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Rotarianere i gule veste
Overalt i distriktet var der på Rotarydagen den 6. september masser af aktiviteter
i gang - og med rotarianere iført gule veste,
der var meget synlige i bybilledet.
Jeg har fået en del tilbagemeldinger med
mange gode billeder, og der er en del omtale
på Facebook. Vi kan godt bruge meget mere
på distriktets Facebook side: Rotary Distrikt
1440.
Distriktskonferencen fandt sted i Hadsten
to uger senere med knapt 150 deltagere og
dertil 38 af vore udvekslingsstudenter, der
sørgede for fin underholdning om eftermiddagen. Efter tilbagemeldingerne at dømme,
har alle haft en rigtig god dag.
Hovedtaler var Allan Olesen, Addfocus,
hvis indlæg havde titlen ”Rotary set fra
sidelinjen.”
Et fantastisk godt og inspirerende indlæg,
der med humoren og latteren som våben gav
alle deltagerne noget at tænke over.
Det var Light up for Rotary.
Jens Søndergaard

Er Rotary
en loge???

“Hej far...har du hørt om
det dér Rotary?”

Der var bare et enkelt problem - jeg
vidste ikke særlig meget om Rotary. Jeg
havde ganske vist hørt navnet nævnt i flere
sammenhænge, men jeg havde brug for
mere viden. Hvad gør man så? - jo, man
kigger sig om efter gode (stort set) objektive
informationskilder. Jesper havde medsendt
En uventet invitation
et link til hjemmesiden og det er selvfølgelig
I disse dage er det snart et år siden, at jeg et godt sted at starte, men som i mange
en mørk efterårsdag modtog en mail fra en andre situationer, søger man hellere viden
god kammerat og tidligere kollega, Jesper
fra mennesker af kød og blod. Man vender
Vandtved, hvor han tilbød mig et medlem- sig mod sit netværk. Jeg kender en dygtig
skab i Aalborg Nørresundby Rotary Klub.
erhvervsmand, hvis gode råd, jeg mange
Det var helt uventet, og jeg blev meget
gange før har benyttet mig af, så jeg greb
overrasket og tænkte “hvad har vi her?”.
telefonen og ringede til ham - er der nogen
Mellem linjerne kunne jeg fornemme, at jeg der ved noget om netværk og hvad der
var blevet nøje udvalgt og at klubben var
rører sig, så er det ham. Han er min far.
oprigtig interesseret i at få mig som medlem For en gang skyld kom min far til kort, han
- det føltes godt og jeg blev egentlig ret
vidste desværre ikke det store om Rotary,
beæret over på den måde at blive inviteret men nævnte muligheden for, at det måske
Vinni Sørensen, Aalborg, Klubmester,
ind.
kunne være lidt loge-agtigt... - fortsættes
Aalborg Nørresundby Rotary Klub
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Interessante ritualer....?

Jeg tog i stedet fat i Jesper selv for at
spørge ham direkte, om der er nogle interessante ritualer i klubbens optagelsesproces
og om jeg i øvrigt kunne forvente andre
overraskelser eller logelignende aktiviteter.
Jesper grinte lidt og afkræftede logemyten. Han fortalte, hvordan det dels er
et erhvervsnetværk og dels er en samling
af “do-good’ers”, som laver spændende
velgørenhedsprojekter verden rundt. Han
fortalte med entusiasme om et virkeligt godt
kammeratskab og en klub, hvor det sociale
er enormt vigtigt. Jeg var nu ikke alene
beæret, men også helt tændt på idéen om
at være med. Jeg tænkte faktisk, at det
ville være dumt ikke at give det en chance
- Jesper lovede at de nok skulle være søde
ved mig.

...og de tog godt imod mig, rigtig
godt faktisk!

Invitationen tilbød mig: “...et introduktionsprogram med henblik på optagelse
som medlem. Du vil få anvist en mentor,
der gennemfører den videre orientering om

Men det var ikke kun det,
jeg fik - nej, jeg fik en varm
velkomst af alle klubbens
medlemmer og en følelse
af “instant accept”.

hurtigt indsigt i klubbens struktur og virke
og idet jeg følte mig velkommen fra starten,
kunne jeg allerede fra det første møde
koncentrere mig om at suge viden fra det
faglige indhold på møderne.

“Lidt gladere, end da vi kom!”

Siden er jeg faldet virkeligt godt til og fik,
efter kun to måneders medlemskab, lov at
deltage i RLI (Rotary Leadership Institute)
Rotary og om klubben, og som vil vise dig
- et særdeles udbytterigt forløb. Det var for
til rette.”
mig, endnu et vidnesbyrd fra klubben om,
Men det var ikke kun det, jeg fik - nej,
at de vil nye medlemmer og ikke er bange
jeg fik en varm velkomst af alle klubfor at åbne armene, inkludere og dele ud
bens medlemmer og en følelse af “instant
af viden.
accept”. Der var ikke nogen, der stillede
Der er en ordentlighed og varme mellem
spørgsmålstegn ved, om jeg nu passede
mennesker
i Rotary, som jeg sjældent har
ind, hørte til eller hvorvidt, jeg nu også
mødt magen. Jeg nyder mine klubkammerkunne optages. Det var tydeligt for mig
som trainee-medlem, at det var afklaret på aters selskab minimum hver onsdag - og
aldrig har jeg fået så mange kram, som jeg
forhånd. Nu var de bare interesserede i at
lære mig at kende og ikke mindst at få mig gør onsdag aften mellem 17.30 og 19.00 :)
Det er skønt at være en del af noget
til at falde godt til.
stort,
og jeg kan kun opfordre andre; unge,
Jeg fik en mentor og det betød, at jeg
som
ældre,
kvinder som mænd til at prøve
blev sat grundigt ind i alt fra klubbens
hjemmeside, til klubroller og igangværende det af - Som vores præsident siger “vi bliver
projekter. Jeg stod aldrig i en situation, hvor lidt gladere, end da vi kom”.
De bedste hilsner
jeg følte mig alene til et klubmøde eller ikke
Vinni Sørensen
vidste, hvad der skulle foregå. Jeg fik derfor
Klubmester, Aalborg Nørresundby RK

Initiativpris uddelt af Aalborg Søndre
Aalborg Søndre Rotary Klub har netop
uddelt klubbens initiativpris ved et festligt
arrangement på Hotel Scheelsminde.
Prismodtageren blev den administrerende
direktør Henrik Sørensen fra firmaet DESMI, der tidligere hed De Smithske. Prisen
blev overrakt af priskomiteens formand,
tidligere rektor på Aalborg Universitet, Finn
Kjærsdam.
Prisen skal tildeles en virksomhed i
Nordjylland, der har taget et særligt initiativ
ved en dynamisk erhvervsindsats eller ved
at fremme kendskabet til Nordjylland i og
uden for landsdelen, herunder at have
medvirket til at øge eller fastholde beskæftigelsen.
Modtageren kan også være en enkeltperson fra en organisation eller forening,
der har udvist utrætteligt gåpåmod på sit
felt, søgt alternative løsninger og udvist
handlekraft.
Aalborg Søndre Rotary Klub ønsker
med denne pris at fremhæve nordjyske
”fyrtårne”, der i deres virke ”tjener andre”
og derved lever op til de etiske og samfundsmæssige normer, som Rotary bygger
på.
Årets prismodtager lever i høj grad
op til disse principper og normer. Henrik
Sørensen har stået i spidsen for DESMI
siden 1996, og under hans ledelse har
virksomheden gennemgået en formidabel
udvikling. Henrik Sørensen overtog en
gammel og traditionel virksomhed inden
for jernindustrien, som han har formået at
udvikle til en aktør på det globale marked

for pumper og oliespildsområdet.
Udviklingen af virksomheden med
hovedkontor i Nørresundby har ført til en
flerdobling af medarbejderstaben, og samtidig viser virksomheden flotte økonomiske
resultater. Gennem udviklingen af unikke
højteknologiske produkter, nye salgskoncepter og globalisering af virksomheden har
Henrik Sørensen vist, at det er muligt for
en traditionel virksomhed at tilpasse sig de
globale udfordringer med succes.
Initiativprisen består af en nøjagtig kopi
af et stykke af jernbanebroen mellem Aalborg og Nørresundby, for initiativprisen skal
netop gå til en virksomhed eller enkeltper-

Forhenværende
rektor Finn
Kjærsdam
overrækker
initiativprisen til
direktør
Henrik
Sørensen,
DESMI.

son, der har bygget bro og knyttet Nordjylland sammen. Sammen med initiativprisen
følger et diplom samt et kontant beløb,
der skal bruges til velgørende formål efter
modtagerens valg.
Prismodtageren overdrog straks gavechecken på 8.000 kr. til formanden for
Veteranhjemmet i Aalborg, Asger Kibsgaard. Derefter holdt professor Michael
S. Dahl et meget relevant foredrag over
emnet: ”Erhvervsklynger og iværksætteri i
Nordjylland”.
På Aalborg Søndre Rotary Klubs vegne
Arne Sloth Kristoffersen
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Der findes også udvekslingsaktiviteter
for voksne rotarianere!
Distriktet tilbyder mere
aktivitet i programmet der
omfatter udveksling for rotarianere.
- Man kan også kalde det
gammel vin med fornyet
etikette, siger koordinatoren
af distriktets Rotary Friendship Exchange, Svend Erik
Jensen fra Aalborg Vestre RK.
RFE er en aktivitet, der
har eksisteret i Rotary regi
i årtier, men i nyere tid kun
har været anvendt af D 1440
to gange. I 2008 havde vi
29 aktive rotarianere og ledsagere på 16 dages vellykket
exchange i det nordlige New
South Wales i Australien. Et
nyt hold med 13 deltagere er
netop vendt hjem fra Alberta
i Canada.
Det obligatoriske genbesøg, som er en del af
Det danske hold, som besøgte Canada i august/september 2014.
ideen bag RFE, kommer i
forsommeren 2015. Til dette
deltagerne. Det vil være turistmæssige, kulgenbesøg vil vi gerne i kontakt med et par
turelle eller underholdende arrangementer
værtsklubber ud over de danske deltageres
og som regel også deltagelse i et Rotary
egne klubber.
møde i værtsklubben. Ved den private
indkvartering kommer deltagerne i langt
Udveksling for rotarianere
bedre kontakt med nogle af værtsområdets
Ideen i Rotary Exchange er et ophold
indbyggere end ved almindelig turistrejser
hos Rotary hjem i et distrikt i et fremmed
og får med værtsklubbens arrangementer
land. Tendensen går i retning af hold på
eksklusive oplevelser, som mange ikke får
10-12 personer (5-6 Rotary par), som
på turistrejser.
besøger et distrikt i ca. 10 dage. Hvert danSamtidig aftales tidspunkt og rammer
ske par bliver under besøget indkvarteret
for genbesøg, hvor man som værter gør
i 3-4 Rotary hjem i forskellige byer, hvor
gengæld af lignende karakter.
værtsklubberne arrangerer aktiviteter for

Rejsen betales af deltagerne selv, medens man tilbydes gratis overnatninger i
de private hjem. Deltagerne betaler de eksterne omkostninger som entreer, transport
og lignende. Gæsterne betaler selv måltider,
som nydes ude, mens man er gæst ved
måltider, som nydes i hjemmene. Forud
for hver rejse mødes holdet hjemme for at
aftale detaljer ved rejsen, rollefordeling og
andet.
Et RFE ophold er ideelt til at kombinere
med egne, individuelle ønsker om oplevelser i det land, men besøger, før eller efter
RFE arrangementet.

Kommende arrangementer,

Skive Fjord Morgen RK foreslår
mulighed for at
holde møder hver anden uge
Skive Fjord Morgen Rotary Klub foreslår i et brev til distriktsguvernøren, at
det bliver valgfrit, om man mødes en gang pr. uge eller hver anden uge
(jf.§5 stk. 2).
- Begrundelsen for forslaget er, at hvis man gerne vil have yngre kræfter ind i
Rotary, så er det vejen frem med mulighed for møder hver anden uge. Mødeprocenten vil være høj og ligeledes engagementet, skriver Ulla K. Holm, der er
præsident for Skive Fjord Morgen RK.
Hvis forslaget skal vedtages, kræves ændring i Rotary Internationals
vedtægter, og det skal derfor fremsættes på Council on Legislation 2016 - hvis
det godkendes som forslag af distriktet.
Distriktsguvernøren har derfor udsendt forslaget til klubberne til urafstemning inden 31. oktober, der er sidste frist for afgivelse af stemmer.
ct.

hvor rotarianere fra Distrikt 1440 med ledsagere tilbydes mulighed for at deltage:
Distriktet har indgået aftale med Distrikt
6890, som har hjemsted i Tampa, Florida,
om en udveksling med 7 deltagere. Den
starter i Tampa den 28. februar 2015 og
varer 10 dage. Der er endnu plads for deltagelse af et dansk par.
Vi planlægger at forsøge endnu en udveksling med et distrikt i Florida. Vi håber
at lave aftale for et hold med ophold, der
omfatter påsken 2015, altså omkring 1. uge
i april. Her er der stadig åbne pladser.
Det er vores hensigt at forene genbesøget i Danmark for de to amerikanske hold.
Tidspunkt er ikke fastlagt, men det bliver
tidligst i eftersommeren 2015.
Hvis du og din ledsager er interesseret i
at deltage i et af disse arrangementer bedes
du kontakte Svend Erik Jensen snarest
muligt, tlf. 4081 9111,
RFE1440@rotary.dk
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Distriktskonference med
Rotary set fra sidelinjen

Min bedste Rotary-oplevelse ved Svend
Thue Damgaard, Kjellerup Rotary Klub,
gav et indblik i, hvad RLI giver deltagerne
– både et bedre indblik i Rotarys organisation, erfaring og netværk.

Fik alle op af stolene

Årets taler/oplægsholder Allan Olesen
fra Addfocus var fantastisk. ”Rotary set fra
sidelinjen.”
Allan fik alle op af stolene - i samtaler
med hinanden og en øvelse omkring
poolen. Allans pointe var, at vi alle hver
især har et ansvar for Rotarys image, at
det ikke er omgivelserne, men det vi selv
“italesætter” og de små skridt, vi går, der
gør en forskel.

Årsmøde

Distriktsguvernør Jens Søndergaard

Præsident i Hadsten Susanne Broe Laursen

Lørdag den 20. september afholdt
distrikt 1440 årets Distriktskonference med
guvernør Jens Søndergaard i spidsen.
Solen skinnede på de 150 deltagere
+ 40 udvekslingsstudenter og Den Jyske
Håndværkerskole.
Alle ankom, blev registreret og fik udleveret mapper kl. 08.00 og nød en lækker
morgenbuffet i DJH’s Bistro, inden alle
sad på plads og hørte Favrskov Musikskole
underholde.
Efter en kort velkomst af præsident Susanne Broe Laursen, Hadsten Rotary Klub,
fortsatte pastpræsident Poul Sørensen,
Hadsten RK, med 3 fantastiske minutter om
”Opgør med gamle myter.”

09.20 åbnede DG Jens Søndergaard
Distriktskonferencen, hvorefter borgmester
Niels Borring tog over og viste tilhørerne,
at han havde ”læst på lektien” og kunne
fortælle historien bag årsagen til, at man
holder distriktskonferencer…
Herefter kom der hilsener fra DG Grethe
Breum distrikt 1450, DG Thomas Kling
distrikt 2310 (S) og distriktspræsident Maibritt Bendixen IW distrikt 44. Sidstnævnte
understregede vigtigheden af at Rotary og
IW samarbejder.
Verdenspræsidentens hilsen og budskab blev på levende og engageret vis
videreformidlet af RIPREP fra Finland Virpi
Honkala.

Efter frokost var der årsmøde med særskilt dagsorden og indkaldelse.
”Om den internationale udveksling” ved
distriktscounsellor Poul Risager, Aalborg
Nørresundby RK og formand for Group
Study Exchange, PDG Finn Munk, Aalborg
Stigsborg RK, der understregede det store
og vigtige arbejde, der gøres.
”Her har I os” – Indslaget med de 40
udvekslingsstudenter med flotte jakker var
underholdende og gav alle tilhørere en
oplevelse ved at komme syngende ind med
deres flag og derefter danse. Og GSE-holdet fra distrikt 6490, Illinois, USA Debbie
Albin, Jaymee Attaway, Sara Johnson og
Robert Qick fortalte, hvor meget de på kort
tid er kommet ind på ”det danske”.
De afsluttende bemærkninger fra
RIPREP handlede især om Rotary Foundation og de forskellige programmer i tilknytning hertil, samt et kort referat af hendes
indtryk af distrikt 1440 og fra konferencen.
Som noget nyt var der i år på konferencen arrangeret et ”Mine House of Friendship” med udstilling af Hanherred RK’s
vandprojekt i Burundi og en Water Survival
Boks. Desuden var der en stand med udstilling/salg af diverse Rotary effekter.
DG Jens Søndergaard takkede alle for
det store engagement på dagen med en
speciel tak til Hadsten Rotary Klub og Den
Jyske Håndværkerskole for et flot gennemført arrangement.
Mads Møller Pedersen &
og Susanne Broe Laursen
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Glimt fra Rotary dagen rundt i distriktet
1

2

1-2-3. BJERRINGBRO. Café
i en forretning bemandet af
både Rotary og Innerwheel og
udvekslingsstudenter. Shelterbox
slået op i gågaden. Rotaryfamilien kom på landkortet og kan se
frem til nye medlemmer!

1
1
3
4

4. SKIVE. Skivehus Rotaryklub
og Skive Innerwheel holdt
MC-træf på Strandtangen. Salg
af øl og pølser finansierede en
shelterbox!
5-6. BRØNDERSLEV. Deltagelse
af udvekslingsstudenter fra
1991-2013 skabte stor interesse
for Rotarys udvekslingsprogram.
Klubbens støtte til udvikling i
Ghana blev promoveret.
7-8. FREDERIKSHAVN. Rotary
arrangerede stjerneløb rundt i
byen og orienterede om Polio,
ungdomsudveksling, katastrofehjælp og erhvervsnetværk.

5

7

6

8
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Glimt fra Rotary dagen rundt i distriktet
1

2

4
3

1-2. HALS. Rotaryklubben havde på torvet i Hals allieret sig med Hals Sangkor, Happy Singers og Cæ’sur, og det trak mange mennesker til, som i tilgift
hørte meget om Rotary og i tilgift mødte en ”præsident”.
3-4. SÆBY. Demonstration af shelterbox og deltagelse af udvekslingsstudent
Julieta Ortiz Kassor fra Argentina. Rotarys fokusområder var i centrum og
medførte god dialog.
5-6. HAN HERRED. Klubben viste sine indsatsområder for rent drikkevand,
med udstilling om Burundi vandprojektet og demonstration af Water Survival
Box’en, under mottoet Rotary slukker tørsten.
7-8. HJØRRING. 5 Rotaryklubber og 4 Innerwheel klubber i Hjørring kommune profilerede sig i Hjørring, Hirtshals og Sindal. Der deltog cykelhold,
udvekslingsstudenter og GSE-gæsterne fra Illinois.

5

8

6

7
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Distrikts
seminarer

Også i år gennemfører vi 4 distriktsseminarer 3 steder i distriktet, bl.a. i
bestræbelserne på at mindske køreafstandene.
Seminarerne gennemføres:
mandag den 27. okt. i Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, Hadsten,
m
torsdag den 6. nov. på “Hjørring NY 10”, Bistrupvej 3, Hjørring,
onsdag den 12. nov. på Social- og Sundhedsskolen, Arvikavej 7, Skive.
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Her finder du din
assisterende
guvernør
Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. Mail:
gram@globesat.dk.
Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn City Morgen, Sindal,
Skagen, Skagen morgen
Klub, Sæby.
Område 2:
Anni Stilling, Hjørring Vestre
RK. Mail: anni.stilling@
hjoerring.dk.
Hirtshals, Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup Morgen,
Hjørring, Hjørring Morgen,
Hjørring Vestre.
Område 3:
Henrik Westen-Jensen,
hewj@mail.dk: Aalborg
Søndre.
Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre,
Aalborg Østre, Aalborg City
morgen, Nørresundby, Hals,
Nibe.
Område 4:
Thomas Blom, Pandrup RK.
Mail: thomas@thomasblom.
dk.
Thisted, Fjerritslev, Nykøbing
Mors, Hanstholm, Pandrup,
Åbybro, Skive, Skivehus,
Skive Fjord morgen.
Område 5:
Jens Martin Hansen, Aars
RK. Mail: jmsh@post.tele.dk.
Aars, Løgstør, Farsø, Hobro,
Rebild, Hadsund, Sydthy.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre. hans.p.nielsen@
mail.dk.
Randers Vestre, Randers
Søndre, Randers Østre,
Randers Business Breakfast,
Langå, Viborg, Viborg Morgen, Viborg-Asmild, Kjellerup,
Bjerringbro.
Område 7:
Egon Jensen, Grenaa RK,
ej-grenaa@stofanet.dk.
Rønde Ebeltoft, Grenaa,
Grenå-Djurs, Grenå Go
Morgen, Hadsten, Hammel,
Hinnerup, Rosenholm.
Område 8: Jens Søndergaard, Hadsten RK.
Klaksvikar, Thòrshavnar.

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440.
Alle indlæg til næste nummer sendes til:
Jens Søndergaard, distriktsguvernør
DG1440-1415@rotary.dk
Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

Hunde
svært ...
Hva’ er
du for
én?

Guvernørens aktivitetskalender

Oktober:
Lørdag den 11. DG: FU-møde RD + årgangsmøde, København
Søndag den 12. DG: FU-møde RD + årgangsmøde, København
Mandag den 13. Alle: 14:00 GG møde 3, Rebildhus
Torsdag den 16. DG: RD-FU Fjeldsted Skov Kro, 16.00
Mandag den 20. Aalborg Stigsborg. Formøde 15:45 - Møde 17:30
Onsdag den 22. Frederikshavn RK. Formøde 16:00 - Møde 17:45
Torsdag den 23. Frederikshavn Bangsbostrand. Formøde 16:30 - Møde 18:15
Fredag den 24. til søndag den 24.:
DG: Distriktskonference i Örebro, Sverige.
DGE, DGN: RYLA e.a. (Himmerland Golf Country Club)
Mandag den 27. Alle: PrePETS – område 6 og 7 D-seminarer
(Sted: Sløjfen, Evald Tangs allé, Hadsten)
Tirsdag den 28. Rebild. Formøde 16:30. Møde 18:15
Onsdag den 29. Hobro: Formøde: 16:15 - Møde 18:00
Torsdag den 30. Aars. Formøde 16:30 - Møde 18:15
November:
Lørdag den 01.
Søndag den 02.
Mandag den 03.
Tirsdag den 04.

DGN + IPDG: DGN1 (Hesselet)
RI præsident Gary Huang i DK
Hjørring Vestre - Formøde 16:15 - Møde 18:00.
Alle: RI præsident Gary Huang i DK
Aalborg Vestre RK 12.00-13.30
Intercitymøde Vest Scandinavian Center, Aarhus 19.00

Velkommen til nye
medlemmer i 1440
i august-september
Bjerringbro
Jakob Graa Karlsen
Farsø
Claus Broch Christensen
Frederikshavn City
Morten Olivius
Frank Sehested Svendsen

Skagen
Henning Bech
Erik Frauvne
Skagen Morgen
Britta Hilding Jeppesen
Skive Fjord Morgen
Lars Seibæk

Han Herred
Jakup Flóvin Jacobsen

Sæby
Kirsten Steffensen

Hobro
Francisco Jaimes Pantoja
Thomas Riise Pedersen

Torshavnar
Finn Ougaard

Rønde
Jørgen Bo Fensbæk

Viborg Morgen
Esben Skougaard

Åbybro
Tommy Kristensen
Aalborg City
Kenneth Ploug Nielsen
Lene Quist Berggreen
Louise Weikop
Aalborg Søndre
Jakob Knudsen
Aalborg Vestre
Allan Næs Gjerding
Aalborg Østre
Niels Birk

