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  En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Nødudgave!
November måneds brev fra guvernøren udkommer i en nødudgave.
Det skyldes, at vores formand for PR-udvalget og månedsbrevs-
redaktør Carsten Thomasen desværre er sygemeldt.
I hans sted har PR-A Thomas Hjortshøj fra Hjørring Morgen RK 
venligst ydet assistance, ligesom IPDG Asbjørn Isaksen har bidraget 
med illustrationer. Tak for det!
Husk i øvrigt, at distriktets PR-udvalg ikke kun er til for distrikts-
ledelsen, men for alle klubberne, og udvalget vil gerne bruges.  

PRE-PETS
Åh, alle de forkortelser!

ligt til jobbet. Derfor 
er det også distriktsgu-
vernør i 2013-14 DGE 
Jan Brinck, der sammen 
med distriktstræner Per 
Hylander er ansvarlig 
for møderne og deres 
indhold. PRE-PETS er 
altså første øvelse, hvor 
de nye klubledelser og 
den nye distriktsledelse 
møder hinanden og 
dermed indleder samar-
bejdet. På nuværende 
tidspunkt ligger em- 
bedsperioden i 2013-14

sikkert indhyllet i frem-
tidens dis for de fleste 
Præsident Electer, for 
der er jo ¾ år, til det 
bliver alvor, men tro 
mig: dagene flyver! 
Det er netop nu, elec-
terne skal begynde at se 
efter, om arbejdstøjet 
passer. PRE-PETS er 
selvfølgelig tilrettelagt 
efter dette. Det er un-
dervisning for begyn-
dere. Det er imidlertid 
slet ikke det samme, 
som at det er noget, 
enhver kan finde ud af, 
og noget, som man nok 
godt kan springe over. 
Det gælder for uddan-

nelsen af Rotary-klub-
ledelser præcis som for 
al anden uddannelse, 
at der sker en progres-
sion undervejs. Det, 
som man lærer på 
PRE-PETS, er et vigtigt 
fundament for PETS til 
marts. 
 
Distriktets ledelse har 
gjort sig umage for at 
lægge et fyldigt og godt 
program tilrette. Udover 
”det egentlige PRE-
PETS,” der primært hen- 
vender sig til de kom-
mende præsidenter, 
tilbydes der to semi-
narer:

Rundt om i klubberne 
har alle præsidenter og 
sekretærer modtaget 
invitationer til de aften-
møder, som distrikts-
ledelsen i sædvanligt 
”stenografisprog” kal-
der ”PRE-PETS” for at 
slippe for det mere om-
stændelige ”Formøder til  
President Elect Training 
Seminar.” Møderne er 
led i det uddannelses-
program, som skal ruste 
klubledelserne i Rotary-
året 2013-14 bedst mu-
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”Den levende Klub,” der 
henvender sig til alle i 
klubberne, der beskæf-
tiger sig med klubud-
vikling, medlemsudvik- 
ling og PR, og  ”Udvik- 
ling af klublivet gennem 
projekter,” der henven-
der sig til alle i klubber-
ne, som beskæftiger sig 
med projekter både på 
lokalt og globalt niveau, 
og som vil lære mere om 
den nye støttemodel for 
Rotary Foundation.

De to seminarer er et 
svar på de ønsker, som 
klubberne har frem-
sat over for distriktet, 
og som jeg også har 
hørt efterspørge på 
mine klubbesøg. Klub-
berne synes generelt, 
at de ved for lidt om 
klubudvikling: Hvordan 
hverver man nye med-
lemmer og fastholder 
dem? Hvordan får vi 
fat i den yngre genera-
tion? Hvordan bliver vi 
synlige i lokalsamfun-
det? Og de synes også, at 
de føler sig noget usikre 
på den nye støttemodel 
for Rotary Foundation, 
som træder i kraft 1. juli 
2013. Hvilke projekter 
kan støttes? Skal pro-
jekter i udlandet altid 
afvikles i samarbejde 
med en Rotary-klub på 
stedet? Er der ikke et 
forfærdeligt papirarbej-
de forbundet med det?
Kan man godt få støtte 
til lokale projekter, hvis

kommunen også er med 
i det? o.s.v. 
 
Med PRE-PETS er der 
altså mulighed for hver 
enkelt klub for at få en 
ordentlig indsprøjtning 
af ny viden og inspira-
tion. Jeg vil kraftigt 
opfordre alle klubber til 
at deltage så talrigt som 
muligt. Det er det bedst 
tænkelige grundlag for 
arbejdet i det nye klubår. 
Det er gratis bortset fra 
forplejning, som koster 
150 kr. pr. deltager.
For at gøre det så let 
og omkostningsfrit for 
klubberne som muligt, 
afvikles der tre identiske 
seminarer på tre forskel-
lige lokaliteter.
13. november er det på 
Aars Hotel,
14. november i Hjør-
ring på 10.klassecentret 
”Hjørring Ny 10” og
28. november i Rotary-
huset i Randers. 
Ring til din Præsident 
Elect og sig, at du gerne 
vil med! 

Hvornår har du

sidst været i Berlin?
30. november –
2. december har alle ro-
tarianere lejlighed til at 
deltage i Rotary Interna-
tional’s første ”Peace Fo-
rum.” Præsident Sakuji 
Tanaka har arrangeret 
tre af slagsen, som alle 
skal understøtte det ver-
densomspændende ar-
bejde under hans motto 
”Peace Through Service.” 
Det første løber altså 
af stabelen i Berlin og 
har sit eget tema ”Peace 
Without Borders.”  Her 
vil der i særlig grad blive 
arbejdet med demokra-
tiets betydning i opbyg-
ning og sikring af fred, 
ligesom international 
forståelse og samarbejde 
vil blive debatteret.

Det bliver en stor 
begivenhed. Inspire-
rende taler, udviklende 
workshops, præsenta-
tion af fredsprojekter 
fra Rotary-klubber 
over hele verden, og så 
selvfølgelig mødet med 
andre rotarianere i Ber-
lin i julemåneden.
Det er ikke hver dag, 
at store internationale 
Rotary-arrangementer 
rykker så tæt på Dan-
mark, så benyt dig af 
chancen.

Se mere om program-
met og om tilmelding 
hertil på
www.rotary-global-
peace-forum-berlin.de/
en/

Nils Røsholt på nils@
rosholt.no. Mange klubber 
har stor glæde af vensk-
abssamarbejde. Læs f.eks.  
assisterende guvernør Jens 
Martin Hansens ”Stafetten” 
fra 30. juli 2012. Den kan 
findes på Distrikt 1440’s 
åbne hjemmeside. Vil I 
have en nærmere snak om 
venskabsklubber inden for 
Rotary, kan I også kontakte 
Jens Martin på jmsh@post.
tele.dk – eller I kan tale 
med assisterende guvernør 
for jeres eget område. 

Guvernørens månedsbrev 
kan vist godt rumme en 
rubrik for kontaktannon-
cer. Her er en henvendelse 
fra Laagendalen Rotary 
Klub. Laagendalen ligger 
ca. ½ times kørsel nord for 
Larvik. Klubben har 28 
medlemmer og vil gerne 
knytte venskabskontakt 
med en nordjysk klub. Er 
det noget for jeres klub, så 
kontakt Laagendalen RK 
ved sekretæren Øyvind Ber-
gene på oyvind.bergene@
bgeo.no eller præsident

“Vennskapsklubb?”
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Så mange er vi

i Distrikt 1440!
Her ser I medlemstallet 
i Distrikt 1440, optalt 
1. juli 2012 ved Rotary-
årets start. Det ser ikke 
værst ud, idet de 57 

gang, der har været i 
klubberne i de mindre 
bysamfund. 
Endnu en tendens er 
tydelig: Klubber uden 
kvinder har tilbagegang. 
Sindal har en dundren-
de fremgang fra 29 til 
34, men heraf var 4 også 
kvinder! 

klubber i distrikt 1440 
totalt set er gået frem til 
2343 fra et medlemstal 
på 2330 ved optælling
1. juli 2011.

Fremgangen ligger 
i morgenklubberne, 
som med en enkelt 
undtagelse har haft 
medlemsfremgang, og 
i klubberne i de større 
bysamfund.
Denne fremgang kan 
heldigvis mere end 
opveje den tilbage-

District ID Club ID Club Name Member

1440 10066 Aabybro 34

10067 Aalborg Østre 63

10068 Aalborg Søndre 37

10069 Aalborg Vestre 93

10070 Aars 41

10071 Frederikshavn Bangsbostrand 53

10072 Bjerringbro 45

10073 Brønderslev 53

10074 Dronninglund 45

10075 Ebeltoft 52

10076 Han Herred (Fjerritslev-Brovst) 18

10077 Frederikshavn 63

10078 Grenaa 43

10079 Grenaa-Djurs 41

10080 Hadsten 61

10081 Hadsund 42

10082 Hanstholm 16

10083 Hirtshals 43

10084 Hjørring 63

10085 Hjørring Vestre 66

10086 Hobro 57

10087 Kjellerup 25

10088 Løgstør 25

10089 Nibe 36

10090 Nørresundby 38

10091 Nykøbing Mors 43

10092 Pandrup 32

10093 Randers Østre 51

10094 Randers Søndre 36

10095 Randers Vestre 53

10096 Rebild 38

10097 Rønde 56

10098 Saeby 52

10099 Sindal 34
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Alle Rotary-klubber i 
Jammerbugt kommune 
holder nytårskur.

De tre klubber Han-
Herred, Pandrup og 
Aabybro samles til fælles 
møde og har som særlig 
gæst inviteret kommu-
nens borgmester, der 
giver en ”orientering 
om rigets almindelige 
tilstand.”

– En rigtig fin ide, som 
jo også giver anledning 
til en orientering den 
modsatte vej.
Ingen borgmester kan 
tage skade af at vide, 
hvad en driftig kom-
mune kan bruge Rotary 
til, og eksempler er der 
nok af.

Lidt ... men godt
fra guvernørens klubbesøg

Hals Rotary-klub 
afholder hvert år sit 
”Hou-arrangement.” 
Det er en festlig aften 
med en kendt foredrags-
holder, spisning med 
servicering af klubbens 
berømte butler-team, 
dans og musik. Over-
skuddet går til gode 
formål helt i tråd med 
Rotary’s formål. Klub-
ben vil gerne tale med 
naboklubber om bil-
letsalg, så kontakt Hals 
RK. Arrangementet 
ligger i marts, men an-
noncering starter før jul, 
så billetterne kan bruges 
til julegaver. 

Når du næste gang kører 
ad Ringvejen rundt om 
Skive, så tænk på, at 
træerne er plantet af 
Skivehus Rotary Klub!

tionelt en nær relation, 
beroende på ægteskab 
eller slægtskab, mellem 
de to organisationers 
medlemmer. Begge or-
ganisationer udvikler sig 
i tiden. Rotary optager 
kvinder, og Inner Wheel 
optager kvinder, som 
ikke har relation til en 
rotarianer. Under disse 
vilkår er det særlig vig-
tigt, at vi holder kontakt 

Sammen kan vi mere, og 
erfaringsudveksling og 
inspirationsmøder er i 
gang på distriktsniveau.  
Også på klubniveau 
vil samarbejde kunne 
byde på store fordele for 
begge. Ikke mindst i de

mindre byer, hvor der 
kan være langt til nær- 
meste Rotary eller In-
ner Wheel Klub, vil et 
samarbejde give flere 
kræfter og bedre økono-
mi til fælles projekter, 
og Inner Wheel er en 
organisation med kom-
petente medlemmer, 
der kan andet og mere 
end servere ved Intercity 
møder!
Tag fat på det! Julear-
rangementerne er en 
oplagt anledning, ikke 
blot til at have det hyg-
geligt sammen, men 
også til at få snakket sig 
ind på et mere struk-
tureret, konstruktivt 
samarbejde. 

Husk at invitere
i god tid til jul!

Ved klubbernes julear-
rangementer inviteres 
spouserne/ægtefællerne/
kæresterne som oftest 
med – naturligvis, men 
har I tænkt på at invi-
tere den lokale Inner 
Wheel Klub?

På distriktsniveau er 
der vilje til samarbejde 
mellem Rotary og Inner 
Wheel. Vi betragter os 
som medlemmer af den 
samme familie, vi holder 
de samme værdier i 
hævd, og der er tradi-

Ministeren lovede
at give Frederikshavn en hånd

(Artikel fra den 2.11.12 
kanalfrederikshavn.dk)
Udviklingsminister 
Christian Friis Bach gav 
foredrag i Det Musiske 
Hus foran omkring 160 
fremmødte Rotary-med-
lemmer. 
“- Jeg er mere end 
godt og vel halv, halv-
vendelbo og er kommet 
heroppe hele mit liv. Vi 
har jo familie-sommer-
huset hernede ved Sæby, 
og samtidig har jeg 
noget familie, der er in-
 

volveret i vindmøllerne i 
Kvissel. Min far og min 
onkel var nogen af de 
første, der havde vind-
møllernes svar på en 
Ford T. Jeg voksede op 
50 meter fra den, og jeg 
har ikke taget skade, og 
derfor kan jeg kun sige, 
at jeg håber, vi får sat 
en masse vindmøller op 
i Danmark. Det skaber 
en bro mellem det vi 
kan herhjemme, og det 
vi kan ude i den store 
verden.”

(Fortsættes næste side)

A R T I K E L



Sådan begyndte ud-
viklingsminister Chris-
tian Friis Bach sit 
foredrag torsdag aften 
i Det Musiske Hus i 
Frederikshavn foran 
de fremmødte Rotary-
medlemmer. Ham kan 
vi godt være stolte af i 
vort gamle land. Han 
er en sand ildsjæl, der 
brænder for at forandre 
verden til det bedre, og 
nok det tætteste man 
inde på Christiansborg 
kommer den barmhjer-
tige samaritaner. 

Siden han var teenager, 
har han været aktiv i 
frivillige organisationer, 
bl.a. Amnesty Interna-
tional og WWF Verdens-
naturfonden. Han er 
tidligere international 
chef for Folkekirkens 
Nødhjælp, og han er 
initiativtager til dan-
nelsen af Max Havelaar 
Fonden i Danmark, 
den såkaldte fairtrade 
ordning. Nu tager han 
ud i verden med bud-
skaberne om grøn vækst 
og menneskerettigheder 
i rollen som Danmarks 
udviklingsminister - el-
ler rettighedsminister, 
som han gerne kalder 
sig selv. 
Christian Friis Bach 
startede sin dag i byen 
med et besøg på Frede-
rikshavn Gymnasium, 
hvor han ifølge rektoren 
tryllebandt eleverne. 
Derefter besøgte han 
Energibyen, MAN Die-
sel & Turbo og Knivholt, 
hvor han var svært 
begejstret over, at man 
her opdrætter kvæg i 
Nicaragua. 
- Det er et lokalt engage-
ment her i kommunen, 
der danner en bro helt 
ude i den store verden. 
Jeg tror meget på, at

hvis vi skal have vækst 
og arbejdspladser i Dan-
mark, handler det i høj 
grad om, at vi engagerer 
os i verden. Det er dér 
væksten er. Et sted som 
Afrika er det hurtigst 
voksende kontinent i 
verden. Syv ud af de ti 
hurtigst voksende lande 
i verden i dag, er i Afrika 
– og de andre er i Asien. 

Så fik de fremmødte 
Rotary-medlemmer 
ellers en peptalk om 
ministerens oplevelser 
ude i den store verden 
med historier fra blandt 
andet Bolivia, Tunesien, 
Ghana, Afghanistan og 
fra Burma, hvor han 
som den første mini-
ster fra Danmark mødte 
Aung San Suu Kyi.
- Det her fantastiske 
ikon for menneske-
rettighederne, som jo 
har siddet i husarrest 
i 20 år. Hun ofrede alt 
på det og nu endelig, 
endelig lykkedes det for 
hende. Der er virkelig 
et burmesisk forår og 
en fantastisk forandring 
af et samfund fra et 
land, der fuldstændigt 
prøvede at lukke ver-
den ude. Nu kommer 
den rivende forandring. 
Aung San Suu Kyi sid-
der i parlamentet nu og 
er formand for retsud-
valget, fortalte Christian 
Friis Bach begejstret. 

I øvrigt er der en kob-
ling mellem Burma 
og Frederikshavn blev 
ministeren mindet om 
af en af de fremmødte 
i salen, hvilket fik ham 
til at mindes et tidligere 
besøg i landet. 
- Burmas industrimini-
ster ville rigtigt gerne 
møde mig og spise 
middag med mig. 

Jeg tænkte, hvorfor er 
han så ivrig efter det. 
Det viste sig så, at han 
havde været i Frederiks-
havn for 40 år siden, 
mens han var sømand, 
og Danmark dengang 
forærede Burma nogle 
fiskeri-inspektionsskibe. 
De blev lavet hernede 
på værftet, og i den 
forbindelse var han og 
en række andre sømænd 
i Frederikshavn for at 
lære at styre de her 
skibe.

Efter ministerens pep-
talk var der mulighed 
for at stille spørgsmål 
fra salen. Et af dem gik 
på noget af det, som 
mange af os danskere 
tænker på. Nemlig det 
med korruption og med 
om vores penge nu også 
går til de fattige, når det 
kommer til stykket. - 
Det er et stort problem, 
og noget man skal tage 
meget alvorligt. Vi har 
jo rigtigt mange steder, 
hvor det går godt, og 
hvor projekterne i den 
grad skaber kæmpe 
store forandringer. Men 
hver eneste gang, hvor 
der er noget, der for 
alvor går galt, så kom-
mer det straks i pressen, 
og derfor hører man 
mere om det. Men det er 
en promilledel af vores 
samlede udviklingsbi-
stand, som forsvinder, 
og det er vi helt åbne 
omkring. Hver eneste 
gang, der er tale om en 
korruptionssag, så kan 
man læse om det på 
vores hjemmeside, for-
klarede Christian Friis 
Bach og konkluderede, 
at dem, der for alvor 
bliver snydt, det er ikke 
os, men de fattige men-
nesker, der skulle have 
haft pengene.

Endelig lovede mini-
steren at prøve at give 
sit besyv med i bestræ-
belserne om vækst i 
netop vores kommune, 
hvilket fik smilet frem 
hos borgmester Lars 
Møller, der var blandt de 
fremmødte i salen.
- Jeg har set tal i dag, 
at når det gælder ar-
bejdspladser i Frederiks-
havn Kommune, er 
man nu stort set tilbage 
på niveau med 2008. 
Arbejdsløsheden er 5,8 
%, har jeg forstået. Det 
svarer til landsgennem-
snittet, og det er slemt 
nok. Men man plejer at 
ligge lidt over, og når jeg 
ser havnen, energibyen 
og virksomheder med 
nordjysk ihærdighed og 
nordjysk innovation, så 
bliver jeg glad. Jeg siger 
ikke det er nemt, men 
det jeg har været oppe 
og se på, er jo netop, om 
jeg på mit område kan 
være med til at skabe 
lidt bro med nogle virk-
somheder her.
- Jeg kommer tit i Syd-
korea, fordi vi arbejder 
meget sammen med 
dem om grøn vækst, og 
jeg har allerede en aftale 
om, at næste gang jeg 
skal derud, så skal jeg 
prøve at give en hånd 
med, om MAN kan 
komme lidt mere i gang 
med noget af det de 
gerne vil derude, lovede 
Christian Friis Bach, 
mens borgmesteren sad 
og nikkede. Sådan slut-
tede en aften med besøg 
af omkring 160 frem-
mødte Rotary-medlem-
merne fra Frederikshavn 
Kommune samt Sindal 
Rotary – og af udvik-
lingsministeren, der 
konkluderede, at vi skal 
hjælpe ude i verden og 
dermed hjælpe os selv.

A R T I K E L  ( F O R T S A T )


