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Møde
Ved at blive optaget som medlem af en 

Rotaryklub har du fået en ret til at møde 
hver eneste uge i din egen klub eller i en 
hvilken som helst Rotaryklub overalt i ver-
den.

Det er en enestående ret til at være med 
i din egen klubs fællesskab eller i en anden 
klubs fællesskab, og overalt vil du blive 
budt hjertelig velkommen som en god ven.

Jeg ved ikke, hvor mange rotarianere 
der har prøvet at gøre brug af denne mø-
deret i en anden klub end deres egen, men 
jeg er ikke i tvivl om, at enhver rotarianer, 
der har prøvet at møde i en anden klub her 
i landet eller i udlandet, har fået en unik 
oplevelse.

Utroligt, at det lille hjul i reversen med-
fører, at du bliver budt velkommen i en 
anden klub end din egen som en ven af 
mennesker, som aldrig har set dig før og 
som måske aldrig kommer til at se dig igen, 
og at du med det samme er med i deres 
fællesskab.

Hvis du aldrig har prøvet at gøre brug af 
din møderet i en anden klub end din egen, 

vil jeg opfordre dig til at gøre brug af retten 
og møde i en anden klub, måske din nabo-
klub næste gang, du har mulighed for det, 
for eksempel fordi du er optaget den dag, 
hvor din egen klub holder det ugentlige 
møde.

Eller hvad med at gøre brug af din mø-
deret næste gang du er på forretnings- eller 
ferierejse til et andet land, uanset om du 
forstår landets sprog eller ej?

Hvorfor har vi ret til at møde i vores 
egen eller en anden Rotaryklub hver eneste 
uge?

Fordi det ugentlige møde er helt af-
gørende for skabelse og opretholdelse af 
det personlige netværk og fællesskab, der 
karakteriserer en Rotaryklub, hvilket igen er 
grundlaget for al den aktivitet lokalt og glo-
balt, der udspringer af dette fællesskab.

Det ugentlige møde er din personlige 
og umistelige ret som rotarianer, så hvorfor 
ikke gøre brug af denne ret og også på den 
måde opleve og erfare, at du får langt mere 
ud af dit medlemskab af Rotary end du selv 
investerer i det.                  Jens Kristiansen

Uanset hvor i verden du støder på det “magiske hjul”, så byder det dig altid velkommen 

Kom og hør 
top-erhvervs-
mand 
på distrikts-
konferencen 
i Hjørring

Distriktskonferencen afvikles i år på en 
enkelt dag og finder sted i Hjørrings mere 
end 100 år gamle smukke teatersal på 
”Vendelbohus” lørdag d. 25. september.

Med afvikling på en enkelt dag bliver 
der selvfølgelig tale om et tætpakket, kom-
primeret program, som vi imidlertid har 
forsøgt at gøre så varieret og afvekslende 
som muligt.

Vi er især stolte over, at det er lykkedes 
os at få Danmarks vel mest indflydelsesrige 
erhvervsmand som hovedtaler, nemlig 
administrerende direktør hos A. P. Møl-
ler - Mærsk Nils Smedegaard Andersen, 
der med udgangspunkt i firmaets globale 
aktiviteter og situationen i virksomheden 
også tegner et billede af den internationale 
økonomiske situation.

Blandt andre programpunkter er indlæg 
fra Johanne Wulff Sørensen om hendes 
ophold som udvekslingstudent i Brasilien, 
ligesom Birgitte Holmen Møller, hvis morfar 
Svend Larsen igangsatte Rotary`s udveks-
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1. Er det sandt?
2. Er det rimeligt for alle involverede?
3. Vil det skabe god vilje og fremme     
     venskab?
4. Vil det være til gavn for alle 
     involverede?  

4-punkts prøven
Siden 1943 har vi i Rotary Internatio-
nal haft en 4-punktsprøve for det, vi 
tænker, siger eller gør:

lingsprogrammer, fortæller om sine 
oplevelser som ”udvekslingsmor”.

For at sikre en god oplevelse også 
på det kulinariske område, har vi al-
lieret os med Hjørrings nystartede bryg-
geri og gourmetrestaurant ”Bryghuset”, 
der for andet år i træk på landsplan er 
nomineret som ”Årets Brasserie”. 

Se det samlede program for kon-
ferencen på distriktets hjemmeside, 
hvor også dagsorden for årsmødet er 
placeret.

Alle klubber har som vanligt ret til 
at sende to deltagere til konferencen, 
men på baggrund af det spændende 
program er det vores håb, at endnu 
flere har lyst til at deltage, hvilket vi har 
gjort muligt for et så beskedent beløb 
som 400 kr. incl. morgenbuffet, lækker 
buffet-frokost med drikkevarer, kaffe, 
kage, frugt mm. 

Så på gensyn i Hjørring lørdag den 
25. september

Carsten Winther
Ansvarlig for konferencen

De fire tjenestegrene blev til fem på 
Council on Legislation den 28.april: Den 
femte er Ungdomstjeneste. 

Tjenestegrenene er anført i Grundlov for 
Rotaryklubber – artikel 5, og er en del af 
klubbens obligatoriske arbejdsgrundlag.

Den danske tekst vil i den næste med-
lemsbog blive angivet således:

5. Ungdomstjeneste. Den femte tjene-
stegren anerkender de positive ændringer, 
der er implementeret ved unge og yngre 
medlemmers lederskabsudviklende aktivi-
teter, deltagelse i lokale og internationale 
projekter og udvekslingsprogrammer, som 
beriger og fremmer verdensfred og kulturel 
forståelse.

Det er dog altid den engelske tekst, der 
er anført i den til klubberne i juni udsendte: 
Revised Constitutional Documents of Rotary 
International, der er gæl dende.

Ændringsforslaget kom fra distrikt 5170 
I Californien, USA, og blev vel modtaget. 
Faktisk har en stort set enslydende tekst 
været foreslået tidligere på CoL’s, men har 
aldrig opnået tilstrækkelig støtte.

Ungdomstjenesten er tænkt som en 
stor værdsættelse af den indsats, der ydes 

af yngre og  unge rotarianere, der er in-
volveret i lederudvikling i Rotary, lokale 
og internationale service projekter samt i 
ungdomsudveksling og GSE, som fremmer 
fred og kulturel forståelse klodens lande 
imellem. 

Kommentar på Council:
The New Generations as an avenue 

of service gives more strong focus on the 
youth sector and what they can do to trans-
form their own lives and the lives of others 
via school and community youth projects, 
programs and activities. 

Artikel 5 – De fem tjenestegrene  i 
Grundlov for Rotaryklubber er pr. 1. juli 
2010 således:

1 - Klubtjeneste
2 - Erhvervs- og virketjeneste
3 - Samfundstjeneste
4 - International tjeneste
5 - Ungdomstjeneste

Ny tjenestegren
i Rotary - den femte: 
Ungdomstjeneste

Af PDG Jens Holm 
Jensen
CoL Repræsentant 
for D 1440 

Assisterende Guvernør 
Område 1 - Pernille Ho-
valdt, Hjørring Morgen:
Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigs-
borg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre, Aalborg City

Assisterende Guvernør 
Område 2 - Jørn Bach 
Hansen, Bjerringbro:
Bjerringbro Kjellerup Langå 
Randers Søndre  Randers 
Vestre Randers Østre Ran-
ders Business Breakfast

Assisterende Guvernør 
Område 3 - Henning 
Krabbe, Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals 
Hjørring Hjørring Vestre 
Sindal Skagen Hjørring 
Morgen

Assisterende Guvernør 
Område 4 - Jens Sønder-
gaard, Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-
Djurs Hadsten  Hinnerup 
Rønde Rosenholm
 
Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpen-
tier, Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro 
Sæby Viborg Viborg-Asmild 
Aars 

Assisterende Guvernør 
Område 6 - Jan Brinck, 
Sydthy: 
Nibe Fjerritslev
Hanstholm Nykøbing Mors 
Pandrup Sydthy Thisted 
Åbybro 

Assisterende Guvernør 
Område 7 - Svend Aage 
Jensen, Nibe:
Bangsbostrand Farsø Had-
sund Løgstør Rebild Skive 
Skivehus 

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!
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For første gang nogensinde 
afholdes Rotary Institute i 
Danmark. Det sker i dagene 
8.–10. oktober i Aalborg. 
Distrikt 1440 har påtaget 
sig opgaven at arrangere 
det.

Hvad er Rotary 
Institute?
Rotary International er opdelt 
i 34 zoner, og vi hører til zone 
16 som har et nært samarbejde 
med zone 15. Hvert år afholdes 
et Rotary Institute med delta-
gelse af de to zoners distrikter, 
så der potentielt er deltagelse 
fra 31 distrikter og mere end 15 
nationer – beliggende groft sagt 
mellem Sortehavet og Nordpo-
len!
     Rotary Institute kan betragtes 
som et ”årsmøde”, hvor der er 
lejlighed til at blive opdateret på 
de seneste nyheder og tenden-
ser i Rotarys verden, ligesom 
der aflægges status på en masse 
områder.    
     De fleste oplever deltagelse i 
Rotary Institute som et frisk pust 
i det daglige arbejde. 

Super internationalt
Rotary Institute nyder stor bevå-
genhed fra RI, som sender top 
repræsentanter.
     Vi får bl.a. besøg af RI præ-
sident 2011-2012 Kalyan Ban-
nerjee og fru Binota fra Indien.  
The Rotary Foundation sender 

Få en stor oplevelse: 
deltag i internationalt 
Rotarymøde i Aalborg!

et af sine bestyrelsesmedlemmer 
- en Trustee – og det hele ledes 
af vores Rotary Director for 
zone 15-16, Barry Matheson, 
Norge.
     Derudover deltager tidligere, 
nuværende og kommende gu-
vernører fra alle distrikter.
     Under Rotary Institute er der 
i et af lokalerne etableret House 
of Friendship, et udstillings-
område, hvor man kan møde 
mange forskellige programmer 
og projekter – en rigtig god lej-
lighed til at blive opdateret på, 
hvad der rører sig lige nu.

Alle kan være med
Vi har besluttet at invitere alle 
Rotarianere til at opleve denne 
internationale begivenhed.
     Kom og vær med fredag 
aften – deltag i middag med 
underholdning og talere og den 
efterfølgende Get Together i 
House of Friendship.
    Tilmeld jer på www.rotaryin-
stitute2010.dk  ”registration par-
ticipation ” 8. October Dinner 
- det koster kun DKK 275.
    Udnyt denne enestående 
mulighed for at være med i en 
anderledes Rotaryaktivitet - få 
en snak med dedikerede Rotari-
anere og bliv inspireret! Få lej-
lighed til at mødes og tale med 
den kommende RI præsident  
Kalyan Bannejee samt mange 
andre Rotarykammerater.
    Når du nu alligevel klikker 
ind på hjemmesiden, så læs lige 
om de spændende seminarer, 
der afholdes forud for Institute. 
Der er adgang for alle til disse 
– var det mon ikke lidt spæn-
dende at deltage?
    Vi håber at møde mange af 
jer i Aalborg.

Finne Munk

Igen i år har Fjerritslev Rotary Klub taget initiativ til i samarbej-
de med Fjerritslev Handelsstandsforening at pynte op på gadebil-
ledet i Fjerritslev med flotte buketter af solsikker.

Rotaryklubben vil bruge indtægten ved salg af buketterne til 
et lokalt velgørende projekt. En tilsvarende aktion sidste år skabte 
grundkapitalen til etablering af en sansehave ved plejehjemmet i 
Fjerritslev.

Buketterne er netop fordelt til byens butikker, og de vil blive 
vedligeholdt gennem de næste par uger ved regelmæssig udskift-
ning af blomsterne.                                            Peter Eigenbroth

Rotary solsikker
Erik Tornøe fra Fjerritslev Rotary Klub på vej rundt med solsikker 
til byens forretninger.
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Group Study Exchange kommer fra Florida
Seks unge mennesker og en leder fra distrikt 6980 i Orlando-
omådet i Florida gæster i september 8 klubber i distrikt 1440. Det 
er Aalborg, Rønde, Grenaa, Aars, Sindal, Hjørring Vestre, Rebild 
og Nykøbing Mors. 
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Det sker i år i 1440
25. september kl. 9.00: Distriktskonference 
på Vendelbohus, Hjørring.

8.-10. oktober: Rotary Institute 2010, zone 
15 og 16, i Aalborg.

28. oktober kl. 18.00 i Aalborg Kongres 
& Kulturcenter: Distriktsseminarer og pre-
PETS.

11. november kl. 18.00: Distriktudvalgs-
møde.

24. november kl. 18.00 i Aalborg Kongres 
& Kulturcenter: Distriktsseminarer. 

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 Jens Kristiansen, 
dg1440-1011@rotary.dk, 
tlf. 98 92 64 42, mobil 40 19 48 00.

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

Guvernørbesøg i denne måned
I denne måned glæder jeg mig til at besøge følgende klubber:
Grenaa-Djurs 1. september 
Randers Østre 2. september 
Farsø 6. september 
Hanstholm 7. september 
Hadsten 8. september 

Rønde 9. september 
Hadsund 15. september 
Sæby 16. september 
Randers Søndre 21. september 
Hjørring Morgen 22. september 

Hjørring Morgen havde sidste år spillet sig 
til at skulle arrangere distriktsmesterskabet i 
golf i 2010. Det var Thomas Hjortshøj, der 
var mester for det - og det var således ham, 
det stod i spidsen for det team, der arran-
gerede en meget vellykket turnering fredag 
den 27. august i Sindal Golfklub.
     Ny distriktsmester blev Erik Hatt fra 
Hvide Klit, Skagen. Nr. 2 blev Dennis Ka-
strup, Hirtshals Golfklub og nr. 3 Carsten 
Thomasen, Sæby Golfklub.
     I B-rækken vandt Eva Djernæs Jensen, 

Ny distriktsmester i golf
Løgstør Golfklub. Nr. 2 blev leif Hellsten, 
Hvide Klit og nr. 3 Rita Sørensen, Randers 
Golf Klub.
     I C-rækken vandt Leif Christensen, 
Hjørring Golfklub. Nr. 2 blev Ole Frederik 
Pedersen, Viborg Golfklub og nr. 3 Jens 
Rønholt, Hjørring Golfklub.
     Arrangementet kunne aflevere en check 
på 5.000 kr. til den lokale diabetesforening.
     Fra næste år er traditionen ændret til, 
at det er guvernørklubben, der arrangerer - 
dvs. Sæby, og i 2012 bliver det Randers. 

Fra venstre Thomas Hjortshøj, Leif Christensen, distriktsmester Erik Hatt, Eva Djernæs 
Jensen og guvernør Jens Kristiansen. 

En af de helt store oplevelser som gu-
vernør er muligheden for at besøge de 
nordligste klubber i distriktet Klaksvikar RK 
og Torshavnar RK, hvilket Bodil og jeg fik 
lov til tre dage i slutningen af august d.å. i 

Thisted 22. september 
Hjørring Vestre 27. september 
Hobro 29. september

strålende sol alle tre dage, hvilket vejrlig vist 
var helt usædvanligt.

Det var betagende at opleve den enestå-
ende natur på de smukke øer med spredt 
bebyggelse, vidunderligt grønne fjeldsider, 

det blånende Atlanterhav på alle sider, 
masser af får, en del køer og nogle helt 
enestående søde og hyggelige rotarianere 
og deres bedre halvdele.

Særlig tak til præsident Jósvein á Hædd 
Klaksvikar RK og præsident Julianna Klett 
Torshavnar, fordi I kørte os rundt på mange 
af øerne og viste os alle de seværdigheder 
og udsigtspunkter,  som det overhovedet 
var muligt under vort korte ophold hos Jer.

I Klaksvikar RK, som er en forholdsvis 
lille klub med 20 medlemmer, var jeg til 
formøde med bestyrelsen om eftermid-
dagen, og vi var begge med til klubmødet 
med alle medlemmerne med ledsagere på 
Hotel Klaksvik mandag aften, hvorefter 
præsident Josvéin og fru Lillan beværtede 
os alle sammen med kaffe og kage mv. i 
deres smukke private hjem.

I Torshavnar RK, som er en forholdsvis 
stor klub med 50 medlemmer, var jeg til 
formøde med bestyrelsen om formiddagen,  
og vi var begge med til klubmødet midt 
på dagen med frokost på Hotel Hafnia på 
øvereste etage med udsigt over byen og 
den store og travle havn.

Den 30. januar i år afholdt de to klubber 
sammen med deres to Inner Wheel klubber 
Tombola og lodseddelsalg til fordel for jord-
skælvsofrene på Haiti og dette indbragte i 
alt kr. 55.000.

Tak til vore to nordligste klubber for de 
betagende oplevelser under guvernørbesø-
get og tak for Jeres utroligt flotte resultat af 
indsamlingen til fordel for Haiti i januar i år.

Jens Kristiansen

Guvernørbesøg på Færøerne


