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Det er temaet for mit år som 
guvernør i distrikt 1440. Jeg vil 
gerne skabe fælles relationer 
mellem distriktets klubber, men 
det skal være med respekt for 
deres forskellighed. Og så glæder 
det mig at møde et stort engage-
ment i klubberne.

Distriktskonference
Vi har netop afholdt årets 

distriktskonference. Det er 
bestemt med til at give en følelse 
af et internationalt fællesskab, og 
det blev der blandt andet givet 
udtryk for, da vi kunne over-
række lederen af Water Survival 
Box projektet, engelske Hugo Pike, en 
check på 150.000 kr. Og hvilket engage-
ment oplevede vi ikke, da Deli fra Herning 
internationale RK solgte krokus’er til fordel 
for kampen mod polio. Læs mere om kon-
ferencen på de følgende sider.

Fællesskab, forskellighed 
og engagement

Jeg glæder mig også over den forskel-
lighed, jeg møder på min tur rundt til 
distriktets klubber. Nogle steder er der ikke 
så mange medlemmer, men jeg oplever 

stadig et godt fællesskab. Og i 
nogle klubber arbejdes der på 
store projekter i udlandet, mens 
andre hellere vil gøre en forskel 
i lokalsamfundet. Der er ingen 
standard opskrift på, hvordan 
en Rotaryklub skal arbejde og 
fungere. Det må udspringe af det 
engagement, som udvises i klub-
berne.

Mødes vi til seminarer 
og Pre-Pets?

Og ønsker nogle af jer at 
styrke klubbens engagement, er 
der gode muligheder for at hente 
inspiration på de forestående 

Pre-Pets kurser. Der bliver holdt i alt syv 
forskellige seminarer, og de finder sted tre 
forskellige steder i distriktet. Her håber jeg 
at vi er mange, der mødes i et ønske om 
fællesskab, forskellighed og engagement. 
På gensyn! 

Peter Eigenbroth

Fantastisk engagement for krokussalg 
på distriktskonferencen

der.

Yes 
we can!

Fra afstemning ved årsmødet
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Den årlige distriktskonference blev 
denne gang afholdt lørdag den 3. oktober 
på Tranumstrand Kursuscenter med 140 
deltagere, foruden 35 udvekslingsstudenter 
fra hele distriktet.

Som traditionen byder, havde vi besøg af 
en repræsentant for Rotarys internationale 
præsident. Det var inderen Deepak Purohit, 
og han erindrede os om, hvilke gaver vi har 
fået med vores liv: Vi kan se, høre, tale, gå, 
arbejde med vore hænder, tænke og elske. 
Verden over er der mennesker, som mang-
ler nogle af disse grundlæggende færdighe-
der. Deepak Purohit citerede Shakespeare, 
som græd over ikke at have sko  – indtil 
han så en mand uden ben!

Vi skal gengælde ved at begave verden 
med at lytte, vise hengivenhed, kunne le, 
give komplimenter, venskab og smil. 

Det var Deepak Purohit og hans kone 
Veenas første besøg i Danmark, og de 
befandt sig godt blandt konferencens delta-
gere – på trods af, at de i Indien var vant til 
mindst 1.500 deltagere til en distriktskonfe-
rence…

Penge til Water Survival Box
Konferencen havde også besøg af 

englænderen Hugo Pike, der er leder af 
Water Survival Box projektet, som distrik-
tet har været aktive omkring igennem det 
seneste år. Hugo Pike fortalte om den store 
betydning, boksen med bl.a. sit vandrens-
ningsudstyr kan have for indbyggere rundt 
omkring i verden, der er blevet ramt af 
naturkatastrofer som jordskælv og flodbøl-
ger. Med udstyret i boksen kan en familie på 
fem personer få op til 10 liter rent vand pr. 
person – i op til fem år!

Efter Hugo Pikes indlæg kunne guver-
nør Peter Eigenbroth overrække ham en 
gave fra distriktets klubber – en check på 
150.000 kr. til at kunne producere i alt 100 
bokse for! Som Peter Eigenbroth udtrykte 
det, drejer det sig om at kunne producere 
til lager, så vi er klar til at yde en indsats, 
når der igen måtte ske en naturkatastrofe et 
eller andet sted i verden.

Hvordan kommunikerer vi?
Konferencens foredrag blev holdt af Kim 

Wilde – ikke sangerinden – men en ekspert 
ud i kunsten at kommunikere. Og det drejer 
sig ikke så meget om, hvad vi siger, som 
om, hvordan vi siger det. Prøve bare at 
lægge trykket forskelligt på hvert enkelt ord 
i følgende sætning: Jeg sagde ikke, at 
han havde taget pengene. 7 ord – og 7 
forskellige betydninger…

Krokus mod polio
Et festligt indslag i distriktskonferencen 

var den israelisk fødte Deli Levi-Jensen, 
som er medlem af Herning Internationale 
RK. Hun solgte violette krokus, og over-

Be a gift to the world!DISTRIKTSKONFERENCEN:

Fra oven: Inderen Deepak Purohit 
bragte hilsen fra RI præsidenten. 

Hugo Pike fra Water Survival Box 
projektet fik en fed check.
Kim Wilde kunne få latter-

musklerne frem ...
Hugo Pike fortalte engageret om 

Water Survivals opgaver.
Deli fra Herning var dagens 

supersælger for End Polio Now!
Nederst smages på 

Water Survivals rensede møgvand!
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skuddet gik til kampen mod polio. Den vio-
lette farve var valgt, fordi det er den farve, 
immuniserede børns lillefinger farves med 
som tegn på, at de har fået vaccinen.

Deli fortalte engageret om sin indsats, 
og hun kunne ved konferencens afslutning 
stolt fortælle, at hun havde udsolgt – af 
1.250 små blomster, der med en sikker-
hedsnål kunne sættes i reverset!

Og skulle nogen stadig mangle, har jeg 
lovet Deli at have dem med rundt på mine 
klubbesøg!

Vi er blevet en klub mindre
Past guvernør Jens Søndergaard måtte 

i sin beretning beklage, at vi er blevet en 
klub mindre i distriktet, idet Hals RK luk-
kede ned ved årsskiftet. Samtidig kunne 
han dog glæde sig over, at vi som det ene-
ste distrikt i Danmark er vokset – vi har et 
plus på 3 medlemmer – og vi er det distrikt 
i Danmark, som har flest medlemmer!

Vi gjorde en ekstra indsats i året for at 
styrke kendskabet til Rotary, med ”åbent 
hus” arrangementer og aktiviteter på 
”Rotary dagen” 6. september. Mange 
klubber var på gaden og vise Rotarys store 
engagement.

Rotarys ungdomsarbejde
Jens Søndergaard kom også ind på de 

mange tilbud, som Rotary har omkring 
ungdomsarbejdet, og dermed var scenen 
sat for resten af dagens program.

Michkel Mariegaard fra Hou har været 
Rotary-stipendiat et år i Georgia, og han 
fortalte begejstret om de muligheder, 
Georgia-klubberne giver omkring 60 unge 
for et års studium på statens universiteter.

I foråret havde vi et GSE-hold i Illinois, 
og sammen med teamleder Henrik Bach 
Nielsen, Randers Vestre, fortalte de fire 
deltagere engageret om deres måned i den 
nordamerikanske stat, hvor de havde fået 
et godt fagligt udbytte, men også havde 
fundet eksempler på, at der trods alt er 
kulturforskelle mellem dansk og amerikansk 
”way of living”.

Og endelig fik vi et sprudlende indslag 
ved vores udvekslingsstudenter. De havde 
tilbragt et par timer sammen med en 
korleder, der havde lært dem et par sange 
på dansk – det blev en flot og engageret 
afslutning på en god distriktskonference.

Eig

Fra oven: Michkel Mariegaard fra Hou fortalte om sit Rotary-stipendiat i Georgia, GSE 
deltagerne fortalte udførligt om deres USA-tur. Her var der engagement for alle pengene. 
Herover og herunder var det udvekslingsstudenterne, der indtog scenen. De sang bl.a. 
på dansk “Jeg ved en lærkerede” - og der var ikke et øje tørt! 
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PrePETS
Deltagere:
Præsidenter 2016-17 samt eventuelle andre efter 
 præsident elect’s valg

Indhold:
Velkomst og kort præsentation af deltagerne
Orientering om overordnede mål, årets gang og 
 distriktets indsatsområder
Budgetudkast 2016-17
Hils på klubbens assisterende guvernør
Opsamling og afslutning

Tid og sted:
Tirsdag den 27. oktober: Randers 
Torsdag den 5. november: Løgstør
Onsdag den 11. november: Hjørring

Ny i Rotary  
– ny og nysgerrig

DISTRIKT 1440

Velkommen 
til 
Efterårets seminarer 
i Distrikt 1440
De afholdes tre steder i distriktet, og deltagelsen er gratis (op til 
2 deltagere pr. klub pr. seminar).
Der er udsendt et fyldigt program til klubberne, og møderne er 
oprettet i distriktets mødekalender, hvor tilmelding skal foreta-
ges senest en uge før mødets afholdelse.
 
Velkommen til en række inspirerende og spændende kurser!

Som oplæg til en god debat bedes du 
 forberede 3 nøgleord 

for dine forventninger til seminaret…

Deltagere:
Rotarianere optaget inden for de sidste par år

Indhold:
Velkomst og kort præsentation af deltagerne
Hvad er distriktet, og hvilke tilbud er der?
Hvad kan vi og vil vi forvente af hinanden i Rotary?
Din indfl ydelse nu og i fremtiden
Opsamling og afslutning

Tid og sted:
Tirsdag den 27. oktober: Randers 
Torsdag den 5. november: Løgstør
Onsdag den 11. november: Hjørring

Deltagere:
Rotarianere med interesse for kommunikation i klub og 
distrikt

Indhold:
Velkomst og kort præsentation af deltagerne
Kommunikationsstrategi – PR strategi
Hvad er kommunikation – hvordan kommunikerer vi?
Bruger vi de sociale medier? Skal vi gøre det, og hvor-
dan? Opsamling og afslutning

Tid og sted:
Tirsdag den 27. oktober: Randers 
Onsdag den 11. november: Hjørring

Kommunikation 
i Rotary
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Rigtig mange af distriktets 
klubber støttede op omkring 
opfordringen til at give bidrag 
til Water Survival Box, så det 
blev muligt at overrække en 
check på 150.000 kr. til lederen 
af projektet, Hugo Pike. Og han 
var hurtig til at regne ud, at det 
kunne række til 100 bokse – 
oven i de 63, som Danmark tid-
ligere har doneret (og hvoraf 50 
er kommet fra distrikt 1440!). 
Tak til de klubber, som bakkede 
op om ideen!

Såvel Water Survival Box 
som ShelterBox er en uvur-
derlig hjælp til katastroferamte 
områder. Boksene indeholder 
værktøj, køkkenudstyr og vand-
rensningsudstyr, så en nødstedt 
befolkning kan klare sig og 

Tak for 150.000 kroner!
komme i gang med opbygnin-
gen af deres samfund igen. I 
ShelterBoxen er der et effektivt 
telt, mens der i Waterboxen 
findes en presenning, der kan 
yde et interimistisk ly.

Det er vigtigt, at der opbyg-
ges et lager af boksene, så de 
er klar til hurtigt at sende ud i 
en katastrofesituation – normalt 
kan de være fremme med fly i 
løbet af 3-4 dage, og normalt 
vil en lokal Rotaryklub kunne 
stå for distributionen.

I distrikt 1440 har vi nedsat 
et udvalg til at have fokus på 
nødhjælpsboksene, og vi op-
fordrer klubberne til at vedtage 
en fast årlig donation på f.eks. 
5.000 kr., der er prisen på en 
shelterbox, og som alterna-

tivt dækker betalingen for tre 
waterboxe.

Udvalget opretter en konto, 
hvor bidrag fordeles til de to 

Selv olieholdigt snavset vand renses, så det kan drikkes. 
Her er det Ove Andersen fra Aalborg Vestre, der smager på vandet.

Aalborg Søndre Rotary Klub 
uddeler hvert år en initiativpris, 
og den blev i år ikke uddelt 
til en erhvervsleder, men til 
Stolpedalsskolen i Hasseris i 
Aalborg. Tidligere skoleleder 
Arne Sloth Kristoffersen formu-
lerede begrundelsen for valget 
af Stolpedalsskolen, mens 
præsident Finn Myrup Freds-
gaard overrakte initiativprisen 
til skoleleder Vibeke Verwohlt, 
der var ledsaget af en række af 
skolens mange ildsjæle. 

Initiativprisen består af et 
diplom, et stykke af skinnerne 
fra Limfjordsbroen med inskrip-
tion samt en check på 5.000 kr., 
som skoleleder Vibeke Verwohlt 
straks gav videre til Aksel fra 
7.a, der er formand for skolens 
elevråd.

Stolpedalsskolen er en 
skole med mange ildsjæle, der 
ved fælles arbejde har opnået 
meget fine resultater på skolen, 
såvel fagligt som socialt.

God ledelse er afgørende 
for succes, og det gælder såvel 
for erhvervsvirksomheder som 
for skoler. Stolpedalsskolen 
har en særdeles dygtig leder i 
Vibeke Verwohlt. En af hendes 
kvaliteter er, at hun er dygtig til 
at samle og inspirere, og det har 
hun i høj grad gjort på Stolpe-
dalsskolen.

Hun har derfor også gjort 
meget ud af at fremhæve det 

Rotary initiativpris til skole 
med mange ildsjæle

samarbejde, der er på skolen, 
og understreger, at alle skolens 
parter har været involveret 
i at skabe de resultater, som 
Stolpedalsskolen har opnået. 
Resultaterne er mange:

 For to år siden opnåede 
skolen landets højeste gennem-
snit ved folkeskolens afgangs-
prøve.

 Skolen har taget begre-
bet inklusion af svage elever 
alvorligt, så de ved personlig 
støtte fra lærere og pædagoger 
har fået hæderlige afgangsek-
saminer.

 Skolens ledelse, lærere 
og pædagoger har arbejdet 
målbevidst og positivt med at 
gennemføre den nye folkeskole-
reform. Alle har været indstillet 
på, at det skulle lykkes.

 I foråret 2015 indviedes 
en helt ny og interaktiv lege-
plads.

Vibeke Verwohlt har ønsket, 
at initiativprisen gives til skolens 
ildsjæle. 

Det er: Kaj Søndergaard, 
Britta Nielsen, Lykkemai, Me-
rete Overgaard, Jan Frederiksen 
og Morten Larsen, Aksel 7.a, og 
Hanne Møller Thomsen.

Arne Sloth Kristoffersen, 
pastpræsident

Skoleleder Vibeke 
Verwohlt mod-

tager diplomet  af 
præsidenten, og 

nederst giver hun 
checken videre til 

elevrådet. 

Har I kandidater til distriktsledelsen?
Det er ikke kun i klubberne, rotationsprincippet giver mulighed 

for at engagere sig i Rotary-arbejdet. Også i distriktsrådet sker der 
hvert år fornyelse på nogle af posterne. Det mest synlige hverv er 
embedet som guvernør. Her indkaldes der forslag fra klubberne i 
løbet af november måned, men jeg skal allerede nu opfordre klub-
berne til at kigge på, om I har kandidater til posten som distriktets 
leder i Rotaryåret 2018-19. Kandidaterne skal på tiltrædelsestids-
punktet have været medlem af Rotary i mindst syv år og have gen-
nemført et fuldt år som klubpræsident.

Forslag fra klubberne indkaldes i løbet af november måned, og 
den udpegede nomineringskomité samles først i det nye år for at 
udpege den rotarianer, der i de følgende år vil få en travl og meget 
spændende tid med mange gode oplevelser.          Peter Eigenbroth

bokstyper i samråd med distrik-
tets guvernørgruppe.

Peter Eigenbroth



Nyt i 1440 - side 7

Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Søren Nørgaard, Sindal RK. 
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg 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, Skive-
hus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers 
Østre RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.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, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde

Område 8:
Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

din assisterende 

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Peter Eigenbroth, distriktsguvernør
DG1440-1516@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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Oktober-november
19. okt. Aalborg Vestre
19. okt. Aalborg Søndre
20. okt. Aalborg Søndre
21. okt.  Aalborg City
22. okt. Hammel
26. okt. Viborg-Asmild
28. okt. Aalborg Nørresundby
29. okt. Rosenholm
  2. nov. Langaa
  3. nov. Rebild
  4. nov. Hobro
  9. nov. Kjellerup
12. nov. Pandrup
16. nov. Dronninglund
18. nov. Randers Business Breakfast
 Hadsund
20. nov. Viborg Morgen
23. nov. Hinnerup
25. nov. Brønderslev
26. nov. Randers Østre
30. nov. Randers Vestre

Øvrige begivenheder:
23. okt. RYLA starter i Gatten v/Farsø
24. okt. RLI modul 2 i Viborg
27. okt. PrePETS i Randers
  5. nov. PrePETS i Løgstør
11. nov. PrePETS i Hjørring
28. nov. RLI modul 3 i Viborg

Nye medlemmer i 
1440 i september
Bjerringbro
Braad Jensen, John  

Ebeltoft
Fokdal, Mogens  

Grenaa GoMorgen
Scherer, Michael  
Buus, Birgitte  
Petersen, Sten  
Læssøe, Gert  

Hjørring Vestre
Villumsen Jørgensen, Hanne  

Løgstør
Fredriksen, Peter  

Nykøbing Mors
Knudsen, Ole Møller  

Rønde
Fuglsbjerg, Birgit  

Skagen Morgen
Sforzini, Brian Skotte  

Skive Fjord Morgen
Hundahl, Lillian Kusk  

Aalborg Stigsborg
Lorenzen, Stefan Ek  

Han Herred Rotary Klub har gennem 
næsten 25 år haft venskabsforbindelse til 
Stokke RK i Norge og Hjo RK i Sverige, 
ligesom disse klubber også har gensidig 
venskabsaftale. Hvert andet år mødes alle 
tre klubber, og i år foregik det i Han Her-
red.

Lørdagens program var tilrettelagt 
med lokalhistoriske emner med udsigt til 
Limfjorden. Først besøg i Aggersborg Kirke, 
derefter i det lille museum ved kirken, der 
fortæller om bygningen af vikingeborgen i 
år 980, og endelig Aggersborggaard, som 
blev bygget i midten af 1700-tallet.

Gode venskabsforbindelser
Medlemmer af Han Herred klubben 

havde tilrettelagt frokost i det grønne. 
Der blev serveret røget skinke, røgede 
rødspætter og 35 kg hvidvinsdampede 
blåmuslinger med tilbehør. Frokosten blev 
indtaget på halmballer og med udsigt over 
Limfjorden til Aggersundbroen, Løgstør, 
Livø og Mors.

Ved en hyggelig aftenfest overraskede 
de to gæstende klubber værtsklubben ved 
at overrække andel i en shelterbox, som 
var indkøbt som en fælles donation. Der 
var også fremvisning af Water Survival 
Boxen, og der blev fortalt om Han Her-

red klubbens 
vandprojekt i 
Burundi, som 
klubberne 
fra Norge og 
Sverige også 
havde deltaget i 
økonomisk.

Erik Tornøe

Frokost i det 
grønne – bl.a. 
lækre hvid-
vinsdampede 
muslinger.


