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Guvernørskiftedagen den 30. juni 2011 - en dejlig dag – en glad dag – der startede om eftermiddagen på Skovlyst med deltagelse af 103 PDG`ere, Rota-

rykammerater og venner af Rotary og den kommende Guvernør, næsten alle med Spouser. Traditionen tro med kaffe boller og især lagkage.  

Skovlyst, det gamle traktørsted i Sæbygaard skov, er i dag amatørcene, og Bakkesangerinderne kom da også lige forbi! 

  

Et ny Rotaryår begynder!  
  

Rotaryåret 2011-12 er startet – et nyt og 

spændende år er begyndt - hjulet er drejet 

endnu en gang! 
 

Den 1. juli starter som sædvanligt et nyt Ro-
taryår. Alle de nye bestyrelser I klubberne 
og Distriktsledelsen er tiltrådt. Rotaryåret 
2011-12 er skudt i gang, og et nyt hold af 
dynamiske Rotarianere har taget over. Så-
dan er det stadigvæk i Rotary efter 106 år. 
 

Den nye Rotary International Præsident, 
Kalyan Banerjee fra Indien, har sat dagsor-
denen for sit år og skabt det meget smukke 
logo, symboliserende de 6 fokusområder i 
Rotary Foundation. 
 

Armenes betydning 

• Grøn, udryddelse af sygdom, end Polio Now 

• Blå, vand & sanitet 

• Lilla, fred & konfliktløsning 

• Rød, mødre & børns sundhed 

• Orange, basisudd. & boglige færdigheder 

• Gul, økonomisk udvikling & samfundsudvikling 

 
Mottoet ”Reach Within to Embrace Huma-

nity” der officielt er oversat til ”Lyt til dit 
hjerte, når du vil hjælpe andre” er nok efter 
danske forhold lidt sværere at fortolke; 
men det vender vi tilbage til senere. 
 

I Distriktsledelsen siger vi farvel til Gunnar 
Dahl, der nu har ønsket at træde lidt tilbage 
fra distriktsarbejdet efter mange års tro 
tjeneste. Tak Gunnar for et stort arbejde 
for distriktet. Ligeledes er der tre Assiste-
rende Guvernører som efter 3 års virke har 

ønsket at give stafetten videre, hvorfor vi 
siger goddag til 3 nye AG`ere.  
Jens Martin Hansen erstatter Finn Capenti-
er, Kim Holst erstatter Jørn Bak Hansen og 
Erik Salomonsen erstatter Jens Sønder-
gaard, så holdet ser nu således ud: 
 

1. Henning Krabbe, Brønderslev RK 
2. Pernille Hovaldt, Hjørring morgen RK 
3. Svend Aage Jensen, Nibe RK 
4. Jan Brinck, Sydthy RK 
5. Jens Martin Hansen, Aars RK 
6. Kim Holst, Randers Vestre RK 
7. Erik Salomonsen, Rønde RK 

 

Ligeledes en stor tak til de tre afgående 
AG`ere for tro tjeneste i distriktets arbejde. 
 

Vi har også ændret på de klubber, som de 
enkelte AG`ere er tilknyttet, idet vi har for-
søgt at lave den enkelte AG`ers område så-
ledes, at der bliver mindst muligt kørsel, 
men med den modifikation, at man ikke 
skal være AG for sin egen klub. De nye om-
råder kan ses andet steds i bladet, ligesom 
de findes på hjemmesiden. 
 

Carsten Thomasen fortsætter som redaktør 
af ”Nyt i 1440” og som formand for Distrik-
tets PR udvalg, Svend Aage Jensen fortsæt-
ter som distriktskasserer, Svend Erik Jensen 
som distriktstræner og distriktsgolfkoordi-
nator, Ole Agger Hansen som distriktsse-
kretær og DICO, Peter Lauritz Schaarup som 
distriktscounsellor og bestyrelsesmedlem i 
RDU, Finn Munk som Group study Exchan-
ge formand og bestyrelsesmedlem i RDH. 

Asbjørn Heide bliver ny formand for Rotary 
Foundation og Matching Grants, Jens Kri-
stiansen bliver ny formand for Extensi-
on/Membership, Alumni, Family of Rotary 
og kontakt til Rotaract, Per Flemming Sø-
rensen ny formand for Counsil on Legislati-
on og New Generation – The fifth Avenue, 
Jens Holm Jensen bliver ny formand for 
Projektudvalget, et nyt udvalg jeg har valgt 
at lave for at kunne matche klubbernes le-
delsesplan. 
 

Guvernørgruppen (distriktets forretnings-
udvalg) består i 2011-12 af DG Asbjørn 
Isaksen, DGE Christian Boldsen, DGN Vibe-
ke Holst og IPDG Jens Kristiansen. 
 

Asbjørn Isaksen 

 

  
Man bliver ikke ny Guvernør, hvis man ikke ser-

veres lagkage, har jeg lært! 
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Guvernørindsættelsen var igen i år en festlig oplevelse 
 

 
Selv om vejrguderne ikke helt var med Sæby Rotary klubs Guvernørudvalg, 

så blev der alligevel serveret et glas champagne på forpladsen ved Skovlyst, 

da folk ankom. 

 

Perfekte rammer! 

Sæby Rotary Klub og dens Guvernørudvalg, har i lang tid arbejdet 
på de opgaver, som naturligt følger med, når man får et klubmed-
lem nomineret som Guvernør. 
 
Det første arrangement, som klubben står for, er den nye Guver-
nørs PETSmødet i marts, og med det godt overstået havde klub-
bens udvalg sat alle sejl til for at skabe en så god – festlig og fornø-
jelig dag for den kommende Guvernør, som muligt. 
 
Dagens startede med eftermiddagskaffe, boller og lagkage på det 
gamle traktørsted ”Skovlyst” i Sæbygaard skov. Stedet er i dag 
rammen for Sæby Amatørcene, og syngepigerne fra Bakkens hvile 
kom da også lige en tur forbi. 
 

Karen-Margrethe Pedersen 

og Birte Frahm agerede på 

fremragende vis syngepi-

ger med back up på klaver 

af Bjørn Lundby, og som 

mandlig sanger Rejnhardt 

Frahm. 

 

 

Og nærmest selvfølgelig sluttede underholdningen med Køb blom-
ster køb blomster – en rose så rød, og der var nærmest ikke et øje 
tørt på de ”gamle” Guvernører (PDG`ere) Viggo Madsen 1994-95, 
og Kaj Holsko 1998-99 og for den sags skyld alle os andre, så møn-
terne fløj da også gennem luften til scenen, som det sig hør og bør. 
 

 
 

 

Ingen Guvernørindsættelse uden lagkage!  
En af de første ting, Asbjørn Isaksen blev belært om, da han starte-
de som Guvernør Nominee, var, at hvis ikke der blev serveret lag-
kage til eftermiddagskaffen, så ville alle de gamle PDG`er lave så 
meget ballade, at han ikke blev indsat som Guvernør.  
Derfor havde Sæbyklubben entreret med Skovlysts venner, der 
stod for serveringen om, at der skulle være lagkage og boller, og 
man var så heldige, at en af vennerne tilfældigvis lige var bager, og 
derfor producerede de skønneste boller og lagkager. 
 

En tur gennem skoven 
For dem, der havde lyst og kondition til det, var der efter kaffen ar-
rangeret gåtur gennem skoven forbi vandmøllen og den gamle klo-
sterkirke til Frank`s på havnen, hvor aftenarrangementet skulle 
holdes.   

 
 

 
Turguiden var formanden for Guvernørudvalget, Egon Pedersen, der på le-

vende måde fortalte om de steder, man så. 

 

Ibsens kapel spillede op! 
Ved ankomsten til havnen i Sæby blev man mødt af Ibsens kapel, 
der spillede foran restaurant Frank`s.  
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Sæby Rotary Klubs eneste nuværende chartermedlem, Advokat Erling Mehslen, 98 år, holdt 3 minutter om ”3 min. Rotary gennem 61 år” 

 

Velkommen til Sæby Rotary Klub! 
Sæby RK`s nye præsident, gartner Søren 

Kjeldgaard, bød velkommen til årets møde 

nummer 44. Et helt specielt møde, som han og 

klubben havde set frem til igennem de sidste 

2½ år. Han sagde bl.a.: 

 

”Nu er dagen oprunden. Vi har glædet os og 

håber den vil stå mål med de forventninger, 

som den nye Guvernør og alle I andre deltage-

re har til den. 

  

Det er jo et Rotarymøde, og derfor skal vi også starte med en sang, og intet 

er vel mere naturligt end at synge Sæby sangen. Derefter skal klubbens ene-

ste nulevende chartermedlem, advokat Erling Mehlsen, 98 år, holde 3 min. 

Kl. 21.00 spiller vi flaget ned her i Sæby, og det vil vi deltage i ude på terras-

sen. Derefter har vi en overraskelse i form af lidt rigtig god underholdning, 

og endelig ser vi så frem til den officielle Guvernøroverdragelse. 

 

Tine Ziel 
Underholdning viste sig at være Tine Ziel, født og opvokset i Sæby og ud af 

en stærk musikerfamlie. 

Tine fortolkede såvel gamle danske som norske sangskatte for os, akkom-

pagneret af Knud Erik Trane på klaver. Knud Erik Trane underholdt os forøv-

rigt under hele middagen med sit meget fornemme klaverspil. 

 

 

 

 

En meget svær opgave! 
Vi var nu kommet til den officelle del af festen, og den siddende Guvernør 

advokat Jens Kristiansen fik ordet. 

 

På sædvanlig sikker og humoristisk måde fik Jens sluttet ringen med temaet 

for sit år.  ”Building Communities – Bridging Continents”, skabe fælleskaber 

– bygge bro mellem kontinenter. 

 

 
 

Lidt cowboylogik blev det også til, og en afrunding over mantraet ”Bigger, 

better and bolder”. Jens sluttede med at sige: ”Har jeg nået det, jeg gerne 

ville? Ja - jeg har haft en fantastisk dejlig tur rundt til alle vore klubber, jeg 

har oplevet dynamikken blandt medlemmerne, jeg har følt pulsen slå og kan 

med rette sige, at klubberne er helt afgørende for, at Rotary består og ud-

vikler sig i Distrikt 1440.  

 

Jens påpegede, at det var svært for ham at skulle aflevere kæden. Det hav-

de været et godt år for ham og Bodil, derfor var det vemodigt, at det nu var 

slut; men det sværeste var dog trods alt at skulle finde noget pænt at sige 

om sin afløser :0) 

  

Det blev alligevel til lidt pænt 

om Asbjørn, som nu skulle tage 

over, og som herefter fik kæden 

overrakt, godt hjulpet af Bodil 

Kristiansen og den nye Guver-

nante Margit Isaksen.  
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Tak til Jens og Distriktsrådet! 
Asbjørn takkede Jens Kristiansen for kæden, og sagde bl.a.: 
 
Om få timer er du så "kun" IPDG, og du kan læne dig tilbage i sto-
len, nyde dit veludførte arbejde og bare øse ud af din store visdom.  
 
Hjulet er drejet, og det er nu mig der bestemmer. Det får du nok 
lidt svært ved at acceptere, men sådan var det vel også for Per 
Flemming, da han gav dig tøjlerne. 
 
Man har et ordsprog der siger: "Du har sat dig nogle spor i sandet" 
– men sand er nu engang så flygtigt – derfor er det da også dejligt 
at kunne konstaterer, at du fik hugget et ordentligt stykke af klip-
pen, i hvert tilfælde i 3 henseender.  
 
Herefter fortalte Asbjørn om de ting, han synes, Jens havde be-
handlet eminent, og om hvordan han havde sat stor pris på samar-
bejdet med Jens og den øvrige Guvernørgruppe samt Distriktsrå-
det. 
 
Asbjørn sluttede takketalen til Jens med ordene:  
”Tak for din altid store tjenstvillighed til at oplære mig, når der har 
været, jeg ikke forstod eller ting ,jeg lige skulle have en anden vin-
kel på, TAK for din indsats for Rotary og især for Distrikt 1440”. 
 
Det var nu tid for udveksling af nye nåle til Guvernørgruppen. 
 

 
Jens Kristiansen får påsat Past Guvernør nålen og er nu IPDG 

 

 

 
Christian Boldsen, Randers Vestre får Guvernør Elect nålen og går et meget 

travlt år i møde 

 

Asbjørn Isaksen sagde herefter, at han jo var så privilligeret som 
den første Guvernør i Distrikt 1440 at få lov til at sætte en Guver-
nør Nomineenål på en kvinde, idet Vibeke Gamst fra Aalborg Vestre 
RK jo var nomineeret som Guvernør for året 2013-14. 
 

 

 

 

 
Vibeke Gamst, Aalborg Vestre får Guvernør Nominee nålen, og bliver Di-

striktetes første kvindelige Guvernør i 2013-14 

 

Glæden ved at være i Rotary! 
Herefter fik Asbjørn Isaksen ordet for sin tiltrædelsestale. Han star-
tede med at nævne årets tema ”Reach Within to Embrace Humani-
ty” svært at oversætte, men noget i retningen af ”Lyt til dit hjerte, 
når du vil hjælpe andre” og fortalte om sammenhængen mellem 
Kalyan Banerjees motto og det smukke logo, hvor hver arm symbo-
liserer et af de 6 fokusområder, vi har i Rotary Foundation. 
 
Herefter kom Asbjørn ind på, hvad Rotary havde betydet for ham. 
En af de helt centrale ting var oplevelsen af, at kammeraterne altid 
sagde ja tak, det vil jeg gerne, når man bad dem om hjælp. Han 
sagde bl.a.: 
 
…. Det er et privilegium at være medlem af en Rotary klub; men 

dette privilegium medfører som alle andre privilegier først og 

fremmest forpligtigelser…  

 

Dette optagelsesritual/brev og hele grundideen omkring Rotarys 
motto ”Service Above Self” sagde jeg ja til i 1980. Det har I andre 
også gjort; men er det så stadig gældende og dermed en selvfølge, 
at vi bare siger ja og ikke nej til de opgaver, som vi bliver bedt om 
at løse i relation til Rotary? 
 

Jeg er glad og stolt over at kunne sige, at vi i Sæby Rotary Klub er så 
privilegeret, at når en Rotary kammerat spørger andre i klubben 
om at give en hånd i relation til bestyrelse- eller udvalgsarbejde, el-
ler hvad der nu viser sig af opgaver, så bliver der næsten altid sagt 
ja tak, det vil jeg gerne hjælpe med. 
 
Det er dagen i dag et tydeligt bevis på, mange hænder har været i 
gang, og det er absolut ikke en selvfølge.  
 
Det er også sådan, jeg oplever Distriktsledelsen og de mange per-
soner, der arbejder her, Rotarianere som giver af deres sparsomme 
fritid for at det hele skal fungerer så optimalt som muligt i Distrik-
tet. Derfor er mit personlige motto:  
 

”Glæden ved at være med i Rotary arbejdet” 

 

Derfor fortsætter jeg mit Rotary arbejde. Gør du også? sluttede As-
bjørn. 
 
Der var herefter mulighed for at få ordet, og flere benyttede sig af 

muligheden til at give den nye Guvernør nogle gode og velmenende 

ord med på vejen. 
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Herefter var der hilsner fra flere af de fremmødte 

  
Hilsen fra Inner Wheel Sæby 

 
Sæby Inner Wheels Præsident 2011-12 Merethe Gaardbo, overrak-
te Asbjørn Inner Wheels logo en rose, og en ryksæk til når nu der 
skulle bæres, med ønsket om et godt år for Distrikt 1440. 
 
Hilsen fra Inner Wheel Distrikt 44 

 
Inner Wheels Distrikts Præsident Andrea W?????? overrakte først 
Jens Kristiansen en buket roser og takkede for godt samarbejde, 
bagefter fik Asbjørn også en buket med ønsket om fremtidgt godt 
samarbejde. 
 
Hilsen fra Sæby Rotary Klub 

 
Rotarianer Steffen Nørgaard, Sæby RK overbragte klubbens ønsker 
for en god periode til Asbjørn. 
 
 
 

 
 

 
Hilsen fra den nye Guvernør Spouse 

 
Margit Isaksen, Guvernør Spouse, bragte den familiemæssige sysn-
vinkel ind i aftenen, helt klart ikke afstemt med den nye Guvernør  - 
men det så ud som om han var glad for det alligevel! 
 
En måske ny Guvernør mellem en gammel og den nuværende 

 
Jon er barnebarn til Gunnar Dahl, og ville gerne fotograferes midt 
mellem bedstefar en ”gammel” Guvernør og den splinternye Gu-
vernør. 
 

Når flaget spilles ned 

 
Hver dag i sommerferien, præcis kl. 21.00 spilles flaget ned på hav-
nemolen. Når der er flest tilskuere er der over 1000. Den 30. juni 
deltog de 150 deltagende gæster i Guvernørindsættelsen fra ter-
rassen hos Frank`s 
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De nye AG områder 

Og hvem er din assisterende guvernør? 

 

En AG er ikke kun guvernørens assistent, men i høj grad også din 
klubs assistent. 
 

Assisterende Guvernør område 1 - Henning Krabbe, Brøndeerslev 
RK: Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre, Sindal, Skagen.  
henning@familienkrabbe.dk 
 

Assisterende Guvernør område 2 - Pernille Hovaldt, Hjørring mor-
gen RK: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederiks-
havn City, Skagen Morgen, Aalborg City, Aalborg City, Aalborg 
Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre.  
pernille.hovaldt@hjoerring.dk 
 

Assisterende Guvernør område 3 - Svend Aage Jensen, Nibe RK: 
Farsø, Hadsund, Rebild, Skive, Skivefjord morgen, Skivehus, Sydthy. 
Svend.Aage@Jensen.mail.dk 
 

Assisterende Guvernør område 4 - Jan Brinck, Sydthy RK: Fjerrits-
lev, Hanstholm, Nykøbing Mors, Nørresundby, Pandrup, Thisted, 
Åbybro.  
janbrinck@skylinemail.dk 
 

Assisterende Guvernør område 5 - Jens Martin Hansen, Aars RK: 
Brønderslev, Hals, Løgstør, Nibe, Viborg, Viborg morgen, Viborg-
Asmild, Aars.  
jmsh@post.tele.dk 
 

Assisterende Guvernør område 6 - Kim Holst, Randers Vestre RK: 
Bjerringbro, Hobro, Kjellerup, Langå, Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers Vestre, Randers Østre. 
holst.kh@gmail.com 
 

Assisterende Guvernør område 7 - Erik Salomonsen, Rønde RK: 
Ebeltoft, Grenaa, Grenaa-Djurs, Hadsten, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde, Sæby. ingerik@os.dk 
 

Guvernør Asbjørn Isaksen: Klaksvikar, Torshavnar.  
Dg1440-1112@rotary.dk 

 

Undskyld udseendet! 
Kære læsere, dette månedsbrev har jo ikke den sædvanlige Carsten 
Thomasen finish; men da Carsten jo også skal have lov til at holde 
lidt ferie ovenpå sin 70 års fødselsdag, er det så Guvernøren, der 
har siddet og fittet dette sammen. 
Næste månedsbrev kommer igen i Carstens stilsikre layout.  

 

Nyt i 1440 
Guvernørens Månedsbrev i distrikt 1440 udkommer hver den 1. i 
måneden 
Deadline den 15. i måneden forud. 
 
Alle indlæg sendes til: 
Guvernør Asbjørn Isaksen, Mobil: 40 456 456  
Dg1440-1112@rotary.dk  
 
Redaktør og layout: 
Carsten Thomasen, Frederikshavn RK 
ct@carsten-thomasen.dk 
 

 

 

 

 

 

 

Det sker i 1440 
 

Mandag den 8. august: Guvernørbesøg i Klaksvigar 
Tirsdag den 9. august: Guvernørbesøg i Torshavnar 
Mandag den 15. august: Guvernørbesøg i Ebeltoft 
Tirsdag den 16. august: Guvernørbesøg i Grenaa 
Onsdag den 17. august: Guvernørbesøg i Grenaa-Djurs 
Torsdag den 18. august Guvernørbesøg i Rosenholm 
Søndag den 21. august: Velkomstbreafing sommerhold S11 i Nibe 
Mandag den 22. august: Guvernørbesøg i Hinnerup 
Tirsdag den 23. august: Guvernørbesøg i Randers Søndre 
Onsdag den 24. august: Guvernørbesøg i Hadsten 
Fredag den 26. august: Distriktsgolf i Sæby Golf Klub 
Mandag den 29. august Guvernørbesøg i Langaa 
Onsdag den 31. august Guvernørbesøg i Randers Business Breakfast 
Onsdag den 31. august: Guvernørbesøg i Hobro 
Torsdag den 1. september: Guvernørbesøg i Rønde 
Mandag den 5. september: Guvernørbesøg i Randers Vestre 
Onsdag den 7. september: Guvernørgruppemøde kl. 14.00 
Onsdag den 7. september: AG møde kl. 16.00 
Onsdag den 7. september: Distriktsrådsmøde kl. 18.00 
 

Distriktsmesterskaberne i Rotary Golf 
Sæby Rotary Klub indbyder til Distriktsmesterskaberne i golf fredag 
den 26. august 2011 kl. 07.30 til 15.00 
 

Distriktsmesterskaberne 2011 afholdes 
på Sæby Golfklubs bane ved Sæbygård 
Slot. Banen blev af Golfbladet sidste år 
kåret som Nordjyllands bedste. Vi er ret 
sikre på, at den kåring lever den stadig 
op til også i år. 
Banen er kuperet med mange spektaku-
lære og smukke huller. 

 
Spilleform 

Alle rotaryanere og deres familier er velkomne til disse mesterska-
ber. Det er dog kun en rotaryaner, der kan blive distriktsmester. 
For at deltage kræves DGU medlemsnummer og max 48 i spille-
handicap. 
 
Der spilles i A, B og C-rækker. 
 
A-række: slagspil. 
B og C-række: stableford. 
 
Distriktsmesteren er spilleren med den laveste bruttoscore. 
 
Pris pr. spiller 

er 400 kr., som dækker morgenmad, frokost og luksus startpakke, 
samt en flot præmie til den første, der får hole-in-one på hul 6. 
 
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet 

Tilmeldingsfristen er 1. august efter først-til-mølleprincippet. 
Husk at opgive navn, handicapindex og DGU medlemsnummer. 
Tilmelding er gyldig, når beløbet er indbetalt til Spar Nord Bank, kt. 
9012 - 45 75 64 11 19. 
 
Kontaktperson 

Sæby Rotary Klub, Kresten Steen, tlf.: 98 46 31 82  
Mail: famsteen@turbopost.dk 
 
 


