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Med venlig hilsen fra 
din distriktsguvernør 
Jan Brinck
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Mandag den 7. oktober kl. 
7.00  var 15 morgenduelige fra 
7 forskellige klubber mødt op 
til en ny epoke i Rotary Huset 
i Randers. Alle havde ønsket 
om at udvide deres netværk og 
møde andre erhvervsaktive fra 
andre Rotary klubber. Grund-
tanken er, at  ”man handler 
med folk man kender og med 
folk man kan lide”.

 Dette er i bedste Rotary ånd. 
På det stiftende møde med Paul 
Harris i 1905, blev det beslut-
tet, at medlemmerne skulle 
være hinanden til gensidig 
støtte i deres virke, bl.a. gen-
nem rådgivning og udveksling 
af erfaringer, men det var også 
vigtigt, at de støttede hinanden 
forretningsmæssigt, dvs. købte 
tøj hos skrædderen og kul hos 
kulhandleren osv.

Rotary Business Forum’s 
formål er, for Rotarys medlem-
mer, at udvide deres mulighed 
for at netværke  blandt 20 for-
skellige Rotary klubber i region 
Midtjylland og gensidigt støtte 
hinanden i deres virke, bl.a. 
gennem rådgivning og udveks-

Rotary Business Forum er 
en nyskabelse i distriktet

Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende 
guvernør, Randers

ling af erfaringer, men det er 
også muligt at støtte hinanden 
forretningsmæssigt. 

Én gang om 
måneden

Der afholdes møde hver 
den 2. tirsdag i måneden kl. 
7.00. Næste møde er den 12. 
november. Ved det første møde 
var der allerede to gæster, som 

nu alvorligt overvejer at blive 
Rotarianere.

Kim Holst udtaler, at han 
forventer, at der inden udgan-
gen af 2014 er lignende Rotary 
Business Forum’er i Aalborg og 
i Hjørring området.

Hvis du vil vide mere kan du 
kontakte Kim Holst på  
kh@hel-udvikling.dk.

Jeg er med 
fremover ...

Jeg deltog i det første Ro-
tary Business møde i Ran-
ders den 8. oktober, hvor 
mødet blev afholdt fra kl. 
7:00–8:30 med efterfølgen-
de mulighed for at ”summe” 
videre indtil kl. 9:00. 

Der var mødt 10 en-
gagerede deltagere op fra 
forskellige klubber, hvoraf 
enkelte havde en rimelig 
lang køretur bag sig, hvilket 
i sig selv siger noget om 
interessen og motivationen 
for at deltage. 

Det viste sig at være en 
rigtig interessant kreds, som 
var mødt op. Efter introduk-
tionen var der tid til en kon-
kret case/udfordring fra en af 
deltagerne. Her viste styrken 
sig også ved, at der kom 
mange gode, forskellige og 
brugbare vinkler på bordet. 
Initiativet har fuldt ud levet 
op til mine forventninger, 
og jeg vil bestemt deltage så 
ofte, som jeg kan fremover 
- det er altid inspirerende at 
møde mennesker, som har 
noget at byde ind med. 

Mange venlige hilsner
Lone Kalstrup, Hobro RK

Mindeord
Forhenværende  distriktsguvernør Jens Kristian-

sen, Hjørring døde lørdag den 19. oktober efter kort 
tids alvorlig sygdom. 

Jens Kristiansen var guvernør i 1440 i rotary-
året 2010-11.  Jens levede i alt, hvad han foretog 
sig, op til Rotarys motto ”Service above self”. Både i sit arbejde som 
advokat, i privatlivet og i Rotary. Jens var initiativrig, satte gang i 
mange nye tiltag både i distriktet og i Rotary Danmark. Man gik aldrig 
forgæves til Jens for at få et godt råd, hjælp til en igangværende 
op gave eller blot for en hyggesnak. Vi vil savne ham, hans humor og 
små lune kommentarer. 

Vores tanker går til Bodil og familien.                
Jens Søndergaard, DGE

Har du bestilt den digitale 
version af Rotary Norden?

Rotary Norden kan nu distribueres i elektronisk form. 
Første generationsløsningen, der vil være et link til den 
pågældende udgave, vil fra næste udgivelse ultimo ok-
tober være mulig at distribuere til de Rotarianere, der på 
rotary.dk i deres profil, har afkrydset feltet for modtagelse 
af elektronisk version. Det oplyser Per Høyen, RI director 
2014-16. Der pågår fortsat undersøgelser omkring de 
muligheder der findes omkring formen af den digitale 
distribution, og hvilken der skal satses på i fremtiden, og 
det forventes, at andengenerations løsningen, der vil være 
en mere sofistikeret model, kan tages i anvendelse i løbet 
af 2014.                                                                     -ct.
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Vellykket Å-ræs skal ”brande” Skive
Omkring 1000 tilskuere fulgte 

det første Å-Ræs i Skive, der 
blandt andet havde deltagelse af 
en række herlige, selvbyggede 
fartøjer. Sejladsen var arrangeret 
af Skive Fjord Morgen Rotary 
Klub for at sætte fokus på åen, 
der i årevis har bugtet sig gen-
nem byen uden rigtig at blive 
brugt. 

De tre Rotary-afdelinger i 
Skive har i fællesskab været 
meget engageret i kommunens 
borgerinddragelse for planer til 
udvikling af byen omkring den 
brede å. Præsidenten 2012/13 
for Skive Fjord Morgen Rotary 
Klub, optometrist Hans Bleshøy, 
fik derfor den ide at lave et ar-
rangement lidt ligesom det, som 
han har oplevet på Themsen i 
London og i Aarhus’ universi-
tetsmiljø, hvor studerende dyster 
mod hinanden på vandet.

- Vi synes, som mange andre 
i byen, at åen gennem Skive 
kalder på at blive brugt af andre 
end hundeluftere. Vores ide i 
styregruppen har været at lave 
et åbent arrangement for både 
de studerende i byen, virksom-
heder, foreninger og private for 
at sætte fokus på Skive å og 
skabe liv og stemning. Nu håber 
vi, at arrangementet næste år 
kan udvikle sig regionalt og 

derefter nationalt og måske in-
ternationalt for at brande Skive, 
så vi kan trække tilflyttere og 
skabe vækst i byen og kommu-
nen, siger Hans Bleshøy. 

Skive er energiby
Skive er energiby med 

sloganet Rent Liv, og det falder 
fint i tråd med Å-Ræs, der gerne 
på sigt må tiltrække fartøjer med 
fremdrift via vedvarende energi, 
måske fra tekniske læreanstalter 
eller store energivirksomheder. 
Der var da også et klækkeligt 
tilskud fra Skive Kommune på 
100.000 kroner til dette første 
arrangement, som havde et 
budget på 250.000 kroner. 

Omkring 50 deltagende hold 
havde meldt sig til Å-Ræs, heraf 
24 herlige selvbyggerfartøjer fra 
især byens skoler og virksomhe-
der, der vakte stor jubel blandt 
tilskuerne. De øvrige kategorier 
var gummibåd, SUP (standup-
paddle) og svømning på den 
1150 meter lange strækning.

En politiker-kano deltog med 
fire politikere fra forskellige par-
tier ombord. De arbejdede fint 
sammen og måtte kun en enkelt 
gang indgå et kompromis om at 
styre højre eller venstre om en 
forhindring…

- Opbakningen fra deltagere 
Arrangementet havde stor kommunal bevågenhed med tilskud på 
100.000 kroner og deltagelse af en kano bemandet med politikere.

og tilskuere har været helt fanta-
stisk - og så på en regnvejrsdag. 
Jeg var meget i tvivl, om byen 
ville tage ideen til sig, men vi 

er klar til at lade eventen vokse 
næste år, siger en glad Hans 
Bleshøy efter arrangementet. 

Kim Lesanner



Nyt i 1440 - side 3

For 10 år siden fik medlemmerne at 
Ebeltoft Rotary Klub en idé om at skabe en 
festival om æbler til gavn for hele Ebeltoft.

Ved 10 års jubilæet i år er Ebelfestival 
udviklet til at være hele byens festival. Det 
er stadig æblet der er temaet. Der produ-
ceres æblesaft, sælges æbler og æbletræer, 
bages æbleskiver og andre aktiviteter om 
æbler.

Ebelfestival er blevet en tradition, som 
afvikles hvert år i efterårsferien, uge 42.

Aktiviteterne er udbredt således, at det 
nu er hele byen der bidrager. Handels-
standsforeningens medlemmer laver tilbud. 
Kunstforeningens medlemmer deltager med 
plakatkonkurrence. Byens foreninger del-
tager både med aktiviteter og med udstil-
linger i fælles foreningstelt. På festpladsen 
er opstillet telte til forskellige udstillere med 
kunsthåndværk, specialprodukter m.v. 
Endvidere er der boder som sælger lokale 
produkter som øl, is, ost o.lign.

Der er dagligt aktiviteter for børn som 
cirkus, leg med Lego, køreskole og me-
get mere. Forskellige konkurrencer som 
hønseskidning er også med til at gøre det 
spændende for både børn og voksne!

10 æblelunde skabt
En anden særlig aktivitet er salg af 

æbletræer til plantning i særlige æblelunde. 
Der er nu etableret æblelunde 10 steder 
omkring byen, hvor private og virksomhe-
der har købt over 350 æbletræer, markeret 
med navn på æblesort og navn på sponsor.

Rotary deltager med arbejdskraft og 
styring af hele projektet. Endvidere har 
Rotary sin egen aktivitet med bagning af 
æbleskiver og salg af 1 meter store stenæb-

ler. Overskuddet herfra går til klubbens 
humanitære formål.

Inner Wheel har cafe med kaffe og hjem-
melavet æblekage og andre kager.

Som et særligt kunstnerisk indslag 
frem stilles hvert år i løbet af ugen en stort 
mosaik af æbler. Årets æblemosaik er spon-
soreret af Handelsstandsforeningen og er 
Danmarks største æble mosaik.

Formålet med Ebelfestival har fra starten 
været at sætte Ebeltoft på landkortet som 
en by med interessante aktiviteter i efterårs-
ferien både for børn, børnebørn og voksne.

Med 50.000 besøgende har Rotary Ebel-
toft fået udviklet en for hele byen meget 
interessant aktivitet.

Erik Andersen
Ebeltoft RK

Rotary Ebeltoft og Ebelfestival 
er nu oppe på 50.000 gæster

Sydthy Rotary Klub har sørget for, at 
man nu kan sidde på en bænk og nyde den 
flotte udsigt på Agger Tange over lagune 
søerne. Og skulle man have lyst til også at 
drikke en kop  kaffe, er der også sørget for 
et bord til koppen og kagen.

Rotary klubben har  foræret National-
park Thy to bord/bænke sæt, som klubben 
har overrakt til Ejner Frøkjær, formand for 
Nationalpark Thy.

Bord/bænkesættene er placeret lige 
ved siden af cykelstien fra Agger Tange til 
Hanstholm. 

Projektet indgår i den lokale medfinan-
siering af det store cykelstiprojekt, fortæller 
Per Kynde, medlem af Sydthy  Rotary. 

Per Kynde fortæller, at bord/bænkesæt-
tene er  lavet af solidt egetræ og skal stå 
ude hele året.  - Bordene og bænkene er 
allerede taget i brug.

Venlig hilsen Knud Erichsen

Ejner Frøkjær holder tale for medlemmer 
af Sydthy  Rotary Klub.

Rotary-borde og bænke på Agger Tange
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Hvad kan jeg blive? 
Hvilken uddannelse 
kræver det? 
Hvordan bliver 
hverdagen?

De 2 første spørgsmål kan 
de unge få svar på i skolernes 
erhvervsundervisning; men ikke 
det sidste spørgsmål.

I Rosenholm RK blev vi be-
kendt med, at vores venskabs-
klub, Sotra i Norge, afholdte 

Giv de unge mulighed for at få styr på fremtidsplanerne
årlige messer. Her kunne de 
unge tale med repræsentanter 
fra områdets virksomheder 
og institutioner og få svar på, 
hvad man beskæftiger sig med i 
hverdagen.

I 2007 besluttede vi, at vores 
klub ville bidrage til, at de unge 
vælger den rigtige uddannelse 
og ikke spilder tiden. Vi satsede 
og lejede Hornslet Hallen, hvor 
vi fik 34 udstillere, inklusiv en 
Rotary-stand med information 

om Rotary og ungdomsudveks-
lingen.

Den 5. november i år afvik-
lede vi den 7. messe. I de mel-
lemliggende år har vi fået et tæt 
samarbejde med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU 
Djursland), der også er med på 
messen med uddannelsesinstitu-
tioner. Sidste år kom Rønde RK 
med i samarbejdet.

Fra at være lokal i Hornslet, 
afholdes messen nu i Rønde, 

det er mere centrum i Syddjurs 
Kommune, som vi nu dækker. 
Fordi erhvervslivet stiller deres 
viden og erfaringer til rådighed 
for de unge og deres forældre 
på messen, kommer der også 
unge fra nabokommunerne, 
hvor denne mulighed ikke 
findes.

Torben Folmer Bech
Formand for messeudvalget

Rosenholm Rotary Klub

Fotomontage fra messen

- Over 100.000 kr. doneret 
til Internationalt arbejde

I efteråret 1996 tog nogle af Hobro RKs 
seniorarktive medlemmer initiativ til opret-
telsen af Dr. Nielsen’s frivillige Fond.

Lotteriet sælges ved de ugentlige møder. 
Der er næsten udsolgt hver gang. Gevin-
sten er en flaske Dr. Nielsen’s Bitter - som 
jo er god medicin - og har relationer til 
læge N.K. Nielsen, som i 1943 var een af 
initiativtagerne til stiftelsen af Hobro Rotary 
Klub.

Den praktiske gennemførelse admini-
streres af senioraktive medlemmer, og har 
gennem årene på en nem måde fået et 
overskud, som anvendes i forbindelse med  
klubbens internationale arbejde - herunder 
besøg i udenlandske venskabsklubber og 
deres besøg i Hobro.

Gennem mange år har klubben været 

vært ved forskellige arrangementer i Hobro 
for distriktets udvekslingsstudenter, ligesom 
vi ofte har været værtsklub, når et GSE-
hold har besøgt distriktet.

Udover nævnte har Dr. Nielsen’s Fond 
ved andre lejligheder vist økonomisk vilje 
og formåen til støtte.

Fra firmaet Johs. M. Klein Distribution 
A/S’ hjemmeside citeres følgende:

»1997 var året hvor Original Dr. Niel-
sen’s Bitter næsten blev forgyldt. Ved The 
International Wine and Spirit Competition 
i England fik bitteren tildelt en sølvpræmie. 
Kun 0,8 point var den velsmagende bitter 
fra at opnå guld, men det flotte resultat ville 
givetvis havde glædet Dr. Nielsen, som i 
dette år ville være fyldt 100 år.

Men hvem er var denne Dr. Nielsen? 
Han var en ivrig jæger og friluftsmen-
neske, som indtil 1937 boede i en sidefløj 
til Hobro Apotek, hvor han sammen med 

sine gode venner, apotekerfami-
lien, lagde et stort arbejde i at 
finde “den rigtige bitter”. Mange 
aftener blev brugt, før det en 
dag i de ellers så mørke 30’ere 
lysnede - en alsidig bitter med 
mange anvendelsesmulighe-
der var fundet! I 1988 gav Dr. 
Nielsens familie opskriften videre, og lod 
Johs. M. Klein Distribution A/S’ vinkyper 
færdiggøre værket.«

At overrække en flaske Dr. Nielsen til 
»aftenens foredragsholder« - krydret med 
anekdoten om Dr. Nielsen, medstifter af 
Hobro RK og klubbens første præsident - er 
mere reglen end undtagelsen.

Henning Munk Nielsen
Formand for Dr. Nielsen’s Fond

650 flasker Dr. Nielsen’s Bitter udloddet
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I 2011 indledte Rotary International et flerårigt initiativ af hidtil 
uset omfang for at styrke vores image. Ud over at udvide offentlig-
hedens forståelse af, hvad Rotary gør, ønsker Rotary at motivere, 
engagere, og inspirere nuværende og potentielle medlemmer.

Det kommer vi til at høre mere om. Foreløbig er der lanceret 
et nyt design af Rotarys grafiske profil. Det omfatter alle visuelle 
indtryk af en moderne og attraktiv organisation, vi søger at give 
omverdenen. Såvel  grafisk, billedmæssigt som farvemæssigt. 

Rotaryhjulet er der ikke pillet ved i dets form. Det gør man ikke 
med et logo, som også er et symbol! Men det har fået et nyt look 
alene ved ændret brug af farver.

Desuden er der lavet en manual for brugen af de typografiske 
skrifter. Desværre anbefales brugen af nogle typografiske skrifter, 
som kræver betalt licens. Men der er dog samtidig oplyst om gratis 
alternativer (se faktabox).

Hvad betyder det for dig?
For at tiltaget skal få den ønskede virkning, betyder det natur-

ligvis, at vi alle prøver at indrette os efter det. Og når du ser de 
kreerede forslag (se faktabox), vil du sikkert indrømme, at det ser 
godt ud og virker tiltalende. Det svære er at efterleve det, fordi vi 
alle har en indgroet mening om, hvordan ting skal se ud!  

Men det overordnede er:  enkelhed, overskuelighed og har-
moni. Store billeder og korte, store og præcise overskrifter. En 
læsevenlig brødtekstskrift og en farvepalet, som så omfangsrig, at 
den ikke skulle volde problemer. 

Overskrifter og brødtekst
Manualen påbyder at bruge versalier (store bogstaver) i over-

skrifter. Det betyder, at en overskift ud over tre linjer er af det onde 
(læs ikke læsevenlig).

I en brødtekst (den store tekstmængde) bør der altid anvendes 
en skrift, der har fødder (antikva), da en brødtekst uden fødder 
(grotesk) er vanskeligere at læse og trætter øjnene. Det er en skrift 
og en praksis, der er udviklet lige siden, Garamond i midten af 
1500-tallet forfinede den første antikva skrift, men en praksis, som 
den moderne pc delvist har ødelagt.

God fornøjelse med Rotarys nye, friske look!
Carsten Thomasen, red.

Faktabox
Se manualen på Rotary Internationals hjem-
meside (her vises layouts, billedformater, 

https://www.rotary.org/myrotary/en/ma-
nage/tools-templates

-

-

-
-

Rotary vil være bedre til at fortælle om 
Rotarys eksistensberettigelse!

Eksempler på layout
og farvemanual.

www.rotary.org/myrotary/en/
manage/tools-templates
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Område 1: 

-

Område 2: 

-

Område 3: 

Aalborg Stigsborg, Aalborg 

Aalborg Østre, Aalborg City 

 
Område 4: 

Område 5: 

Område 6: 

-

Område 7: 

Område 8: 

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440

Velkommen til nye medlemmer 
i 1440 i oktober 2013

Du kan finde en totaloversigt over 
distriktets aktiviteter på distriktets hjem-
meside: Dokumenter, 2013-2014-Jan-
Brinck; Mødekalender.

Uge 49:
Distriktsguvernøren: Klubbesøg i Nykø-
bing Mors og Skivehus RK.
Distriktsguvernør Elect og Formand 
for distriktets ungdomsudveksling: 
Bestyrelsesmøde i Rotary Danmarks 
Ungdomsudveksling.

Uge 50:
Distriktsguvernøren: Klubmøder i Skive 
RK, Skivefjord RK.
Formand for Foundation: møde i Aal-
borg Stigsborg RK.
Assisterende Guvernør område 6:  
3.møde i Rotary Business Forum, (Ro-
taryhuset Randers).
Guvernørgruppemøde, Uddannel-
sesmøde 2 og distriktsrådsmøde 2 
(Rebildhus).

Distriktsaktiviteter 
i november, december og januar

Uge 2 - 2014:
Distriktsguvernøren: Klubbesøg i Langå 
RK.
Distriktsguvernør Elect: Guvernørskole 
i USA.

Uge 3 - 2014:
Distriktsguvernøren: Klubbesøg i Åbybro 
RK, Aalborg City RK og Brønders lev
Distriktsguvernør Elect: Guvernørskole 
i USA.
Distriktsrepræsentant i Rotary Danmarks 
Hjælpefond: Midtvejsmøde i Rotary 
Danmarks Hjælpefond.

Uge 04 – 2014:
Distriktsguvernøren:  Klubbesøg i Kjel-
lerup, Hammel.

Uge 05 – 2014:
Distriktsguvernøren: Klubbesøg i Sydthy 
RK, Hjørring RK.
Guvernørgruppemøde og uddannelses-
møde 3 (Rebildhus).
Distriktstræner: Klubudvikling i Bjerring-
bro RK.

Hadsund 
Camilla Fisker Jensen

Hals
Henrik Jensen
Henrik Knudsen Jensen

Hanstholm 
Aage Riis Johansen

Hinnerup
Rasmus Junge

Hjørring Morgen 
Karin Donskov

Skagen Morgen
Arni  Ingemar Hansen

Skive Fjord Morgen
Søren Kromann
Ulla K. Holm

Skivehus 
Allan Vestergaard 
Christensen

Sydthy
Laia Ribera-Jäger

Sæby
Frank Jensen

Viborg Morgen
Anja Maria Wright
Michael  Holdgaard 
Jensen

Åbybro
Mogens Poulsen

Aalborg City
Merete Trojel-Hansen

Aalborg Vestre
Anders Hedegaard 
Petersen

Aalborg Østre 
Jens Krogh

Rotarys nye 
standard logo


