favrskov cykelhold. Men det lykkedes 
flot. Kaptajnen, Anders G, uddelegerede 
opgaverne til de mest robuste og erfarne 
ryttere, og alle andre blev pakket ind og 
sikkert ført igennem byen. Første mål var 
Place de la Concorde, hvor serviceholdet 
havde slået lejr og ventede på rytterne med 
lækkerier, der langt oversteg, hvad man var 
vant til. Champagnen var trukket op, grillen 
sydede med både pølser, brød og oksemør-
brad, og derudover var bordene fyldt med 
salat, drikkevarer, frugt o.a.

 

Grin, gråd og tårer ...
Megen glæde udfoldedes her. Udbrud 

som ”yes, vi gjorde det”, ”tak for turen” 
og ”til lykke” gik fra deltager til deltager, 
og krammere blev delt ud med rund arm. 
Glæden over at være nået frem var over-
vældende. Flere familiemedlemmer direkte 
fra Danmark var mødt op og kom rytterne 
i møde. Det blev til grin, gråd og tårer. Hele 
følelsesregisteret måtte i brug. Derefter gik 
det til sidst på cykel i samlet flok omkring 
Triumfbuen. Ib fotograferede rytterne fra 
soltaget af den hvide Opel fra Anders Pe-
tersens biler. Det var festligt og lidt højstemt 
at køre på Chams Elysee, hvor opløbet til 
Tourens afslutning blev kørt den følgende 
søndag.                                               -ct

Har din klub en 
kandidat til en 
ærefuld pris?

 
”Service Above Self-award” er en ærefuld 
pris at få. Det er Rotarys højeste udmær-
kelse af individuelle rotarianere. Den kan 
tildeles op til 150 rotarianere årligt på 
verdensplan. Modtageren skal have udøvet 
eksemplarisk humanitær service med sær-
lig vægt på den personlige, frivillige indsats 
og det aktive engagement i at hjælpe andre 
gennem Rotary. 

Distrikt 1440 hævder sig smukt i statis-
tikken med sine mange velfortjente pris-
belønnede medlemmer. Det kan vi blive 
ved med! Senest 1. september skal jeg 
have indsendt forslag til prismodtager fra 
vores distrikt. Alle rotarianere kan bringe 
modtagere i forslag. Klubbernes præsident-
er og sekretærer er blevet bedt om at gå i 
tænkeboks, så har du et emne, så kontakt 
din klubs ledelse.

Rotary Foun-
dation har 
brug for sag-
kyndige 
 
(læs CADRE!)

Vi ved det jo nok, at der må være 
nogen, som overvåger og evaluerer de 
mange Rotary Foundation projekter 

Jorden over. Også denne opgave 
varetages af frivillige rotarianere. Se 
kvartalsbrevet fra CADRE, Rotary 
Foundations stab af sagkyndige in-
denfor alle fag. 

Var det noget for dig at stille din 
professionelle ekspertise til rådighed 
for CADRE? Der er behov for alle. 
Har du mulighed for at bidrage, 
så kontakt Foundation Chair Finn 
Munk på e-mail DG1440-0809@
rotary.dk.

Se mere her: www.slideshare.
net/5890rotary/tech-talk-june-2012.

NYT i 1440
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
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Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
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