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       Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Motto: “Hvad kan jeg gøre for Rotary?”

At overgangen

Det er overgangstid. Translokation, di-
mis sion, kædeoverrækkelse. 

Under syrenernes duften og solsortens 
sang, efter det forår, som af electerne i klub-
ber og distrikter såvel som af den svedende 
eksamenslæsende ungdom kan opleves 
som det forsømte forår, gives insignierne nu 
videre. 

Kæder overrækkes, og bestyrelser præ-
senteres. Det er selvfølgelig formaliteter, om 
end festlige og velkomne formaliteter, men 
formaliteter har deres betydning. Enhver 
formalitet og ethvert ritual tjener til at slå 
kendsgerninger fast med små søm. Så, nu 
skifter vi! Nå, er I med? 

Ritualerne tjener også til at mildne 
overgangen. Afsked med forpligtelser kan 
føles som en lettelse, men også - som al 
afsked – med vemod. For electerne blandes 
forventningens glæde måske også med 
forventningspresset. Bliver det hårdt? Vil jeg 
lykkes? Vil jeg nå mine mål? Vil jeg kunne 
modsvare den tillid, som vises mig? 

I den situation er det en stor glæde og 
støtte at deltage i en formel kædeoverræk-
kelse. Jeg deltog som distriktsguvernør i 
Rotary distrikt 1440 i kædeoverrækkelsen 
i Inner Wheel, distrikt 44, i Bjerringbro 3. 
juni. Hvor var det dejligt at se de mange 
glade ansigter, smilene, den muntre snak. 
Jeg er overbevist om, at det også for den af-
gående distriktspræsident Vibeke Simonsen 
såvel som for den tiltrædende Else Krarup-
Pedersen var en vældig stærk oplevelse på 
denne måde at blive båret fra år 2012-13 

ind i år 2013-14. Også på dette punkt har 
Rotary og Inner Wheel meget til fælles.

Bag formaliteterne ligger kendsger-
ningerne. Et Rotary-år er ikke længere 
end andre år, og hjulets hastige skiften 
stiller krav om en sikker overgang. Jeg vil 
opfordre alle klubber til nøje at overveje, 
hvordan man bedst sikrer denne overgang 

Bliver overgangen hård? - vel næppe så hård som her i Nepal ...
og dermed klubbens sikre drift. Det drejer 
sig om videregivelse af viden. Det drejer sig 
om kontinuitet i den langsigtede strategi for 
klubudviklingen. Giv ikke past-præsidenten 
fri lige med det samme. Træk uhæmmet på 
hans/hendes erfaring. Lad ikke electerne 
sidde til pynt, men giv dem opgaver fra 
starten. Jeg ønsker alle nye præsidenter og 
deres bestyrelser god arbejdslyst og held og 
lykke med deres Rotary-år.

Vibeke Gamst

Ingen må vide noget, slet ikke i Bjer-
ringbro Rotary Klub. Men i denne lille 
fortrolige kreds tør vi nok røbe det: 26. maj 
blev det afskibet, det certifikat, som i løbet 
af 5 uger vil ankomme til guvernørens 
adresse. Det certifikat, som Bjerringbro 
Rotary Klub vil modtage, ”The 2012-13 
Significant Achievement Award” som en 
fornem anerkendelse af projektet “San-
sehaven ved Plejehjemmet Skovvænget i 
Bjerringbro.”

”Significant Achievement Award” tilde-
les af Rotary International som en særlig 
anerkendelse af et projekt, som:

 imødekommer et påtrængende pro-
blem eller behov i lokalsamfundet,

 involverer de fleste eller alle klub med-
lemmer personligt snarere at  rejse økono-
miske midler,

 svarer til lubbens størrelse og resurser,
 kan tjene som eksempel til efter-

følgelse for andre Rotary klubber “address 
a significant problem or need in the local 
community”,

 er i fuld drift eller når sin afslutning i 
løbet af det år, inden for hvilket det er givet,

 realiseres af en enkelt Rotary klub.

Et sådant projekt er ”Sansehaven” ved 
Bjerringbro Plejehjem. Haven blev indviet  
22. september 2012 af borgmester Søren 
Pape, Viborg kommune, og distriktsguver-
nør Vibeke Gamst. 

Distriktsguvernøren indstillede projektet 
til Rotary Internationals særlige anerkend-
else. Denne er nu opnået. Distriktsledelsen 
siger hjerteligt til lykke!

Vibeke Gamst

Schyyyyyych! Ikke en lyd! 
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Ny Rotaract-klub i Randers 
giver grund til optimisme

De vordende klubmedlemmer bag den 
nye Kronjyllands Rotaract Klub havde 
forberedt et festligt charter program med 
start fredag den 3. maj frem til afslutningen 
søndag den 5. maj.

Forud for chartringen havde initia-
tivtagerne siden det indledende møde den 
26. oktober 2011 været meget engageret 
med at samle medlemmer samt holde 
møder med sig selv og med fadderklub-
berne.

Lørdag eftermiddag mødtes DG Vibeke 
Gamst, DANIO-præsident Lisa Baisgaard, 
repræsentanter fra fadderklubberne, gæs-
tende rotaractere og de vordende rotarac-
tere til festligheden - i alt 70 deltagere.

Efter PDG Torben Folmer Bechs 
velkomst på fadderklubbernes vegne, over-
rakte Vibeke Gamst charterbrevet til char-
terpræsident Sebastian Iversen sammen 
med en check fra distriktet.

Lisa Baisgaard gav herefter charter-
præsident Sebastian Iversen kæden på. 
Herefter fik alle 12 chartermedlemmer 
Rotaract-emblemet og et optagelsesbevis.

Endnu 4 vordende rotaractere må dog 
vente med at blive medlemmer et par 
måneder til de fylder 18 år.

Mange rotaractere fra andre danske 
klubber var mødt op for at være med til 
at festligholde chartringen. Ud over det 
uundværlige samvær, var der flere arrange-
menter, bl.a. besøg i Randers Regnskov, der 
ligger som genbo til Rotary-huset hvor char-
tringen foregik. Lørdag aften var det derfor 
naturligt med eksotisk påklædning.

Rotaract er et af Rotarys ungdomspro-
grammer for unge m/k fra 18 til 30 år. En 
ny klub skal chartres af en eller flere Rota-
ryklubber, der således bliver fadderklubber. 
I dette tilfælde er der hele 6 fadderklubber: 
Langå RK, Randers Business Breakfast RK, 
Randers Søndre RK, Randers Vestre RK 
Randers Østre RK og Rosenholm RK.

Med den nye klub fordobles antallet af 
Rotaract-klubber i distriktet, idet kun Aal-
borg Rotaract Klub har overlevet krisen for 
godt 10 år siden, hvor de 5 andre klubber i 
distriktet ophørte.

Således har der tidligere været en Rota-
ract-klub i Randers, som ophørte i 2001/02.

Siden år 2000 har Rotaract på verdens-
plan haft en fremgang på 50%. Derfor 
kan vi håbe på flere Rotaract-klubber og 
lysere tider for at overleve i længere tid end 
tidligere.

Torben Folmer Bech, 
præsident i Rosenholm RK

Charterpræsident Sebastian Iversen 
har fået overrakt charterbrevet af gu-

vernør Vibeke Gamst...

... hvorefter han kunne byde 
de øvrige medlemmer velkommen i 

den nye klub. 
Nederst hele holdet.
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I Rosenholm Rotary Klub vil vi gerne 
markedsføre os i lokalsamfundet.

For 6 år siden indførte vi ”Uddannelses- 
og Erhvervsmessen”, hvor 15-20-årige kan 
tale med et halvt hundrede udstillere, der 
repræsenterer det lokale erhvervsliv og 
uddannelsesinstitutioner. Her kan de unge 
gives svar på både faglige spørgsmål og 
uddannelse.

Den 5. november afholder vi den 7. 
messe. Det er kun én gang om året, derfor 
kom spørgsmålet: hvilke andre muligheder 
har vi for at markedsføre os? I Hornslet har 
vi en årlig markedsdag med næsten 200 
stadepladser. Kunne vi markedsføre os i 
den forbindelse?

Vi blev hurtigt enige om, at det ikke var 
nok at opsætte plancher og få en snak om 
Rotary, det ville ikke tiltrække de markeds-
besøgende. Så kom salg af vafler på tale, 
fordi én af messeudstillerne fremstiller 
vaffelbage-maskiner, som vi kunne låne.

Med kun 14 dage til markedsdagen gik 
vi i gang med forberedelserne. Der skulle 
også udarbejdes en lille folder ”Rotary på 
1 minut”. Folderen blev uddelt til alle, der 
købte vafler samt til forbipasserende.

Det gik hurtigt med opstillingen lørdag 
morgen, og kort efter kom de første kunder 
og der kom mange i løbet af dagen.

Konceptet var markedsføring af klubben, 
derfor skulle indtjeningen være i anden 
række. Én vaffel blev solgt for 10 kr. og 2 
vafler for 15 kr. Dertil kom cogo/juice brik-
ker til 5 kr.

Hvordan det er gået med markedsførin-
gen er svært at gøre op. Helt kontant kom 
der 3.335 kr. i kassen.

Alt i alt en god dag, som vi kan gøre til 
en tradition - i hvert fald, når vejret er godt!

Torben Folmer Bech, 
Rosenholm RK

Rotary Baby
Det holdt hårdt for Hadsten Rotary Klub at optage de 

første kvinder. Det er nu 3 år siden, de første 3 kom med 
i klubben, og de er faldet rigtig godt til.

Der blev dog stille i få sekunder, da Dorthe Gårdbo-
Pedersen slog på glasset og meddelte, at nu havde Had-
sten Rotary Klub sit første gravide medlem … og så var 
der klapsalve! 

Der blev spøgt med vedtægtsændringer omkring 
amme-regler i klubben m.v., og vi har alle spændt fulgt 
Dorthe, som flittigt mødte i klubben helt op til fødslen, og 
hun er nu nedkommet med den skønneste Rotary baby. 
En sund og velskabt dreng.

Der blev straks iværksat produktion af Rotary baby 
bukser, og vedlagte foto skal nu hænge i klubben.

Vi siger tillykke til Dorthe!
Poul Sørensen

Hadsten RK
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Distrikt 1440 er blevet en klub 
rigere! Det er en glæde for mig at 
kunne byde Hammel Rotary Klub 
velkommen i Distrikt 1440. Klubben 
har hidtil været en del af Distrikt 1450, 
men har selv ønsket at bliver overført 
til Distrikt 1440. Dette skyldes, at 
klubben efter den kommunale struk-
turreform nu er en del af Favrskov 
Kommune. Her finder vi i forvejen 
Hadsten og Hinnerup Rotary Klubber, 

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

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

b

Velkommen til Hammel RK
og de 3 H-klubber har et godt samarbe-
jde, ikke mindst omkring Cykelprojektet 
”Team Rotary Favrskov”, der tidligere 
har været omtalt i Guvernørens måneds-
brev.

Overførslen har fundet sted i bed-
ste Rotary-ånd og efter Rotarys egne 
forskrifter for dette. Hammel Rotary 
Klub har behandlet spørgsmålet på et 
klubmøde efter særlig annoncering, og 
samtlige fremmødte medlemmer stemte 

for det. Begge distrikter har godkendt 
det, og ingen af distriktets klubber har 
indvendinger imod det. Overførslen er 
dermed en kendsgerning fra 1. juli 2013. 
Vi er nu 58 klubber i Distrikt 1440.

Vibeke Gamst

Mål/indhold:  Rotarys mål er at hjæl-
pe unge mennesker med at udvikle 
deres lederevner og styrke deres selvtil-
lid gennem intensive programmer.

Nøgleområder er
 Teambuilding
 Personlig udvikling
 Netværk
 Karriereplanlægning

Hvordan: 
 Praktiske øvelser
 Foredrag
 Gruppearbejde
 Diskussioner

Hvem: Deltagerne tilmeldes af de re-
spektive klubber, som ligeledes betaler 
deltager gebyret.

Undervisere: Rotary sammensætter 
et team af undervisere med profes-
sionel baggrund og ledelsesmæssig 
erfaring.

Tid: Fredag 25. oktober kl.16 til søn-
dag den 27. oktober kl. 14.00.
Sted: Jesperhus Feriecenter, Legind-
vej 30, 7900 Nykøbing Mors

Pris: Kr. 2700 pr. deltager excl. trans-
port. (Dækker alle opholdsudgifter)

Tilmelding m.m.: 
Sker ved udfyldelse af formular, som 
kommer på distriktets hjemmeside. 
Afleveres senest 1. september.

Deltagere: 
20-30-årige 
med interesser for 
og evner 
til at blive ledere.

Der er 30 pladser – så først 
til mølle-princippet er gæl-
dende.
Hvis en klub ønsker at til-
melde mere end en person, 
skal der udfyldes et skema 
pr. deltager.

Klubben modtager kvittering 
for tilmelding, når tilmel-
dingsskema og betaling er 
registreret.

Kursusgebyr 2.700 kr. 
pr. kursusdeltager bedes 
overført til: Konto 7380-
7501207 senest den 1. 
september 2013. Tydeligt 
mærket klubnavn og delta-
gernavn.

Spørgsmål rettes til
Nykøbing Mors Rotary Klub:

Per Hvass,
Mobil 21 287 287
Mail: per@hvass.me

Tilmeldingsformular 
vil blive lagt ind på 
distriktets hjemmeside.


