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Med venlig hilsen fra din 
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

I distrikt 1440 har vi nu 57 klubber hvor-
af de 7 er morgenklubber. Det betyder at 
guvernøren skal ud af huset 65 dage for at 
gennemføre formøderne og klubbesøgene.

”Det må da være træls,” er der vel nogle 
der tænker, men faktisk er det lige modsat!

At besøge klubberne er ikke en sur pligt, 
men en dejlig oplevelse. At klubberne er 
autonome og selv bestemmer, så længe 
man bevæger sig indenfor Rotary Interna-
tionals love og vedtægter, gør, at vi ikke har 
57 ens klubber, men 57 forskellige måder at 
praktisere Rotary på.

Klubbesøgene er derfor meget spæn-
dende og en givende måde at få lov til at 
fornemme den dynamik, der på mange 

højdepunkts
måder er i klubberne. Kan AG’erne og 
jeg så bidrage lidt til at samle trådene, og 
måske sætte lidt perspektiv på de ting der 
gøres i klubberne, så synes jeg målet med 
disse besøg er nået. 

Formøderne og klubbesøgene er ikke en 
overvågning fra distriktet, men udelukken-
de en vidensdeling. Distriktets fornemste 
opgave er at servicere klubberne!

Husk at videregive  
de gode ideer

En af de ting, jeg efter de første klub-
besøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan 
formidle de mange spændende ting, der 

gøres ude i klubberne, til alle andre klubber 
i distriktet. 

Jeg har ikke de vise sten i denne sam-
menhæng, men har besluttet at forsøge på 
at have noget med fra klubbernes aktivite-
ter i hvert nummer af NYT i 1440, for på 
den måde at lave lidt efa-udveksling. 

Jeg kan ikke gøre det alene. I er nød-
saget til at hjælpe mig, så når I laver de 
spændende aktiviteter ude i klubberne, så 
send mig lige tre ord om det, evt. en avisar-
tikel, og et par billeder, så kan jeres kolleger 
rundt om i distriktet også få lidt inspiration, 
og måske er det dig selv, der næste gang 
får en god idé fra en anden klub.

Asbjørn Isaksen

Vi nærmer os nu med raske skridt Di-
striktskonferencen 2011, der jo afholdes 
på Hotel Viking i Sæby lørdag den 24. 
september.

Vi har forsøgt at sammensætte et meget 
spændende program, som har fokus på 
uddannelse og vore udvekslingsprogram-
mer. Ligeledes får vi besøg af verdenspræ-
sidentens repræsentant fra Island Ómar 
Steindórsson som har været director og har 
siddet i Rotary Internationals bestyrelse. 

Husk at tilmelde 
jeres student til 
Distriktstræf for 
Udvekslingsstu-
denterne

Har I en udvekslingsstudent i jeres klub, 
så sørg for at tilmelde denne til vores Di-
striktstræf, som forgår i forbindelse med 
distriktskonferencen.

Det starter lørdag den 24. september 
kl. 08.30 på Sæby Fritidsvcenter og slutter 
søndag den 25. september kl. 09.30. Prisen 
er kun 550,- alt incl., og man tilmelder sig 
til klubcounsellor Lars Thorup Laursen 
på mail: familienlauersen@adslhome.dk 
senest den 10. september. Beløbet indbe-
tales på konto 9012-457 564 1119, husk 
at påføre navn og YEP nr. Se Indbydelsen 
her:

Indbydelse: http://www.rotary.dk/
uploads/dokument/15100.pdf.

Asbjørn Isaksen

Distriktskonferencen på Viking i Sæby
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, 

så tryk på linket tilmelding, og tilmeld dig 
til en helt fantastisk og spændende dag 
sammen med Rotary kammerater fra hele 
distriktet.

Tilmelding: http://www.isaksen-saeby.dk/
distriktskonferencen2011.

Indbydelse: http://www.rotary.dk/
uploads/dokument/15095.pdf.

Med venlig hilsen
Asbjørn Isaksen
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Klaksvik Rotary Klub blev 40 år som 
rotaryklub i august, og begivenheden vil 
blive fejret den 17. september i Klaksvik i 
den gamle Kongelige Handels Bygning fra 
1838. Festlokalet hedder noget så eksotisk 
som ”Spaniastova” (Den Spanske Stue). 

40 tidligere studenter fik 
invitation til jubilæumstræf

I forbindelse med jubilæumsåret beslut-
tede klubben at samle  de færøske ud-
vekslingsstudenter, som klubben har sendt 
ud igennem årene, helt fra begyndelsen 
omkring 1980. De blev inviteret til et arran-
gement i Klaksvig i sommer.

Klubbens counsellor Palli Ziskason påtog 
sig opgaven at kontakte studenterne, som i 
dag er spredt viden om, og med vanlig iver 
og dygtighed lykkedes det vores counsellor 
at få sendt invitationer til alle de 40 perso-
ner, som det drejede sig om, men det ligger 
i sagens natur, at man næppe kunne regne 
med 100% fremmøde.

Det viste sig straks, at interessen nær-
mest var overvældende for at komme 

til Klaksvik for at nyde en hyggelig efter-
middag i de naturskønne omgivelser på 
“Grøv”, der ligger et kort stykke syd for 
byen. 

Pastor Henning Bøgesvang, der var 
præst her i Klaksvik igennem en årrække, 
var gæstetaler. Han gennemgik den histo-
riske udvikling med hensyn til udveksling 
af studenter helt fra begyndelsen igennem 
Rotary Klubben her i Klaksvik, og der blev 
også tid til at nævne flere af de hyggelige 
og sjove historier, der igennem årene har 
knyttet sig til dette betydningsfulde arbejde.

En hyggelig eftermiddag i lunt 
og stille vejr 

Der var opstillet adskillige griller, som 
blev flittigt benyttet til både pølser og bøffer 
med hele tilbehøret.

Desuden  var studenterne instrueret 
om at udvælge én til at holde tale på al-
les vegne.  Det blev  skoleleder Johanna á 
Tjaldrafløtti. Hun var blandt de første, som 
blev sendt ud til USA. Johanna er i dag 
leder for Færøernes Husholdningsskole, der 

Klaksvìk RK samlede udveks-
lingsstudenter til jubilæum!

just ligger her i Klaksvik.  Til sidst kom alle 
de tidligere studenter op en efter en med en 
meget kort beskrivelse af egne oplevelser 
fra opholdet udenlands.  Indslagene blev 
selvfølgelig i henhold til færøsk skik og brug 
krydret med adskillige fællessange.

Det meget vellykkede arangement va-
rede omkring 3 timer og sluttede ved 17-ti-
den, hvor Palli Ziskason, counsellor holdt 
en afsluttende tale med tak til alle og især 
de ca. 20 tidligere studenter, som var mødt 
op fra fjern og nær. Det bør bemærkes, at i 
København var 4 af vore studenter sammen 
for at fejre selv samme begivenhed.Studentertræffet blev afhold på “Grøv” uden for Klaksvik. Her ses deltagerne.

Skoleleder Johanna á Tjaldrafløtti holdt 
studenternes tale

Aars Rotary Klubs medlem-
mer har indledt aktiviteterne 
efter sommerferien, og selvom 
der var lagt op til et afslappet 
program på mødet på Aars Ho-
tel forleden, så var der tre som 
blev overrasket.

Sidste funktionsårs præsi-
dent, tidligere bankdirektør Bent 
Schade, Aars, lånte præsident-
kæden for en kort stund for at 
kunne gennemføre et uafsluttet 
kapitel fra sin funktionsperiode, 
der sluttede med udgangen af 
juni.

Bent Schade benyttede lejlig-
heden til at hædre tre medlem-
mer for en fremragende Rotary 

Bent Schade (t.v.) med Jens Martin Hansen. Knud H. Andersen og 
Marius Stubberup, som blev hædret for deres arbejde indenfor Rotary

Tre blev hædret af Rotary i Aars
indsats. Den ene var tidligere 
tømrermester Knud H. Ander-
sen, Aars, som blev hædret med 
en ekstra safir til sin Poul Harris 
Fellow-udmærkelse, opkaldt 
efter Rotary klubbernes stifter, 
der var advokat i Chicago. Knud 
H. Andersen har været et trofast 
og engageret medlem af Aars 
Rotary Klub siden 1960 - altså 
i 51 år. Han blev medlem kort 
efter stiftelsen.

Der er lang imellem at nogen 
bliver hædret som Paul Harris 
Fellow, men Bent Schade be-
nyttede lejligheden til at takke 
yderligere to for deres indsats 
for klubben - og for Rotary i det 

hele taget med en Paul Harris 
Fellow-udmærkelse. Det er fhv. 
el-installatør Marius Stubberup, 
Aars, og centerchef Jens Martin 
Hansen, Gundersted. Jens Mar-

tin Hansen er netop ”tiltrådt” 
som assisterende guvernør for 
Rotary klubber i området fra 
Viborg til Brønderslev. 
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Af Torben Bech,  
præsident i  
Rosenholm  
Rotary Klub

Camp Djurs afholdes hvert 
3. år af Rotary-klubberne på 
Djursland. I år var det 14. gang 
og Rotaryklubberne i Ebeltoft, 
Grenaa, Grenaa Djurs, Rønde 
og Rosenholm stod for arrange-
mentet.

23 unge fra 18 lande blev un-
der opholdet ledsaget af 8 unge 
danskere, der på skift sammen 
med rotarianere førte de unge 
gennem dansk kultur, natur og 
seværdigheder på Djursland.

De udenlandske deltagere 
er mellem 18 og 22 år og fra 
europæiske lande samt Tyrkiet, 
Ægypten, Israel, Taiwan og 
Australien.  De unge var privat 
indkvarteret i lokale Rotary-
hjem. Det er en stor fornøjelse at 
have de unge boende. 

Kanotur på Alling å
Temaet for årets camp var 

”Kultur, hav, sol og venner”. Der 
var forberedt et alsidigt program 
og Rosenholm lagde ud med det 
første arrangement. Alle 23 plus 
et par unge danskere skulle ud 
at sejle i kano på Alling å. Selv 
om de fleste aldrig før havde 
siddet i en kano, fik de hurtigt 
taget på det. Kanoturen kræver 
samarbejde og er ideel til at ”ry-

23 unge fra 18 lande deltog i Camp Djurs

ste de unge sammen” i en fart. 
Det blev en fornøjelig oplevelse 
selv for de to, der måtte en tur i 
vandet. 

Rønde arrangerede en tur 
til Kalø Jagtskole, hvor de bl.a. 
spiste fasan og grillstegt rådyr. 
Natten blev tilbragt i shelters, og 
nu kendte de allerede hinanden 
så godt, at snakken fortsatte 
næsten til den lyse morgen.

En stor oplevelse var Ran-
ders Regnskov, der indledtes 
med en guidet tur i Vorup enge 
bag Regnskoven, hvor der blev 
fortalt og vist lidt om den gamle 
natur. Så gik turen videre til Gra-
celand Randers med modtagelse 
af ejeren, Henrik Knudsen, som 
fortalte om ”sit hus” og sit kend-

skab til Elvis Presley. 
Grenaa klubberne indledte 

med en fornøjelig dag i Djurs 
Sommerland og Kattegatcentret 
inden turen gik til Anholt på den 
famøse såkaldte ”overlevelses-
tur”. Her travede de gennem 
Ørkenen ud til fyret og hjem 
igen langs stranden.

Sidste værtsklub var Ebeltoft. 
Her besøgte de Glasmuseet, 
Kvadrat, Filmhøjskolen, Ree 
Dyrepark og Naturcenter Syd-
djurs, hvor de boede udendørs i 
24 timer med et indlagt natløb. 
Sidste aften er altid en festlig 
afslutning med underholdning 
arrangeret af de unge.

Start på kanoturen. Nogle måtte i baljen undervejs ...

Nye venskaber på tværs 
af landegrænser

Udvekslingslejre som Camp 
Djurs er populære blandt de 
unge mennesker. Her lærer de 
ikke kun om værtslandet, men 
også om andre unges baggrund 
i andre lande.

Efter hjemkomsten til dag-
ligdagen i deres hjemlande vil 
Camp Djurs i lang tid fremover 
stadig fylde med indtryk, ople-
velser og en bedre international 
forståelse. Fra tidligere camps 
har det vist sig, at de mange nye 
internationale venner, som de 
har fået, kan besøges ved andre 
lejligheder.



Nyt i 1440                                              August - side 4

Fredag den 26. august mød tes 
52 glade golfspillende Rotaria-
nere på Sæbys smukke golfbane 
til distriktsmesterskaberne 2011. 

Morgenkaffen og rundstyk-
kerne stod på bordet, og Sæby 
klubbens ansvarlige for arrange-
mentet direktør Kresten Steen, 
bød sammen med guvernøren 
velkommen til åres distriktsgolf-
turnering på Danmarks smuk-
keste bane (synes vi selv). Vejret 
var truende, dog tørt undtagen 
en lille byge på ca. 10 minut-
ter i løbet af formiddagen, men 
humøret var højt. Der blev 
spillet i tre rækker, A rækken 
som slagspil, B og C rækken 
som stableford, ligeledes skulle 
distriktsmesteren kåres ud fra 
laveste bruttoscore.

Distriktsmesteren blev Peter 
Harbo fra Randers Østre Rotary 
Klub.

Vinder af A klassen: Thomas 

Distriktsmesterskabet gik til Randers Østre
Alle de glade golfspillere samlet foran det smukke Sæbygaard slot, som golfbanen ligger rundt omkring.

Dagens vindere: fra venstre Ole F. Høgholm Pedersen, Viborg-Asmild Ro-
tary Klub, Aksel Groth, Skagen Rotary Klub, Thomas Hjortshøj Hjørring 
morgen Rotary Klub, og den nybagte distriktsmester Peter Harbo fra Ran-
ders Østre Rotary Klub.

Gad vide hvilket handikap 
IPDG’en Jens Kristiansen 

spiller med?

Hjortshøj, Hjørring morgen 
Rotary Klub.

Vinder af B klassen: Aksel 
Groth, Skagen Rotary Klub.

Vinder af C klassen: Ole F. 

Høgholm Pedersen, Viborg-As-
mild Rotary Klub.

Vi har en farve for Rotary året 2011-
12, og denne farve er grøn. Grøn er far-
ven på nye skud og grene, der kommer 
frem af stærke, dybe rødder.

Jeg vil gerne, at året 2011-12 skal 
være starten på det ”grønne” i Rotary, 
og hermed erstatte vores mørkegrå farve, 
med en lysere nuance af grøn - opsøge 
nyere medlemmer og yngre generationer, 
og dermed starte et mere energisk Rotary.

Hvordan kan vi være mere indby-
dende for yngre medlemmer, der er så 
anderledes på mange måder i forhold til 
de unge for en eller to generationer siden? 
Unge erhvervsfolk i dag arbejder flere ti-
mer, og hvert minut, de har, er værdifuldt. 

Det 
”grønne” 
i Rotary 

- Vi skal lære at møde de 
unge, hvor de er, siger vor 
verdenspræsident.

Vi skal vise dem, at Rotary er et godt sted at 
bruge noget af deres sparsomme tid - noget, 
de gerne vil være en del af.

Og vi er nødt til at komme til dem, hvor 
de er: på internettet, på Facebook, på Twit-
ter, på e-mail og på deres smartphones. 
Mere end nogensinde før er klubbens hjem-
meside dets ansigt udadtil - og den skal 
være god for at slå igennem. Vi kan ikke 
skjule vores Rotary lys under den berømte 
skæppe, vi skal lade det skinne klart, og lad 
det blive en ledestjerne for alle dem, der 
værner om vores Rotary værdier og Service 
Above Self.

Citat af Kalyan Banerjee 
fra Rotarian Leader september 2011
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Nibe Rotary Klub har netop gennemført 
det halvårlige velkomststævne på Lundbæk 
Landbrugsskole for det nye hold unge og 
deres værtsfamilier.

Svend Christensen, Nibe Rotary Klub, 
var mødeleder og bød velkommen til de 
150 deltagere: Værtsfamilier, udvekslings-
studenter, hjemvendte og nye, der ville 
orientere sig om det store projekt det er at 
komme ud i verden til sit livs oplevelse.

Distriktsguvernør Asbjørn Isaksen bragte 
distriktets velkomst til de nye unge, der skal 
være gæster rundt i distriktets 54 klubber.

Distriktscouncellor Peter Schaarup 

Goddag til Inbounds studenter
og Robin Brown orienterede om danske 
forhold, og der blev givet formanende op-
lysninger om, hvordan man skal fungere 
hos værtsfamilierne og leve sig ind i hjem-
menes dagligdag. Der blev orienteret om 
skoleforhold, fritidsforhold og iøvrigt lyttet 
til de daglige ting, der sker hos deres værts-
familie.

Der blev givet en grundig orientering 
om det sikkerhedsnet, der er udspændt 
omkring de unges dagligdag, således at der 
altid er kontakt til og fra værtsfamilien.

Svend Christensen præsenterede de 
nye, der var kommet til distriktet, og de 

svarede hver enkelt på forståelig dansk, 
hvad de hed og hvor de kom fra.

Senere var der frikvarter for de unge, 
der på tværs af sproggrænser hyggede sig 
sammen og fortalte hinanden om hjemlige 
forhold og fandt nye venner.

Værtsfamilier, councellors og nye værts-
familier havde mulighed for at udveksle 
erfaringer fra det daglige samvær med de 
unge.

For enkelte kunne opholdet i starten 
virke som et kulturchok, men i det store og 
hele var der mange positive udmeldinger 
fra værtsfamilier og meget, som nye værts-
familier kan drage nytte af.

Det var et godt og åbent møde, der vid-
ner om stor lyst blandt deltagerne til at gøre 
de unges ophold til en oplevelse for livet.

Sakset fra  
Aalborg Østre RK’s 
ugebrev:
I strålende solskin, men med truende 
skyer mødte folk talstærkt op og fik 
en fantastisk oplevelse.

Præsidenten fra Aalborg Østre Rotary 
Klub, Kristian Eriksen, bød velkommen 
til dette møde hvor ”drengerøven” kunne 
komme i centrum. Heldigvis kom der 
også nogle af vore kvindelige medlemmer, 
selvom det længe så ud som et møde uden 
kvinder.

Også vores 3 nye udvekslingsstudenter 
var mødt, og et par af dem viste mere vo-
vemod med det ”tunge” skyts, end vores 
egne medlemmer.

De 3 udvekslingsstudenter fik også lej-
lighed til en kort præsentation, på impone-
rende dansk efter kort tid i landet.

Præsidenten præsenterede hans 2 
medinstruktører, Christian og Henrik fra 
jægerkorpset, som skulle hjælpe os levende 
igennem aftenen.

Christian er skydeinstruktør i jæger-
korpset og udøver selv skydning på et højt 
niveau.

Inden selve skydningen gennemgik præ-
sidenten de forskellige våben, som vi kunne 
få lov at prøve, via levende beskrivelse af 
hvilke film og filmhelte der tidligere havde 
benyttet flere af våbene.

Selve skydningen foregik uden døde/
eller kvæstede og under kyndig vejledning/
forklaring, ved de enkelte skydninger.

Efterfølgende var der kommet sandwich 
og muligheden for endelig at få en øl, hvor 
snakken gik livlig om den spændende og 
anderledes aften.

Regnen udeblev heldigvis og vi kan se 
tilbage på en anderledes go helt igennem
 fantastisk aften og 
start på det nye Rota-
ryår, ikke mindst det 
store fremmøde lover 
godt.

De 3 udveks-
lingsstudenter  

imponerede med 
præsentation på 

imponerende 
dansk efter kort 

tid i landet.
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”Trækkerdrengene” fra Had-
sten Rotary Klub er igen i aktion 
ved det årlige Lilleåmarked i 
Hadsten. Som de tidligere år 
kæmpede klubben i slaget om 
Lilleåen. Sidste år vandt Had-
sten Rotary Klub pokalen ved at 
trække medlemmerne fra Lions i 
Hadsten og Brandmændene fra 
Hadsten i åen. 

Strategien blev lagt i Hadsten 
Rotary Klubs lokaler en time 
før slaget. Succeen fra sidste år 
skulle gentages ved at trække 
mere baglæns – altså væk fra 
åen, end forlæns ned mod åen. 
I år havde klubben taget sit 
”associerede” medlem Junker 
med. Junker er en 900 kg tung 
jydehest – så sammen med 7 

”trækkerdrenge” fra klubben 
anført af præsident elect. Poul 
Sørensen var optimismen stor. 
Poul Sørensen havde til formålet 
fremstillet flotte T-shirts med but-
terfly, vest og Rotary hjul, både 
til folk og fæ. 

Første træk var mod Lions. 
Det er lidt uklart hvad der gik 
galt, men måske havde Rotary 
undervurderet Lions, der ikke 
havde vundet slaget de sidste 10 
år. Resultatet blev i alle tilfælde, 
at rotarianere inklusive præsi-
dent fik en dukkert i Lilleåen. 
Heldigvis var Junker ”mand” 
for at trække rotarianerne op af 
åen igen. 

Næste slag var mod de fy-
sisk stærke brandmænd. Rota-

Kolde fødder i Hadsten Rotary Klub

Lørdag den 17. september 
inviterer Rotary Klubberne i 
Randers alle skoleklasser, klub-
ber, dagtilbud og SFO’er i Ran-
ders til det vildeste og fedeste 
sæbekasseløb.

Alle unge fra 4. til 7. klasse 
fra alle skoler, juniorklubber 
og ungdomsskoler i Randers 
kommune kan deltage. Kort og 
godt går det hele ud på at skaffe 
penge til UNICEF. Det gøres 
ved, at hver klasse/hold får ud-
leveret materialer til at bygge en 

sæbekassebil med. Hver bil er 
sponsoreret af et firma, der så 

Randers Søndre Rotary Klub:

Børn hjælper børn i Randers
også får bilen udsmykket med 
eget PR-materiale.

Holdene kan vinde 4-3 og 
2 tusinde kroner til en klasse/
holdfest, eller hvad man væl-
ger pengene skal anvendes 

til. Overskuddet går ubeskåret 
til UNICEF, udtaler præsident 
Bjarne Riis Nygaard, fra Ran-
ders Søndre Rotary klub, der 
forventer at der bliver ca. 20 
sæbekassebiler i år.

rianerne lagde godt ud og 
fulgte den fastlagte strategi og 
havde næsten brandmæn-
dene i åen. Desværre gled en 
rotarianer i en hestepære og 
det var nok til at brandmæn-
dene fik overtaget og Rotary 
igen røg i vandet og fik kolde 
fødder. 

Resultatet blev at Lions 
vandt for første gang i 10 år. 
Brandmændene blev num-
mer to og Rotary kom trods 
alt på podiet som nummer 
tre. Men Rotary er klar igen 
til næste år til at stille hold til 
slaget om Lilleåen. En sjov 
tradition som både tilskuere 
og deltagere ser frem til.

Se live reportage her: http://favr-
skov.lokalavisen.dk/section/webtv /
section/webtv    

Junker var ”mand” for at trække de 
våde rotarianere op af åen igen!



Guvernørbesøgene
Tirsdag den 6. september: Guvernørbesøg i Grenå.
Mandag den 12. september: Guvernørbesøg i Kjellerup.
Tirsdag den 13. september: Guvernørbesøg i Hanstholm.
Onsdag den 14. september: Guvernørbesøg i Viborg.
Torsdag d en 15. september: Guvernørbesøg i Aars.
Tirsdag den 20. september: Guvernørbesøg i Fjerritslev.
Onsdag den 21. september: Guvernørbesøg i Hadsund.
Mandag den 26. september: Guvernørbesøg i Skivefjord morgen (formøde).
Tirsdag den 27. september: Guvernørbesøg i Skivefjord morgen (klubmøde).
Onsdag den 28. september: Guvernørbesøg i Skivehus.
Torsdag den 29. september: Guvernørbesøg Viborg morgen (formøde).
Fredag den 30. september: Guvernørbesøg i Viborg morgen (klubmøde).
Mandag den 3. oktober: Guvernørbesøg i Farsø.
Tirsdag den 4. oktober: Guvernørbesøg i Nibe.

Det sker i 1440
7. september kl. 14.00: Guvernørgruppemøde på Rebildhus.
7. september kl. 16.00: AG møde på Rebildhus.
7. september kl. 18.00: Distriktsrådsmøde på Rebildhus.
24. september kl. 08.00: Distriktskonference i Sæby på Hotel Viking.
7.- 9. oktober: Rotary Institute, Zone 15 & 16 i Lillestrøm, Norge.
13. oktober: Pre-PETS 1 og distriktsseminarer, Radisson Limfjordshotellet,  
      Ved Stranden 14-16,  Aalborg.
10. november kl. 14.00: Guvernørgruppemøde på Rebildhus.
10. november kl. 16.00: AG møde på Rebildhus.
10. november kl. 18.00: Distriktsrådsmøde på Rebildhus.

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

Assisterende Guvernør 
område 2: Pernille Hovaldt, 
Hjørring morgen RK: Fre-
derikshavn, 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: Fjerritslev, Hanst-
holm, Nykøbing Mors, Nør-
resundby, Pandrup, Thisted, 
Åbybro. 
janbrinck@skylinemail.dk

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

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

Assisterende Guvernør 
område 7 - Erik Salomon-
sen, Rønde RK: Ebeltoft, 
Grenaa, Grenaa-Djurs, Had-
sten, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde, Sæby. 
ingerik@os.dk

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

De nye AG 
områder
Hvem er din assisterende 
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent, 
men i høj grad også din klubs assistent.

Når dette læses er vores gæster fra Distrikt 
9520 Australien ankommet her til det nord-
lige Danmark. 

Teamet besøger os hele sep tember og 
kommer rundt til disse Rotaryklubber: Aal-
borg klubberne, Rebild, Rosenholm, Skive 
klubberne, Hobro/Hadsund, Sindal, Frede-
rikshavn City, Hjørring klubberne.

Hvis din klub ikke har besøg af teamet 
er der rig lejlighed til at finde dem på mø-

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, 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 Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

der i ovenstående klubber, ligesom du kan 
møde dem på distriktskonferencen i Sæby.

Læs mere om teamet og deres program-
mer og oplevelser på: 
www.fmu.dk/gse2011.htm.

Finn Munk, GSE chairman
dg1440-0809@rotary.dk

Mød GSE-teamet fra Australien
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