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- med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

Distriktskonferencen
– set fra en skæv vinkel
Af Torben Hjalf
Hjørring Rotary Klub

Et godt kram
Der er en herlig og meget betydelig forskellighed mellem vore Rotaryklubber.
Alle klubberne har mænd og
kvinder, der med deres forskel i alder,
faglig, kulturel og famliemæssig baggrund, ønsker at tjene andre, at gøre en
forskel.
Det er forholdsvis nemt at konstatere antal medlemmer, køn, alder og
udvalg, møder, mødestatistik og tilsvarende for hver enkelt af distriktets 53
klubber.
Det er noget vanskeligere at finde
ud af, hvad der gør nogle klubber til
gode klubber at være medlem af og at
besøge som guvernør eller som gæst.
Der er vist ikke noget enkelt svar på
dette spørgsmål. Svaret er formentlig
en blanding af forskellige ingredienser,
så som alder, køn, indstilling, respekt
for andre, omsorg, initiativ og lignende,
som det er svært at sætte på en formel.
Måske har svaret også noget at gøre
med, at kemien passer sammen, at
der er lyst til at sætte noget nyt i gang,
både i det lokale samfund og ude i den
store verden, at der er nogle ildsjæle,
som brænder for deres ideer, at der er
andre, som kan sortere de gode ideer
fra de knap så gode, og at der er et

afvekslende og spændende program
for klubbens møder, så det er attraktivt
for alle at deltage.
Det er mit indtryk, at den rigtig
gode klub forholdsvis nemt får unge og
yngre nye medlemmer. Klubben har
ikke vanskeligt ved at bevare sit medlemsantal og øger ofte dette. Den knap
så gode klub har meget vanskeligt ved
at få nye og yngre medlemmer. Den
har tilbagegang, og til sidst sygner den
hen og dør.
En af vore klubbers unge og
smukke præsidenter af kvindekøn gav
hver enkelt medlem og gæst et stort
kram ved ankomsten til mødelokalet.
Dette var utvivlsomt med til at hæve
mødeprocenten i den i forvejen gode
og aktive klub.
Selv om et godt kram forlænger
livet og øger livskvaliteten, så kan det
alene ikke skabe en god klub, men det
kan være med til at gøre en god klub
bedre.
Vedrørende gode kram som en
sund livsstil henviser jeg til professor
Bente Klarlund Pedersens bog: ”Få styr
på dit kram”, JP/Politikens Forlagshus
2010.
Jens Kristiansen

Lad det være sagt med det samme:
det var en anderledes distriktskonference
end den, som Hjørring stod for i min præsidenttid for næsten et kvart århundrede
siden, men der er al mulig grund til at takke
guvernøren samt Hjørring Rotary Klubs
Guvernørudvalg og deres damer for en vel
tilrettelagt og afviklet konference.
Positivt var den store tilslutning - vi savnede kun fem ud af distriktets 53 klubber.
En traditionel distriktskonference havde
næppe kunnet opvise tilsvarende. Iøjnefaldende var også, hvor få og små afvigelser
der var fra de programsatte tider. Det er
nødvendigt, hvis et så indholdsrigt program skal afvikles på en dag.

The year of my life

Efter en behageligt afslappet morgenbuffet satte messingblæsere og en morgensang
(”Bigger, Better, and Bolder”) liv i forsamlingen. Distriktsguvernøren bød velkommen
og Hjørring-præsidenten holdt 3 minutter,
hvor han beskæftigede sig med klubbens
udbytterige brug af ad hoc nedsatte udvalg
(kørestole til Litauen, årlig fotografering af
bygninger i Hjørring til Vendsyssel historiske Museums arkiv, et bryggeri med gourmet restaurant og brasserie).
I en fornøjelig velkomst til Hjørring gjorde borgmester Arne Boelt reklame for ”lysets land” støttende sig til en brochure fra et
kendt, men ikke nævnt automobilfirma, og
DP Lene K. Schade talte om Innerwheel.
Finland, Norge og Sverige var repræsenteret af DG’ere, og Ulf Torkildsen fra distrikt
2250/Norge talte fornøjeligt og inspirerende
om Rotarys fremtid.
Efter en kort kaffepause talte Johanne
Wulff Sørensen over emnet ”The year of
my life”, nemlig et år i 2004/05 som udvekslingsstudent i Brasilien. Bedre reklame
for udvekslingen kunne ikke findes. >>>
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Ingen tvivl om, at opholdet havde udviklet Johannes selvstændighed, selvtillid og ambitioner,
men heller ingen tvivl om, at
man havde valgt at udsende en i
forvejen ressourcestærk pige.
Meget passende fulgte et
indlæg fra en ”udvekslingsmoder” Birgitte Holmen Møller,
der på baggrund af erfaringerne
fra 7 udvekslingsstudenter talte
om glæder og problemer i den
forbindelse. Opgaven kræver
utvivlsomt fasthed og konsekvens, men giver også mange
glæder.

Verden set fra
Esplanaden

Den sidste taler før frokost
var direktør Nils Smedegaard
Andersen fra Mærsk, som talte
under overskriften ”Verden set
fra Esplanaden”. Man får en ide
om størrelsen af den vældige
koncern, der har 130.000 ansatte i 30 lande, hvortil kommer
ca.40.000 i tilknyttede virksomheder, når man får at vide, at
der dagligt i gennemsnit godkendes investeringer for ca.200
mil.$.
Efter en velsmagende frokostbuffet, hvor det et kort øjeblik
skabte kø, at samtlige 175 deltagere trængte til en fadøl oven
på formiddagens anstrengelser,
bevægede vi os fra noget verdensomspændende til et nedslidt hospital i Rumænien.
Steen Haugård Pedersen,
Hobro RK, fortalte om et flerårigt projekt, hvor klubbens
seniorer indsamlede brugt
hospitalsudstyr, renoverede det
og transporterede det til Rumænien, hvor det blev modtaget
med glæde og brugt. Et sundt
indlæg, som erindrede os om, at
projekter ikke behøver at være
store og prangende for at være
til nytte og hjælp.
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Gæster fra Florida

Det traditionelle indlæg om
GSE, hvor et hold fra distrikt
6980 i Florida, som p.t. gæster
os, og vort hold, som gæstede
Missouri i april, charmerende
og effektivt berettede om sig
selv og deres oplevelser, efterlod
ingen tvivl om nyttevirkningen
af denne del af udvekslingsprogrammet.
Efter en sidste kaffepause
redegjorde PDG Jens Holm
Jensen for mødet i Council on
Legislation, der afvikles i et hæsblæsende tempo, og om vanskelighederne med at få forslag
vedtaget. Han gjorde klubber,
der brokker sig over Rotarys
love og regler, opmærksom på,
at der kun sjældent fremsættes
forslag til ændringer.
Til sidst talte han om END
POLIO NOW, hvor det for mødedeltagerne vigtigste punkt var
indsamlingen 26. februar 2011.

Om jeg savnede
noget …?

som på problemet, da jeg hjemme i lænestolen lod filmen om
dagens begivenheder rulle over
Efter denne lange beretning
den indre skærm, og opdagede
om hændelserne en lørdag
de ensomme skikkelser, der unmellem klokken 8 og 17.45 vil
dertiden dukkede op. Jeg burde
nogen måske spørge, om jeg
have grebet ind og nævner det
virkelig savnede noget fra den
af hensyn til senere konferencer.
gamle konference.
Og lad mig til sidst bryde
Jo, jeg savnede tid. Tid til
sammen
og tilstå, at jeg savnede
Årsmøde
at deltagerne kunne stifte nye
Galla-festen
med festklædte
Herefter fulgte distriktets
bekendtskaber, forny gamle og
damer
og
herrer,
festligt bord og
årsmøde med beretninger,
tid til at etablere netværk på
fejende
dans
men
jeg erkender,
regnskabsaflæggelse, udpegtværs af distriktet, alt sammen
at
jeg
er
en
anakronisme,
at vi
ning til forskellige funktioner og nyttigt for Rotary.
lever
i
en
anden
tid,
og
at
jeg
behandling af indkomne forslag.
Jeg savnede også, at nogen
Jeg har oplevet livligere årsmø- tog sig af de rotarianere, der var sikkert er i alvorligt mindretal især blandt mændene.
der, men det var jo også slutnin- på egen hånd og ikke kendte
gen på en lang dag.
andre. Jeg blev først opmærkØverst tv.: Johanne Wulff Sørensen, som havde været i Brasilien. Th.: Nils Smedegaard Andersen
- en meget interessant indførelse i ”Verden set fra Esplanaden”. Derunder: Borgmester Arne Boelt,
Hjørring - noget om biler (!) - og nederst teamet fra Hjørring RK, som havde arrangeret det hele.
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Efterårets informations”seminar
er et tilbud til ALLE rotaryanere
Af Svend Erik Jensen
Distriktstræner

nye mand i Hjælpefondens
forretningsudvalg, Finn Munk.
Seminaret henvender sig til alle
rotarianere med interesse for
Rotary hjælpearbejde.

Torsdag den 28. oktober kl. Rotarys
18.00–21.30 holder Distrikt mangfoldigheder
1440 efterårets første diFor mange medlemmer kan der
striktsseminar i Restaurant gå rigtig lang tid før man lærer
Papegøjehaven i Aalborg.
organisationen at kende og opVi har i år valgt at tilbyde tre dager, hvor omfattende den er
og hvor mange muligheder og
spændende emner til alle rotaudfordringer, der ligger i at være
rianere i distriktet:
en del af en af verdens største
Inspiration til projekter med
interesseorganisationer. En mestøtte fra Foundation og Hjælget erfaren rotarianer, Rotary
pefonden. Jens Holm Jensen,
Coordinator Per Hylander, vil
distriktets mangeårige foundagi’ deltagerne et indblik. Semition formand, udbyder nu sit
sidste seminar. Jens har annon- naret henvender sig til alle med
interesse for Rotary. Især nye
ceret sin fratræden i embedet
og nyere medlemmer kan hente
med udgangen af rotaryåret.
meget inspiration.
Kom og lær af Jens omfattenKlubber kan også tilmelde
de erfaring og indsigt og sig
potentielle medlemmer og dersamtidig goddag til distriktets

risk til dette seminar.
Sideløbende med de tre
seminarer og under samme
tidsramme indkalder Guvernør
Elect Asbjørn Isaksen til første
PrePETS med indledende budgetdrøftelser. PrePETS er for
ved give dem yderligere input til næste års præsidenter.
det kommende medlemskab.

Rotarys ungdoms
udveksling
Ungdomsudveksling er et af
vore fyrtårne, som giver os
enorm godwill og styrker vores
profil i det omgivende samfund.
Udvekslingen er meget regelstyret. Det skal den være for at
give troværdighed og yde den
sikkerhed, der kræves, når man
sender unge mennesker ud i
den store verden. Seminaret
ledes af distriktscounsellor Peter
Schaarup og henvender sig til
protection oficers, councellors,
medlemmer af ungdomsudvalg og internationalt udvalg.
Klubber kan også invitere kommende udvekslingsværter til at
få denne direkte indsigt i deres
kommende værtskab. Medlemskab af Rotary er ikke obligato-

Polio Plus lige nu
På toppen har vi indbudt tidligere International Director og
tidligere medlem af The Board
for The Rotary Foundation,
Peter Bundgaard, Ry, til at give
alle deltagere en aktuel orientering om Polio Plus lige nu. Peter
Bundgaard giver sit indlæg i
fortsættelse af spisningen, inden
vi går i seminar grupperne.
Det omfattende arrangement
holdes i Restaurant Papegøjehaven, Aalborg Kongres og Kultur
Center. Mere detaljeret indbydelse vil tilgå klubberne i løbet
af kort tid.
Næste distriktsseminar afholdes den 24. november samme
sted.

I venstre halvdel af billedet ses gæsterne fra Florida, og i højre side “de hjemvendte” fra Missouri. Flankeret af guvernør Jens Kristiansen til venstre og pastguvernør Per Flemming Sørensen til højre. I midten i gråt GSE chairman Finn Munk.

Gæster fra Florida på distriktskonferencen
På distriktskonferencen var
der lejlighed til at møde det
GSE hold, som lige nu er på
besøg fra Orlando, Florida, samt
det hjemvendte hold fra Missouri.
Begge hold fortalte med stor
begejstring om deres oplevelser
og bestyrkede os alle i troen på,
at dette program er af stor betydning for de unge mennesker,

som får lejlighed til at deltage
i det.
Forida teamet har været her i
distriktet i tre uger og rejste hjem
den 2. oktober, utvivlsomt med
masser af store og gode oplevelser i bagagen.
De har været hos Hjørring
Vestre og har tidligere besøgt
Aalborg, Rønde, Grenaa, Aars
og Sindal.

Fra Hjørring drog de videre til
Rebild og Nykøbing Mors.

Deltagere i turen til
Florida søges

Næste akt i GSE historien er,
at vi i november skal udvælge
en af distriktets rotarianere
som teamleder for genbesøget
i Florida i april-maj måned, og

derefter – ligeledes i november –
vælge de 4-5 unge mennesker,
som skal udgøre teamet.
Der vil inden længe komme
mail til klubberne om ansøgningsform og tidsfrister.
Vi kunne desuden meddele,
at der er indgået udvekslingsaftale for Rotaryåret 2011-2012
med Distrikt 9520 Australien.
Finn Munk
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Hvem er
din assisterende
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent
for guvernøren – men i høj
grad også for din klub!
Assisterende Guvernør Område 1 - Pernille Hovaldt, Hjørring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre,
Aalborg Vestre, Aalborg Østre,
Aalborg City
pernille.hovaldt@hjoerring.dk
Assisterende Guvernør Område 2 - Jørn Bach Hansen,
Bjerringbro: Bjerringbro Kjellerup Langå Randers Søndre
Randers Vestre Randers Østre
Randers Business Breakfast
jh@hp-elservice.dk
Assisterende Guvernør
Område 3 - Henning Krabbe,
Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals Hjørring
Hjørring Vestre Sindal Skagen
Hjørring Morgen
henning@familienkrabbe.dk
Assisterende Guvernør Område 4 - Jens Søndergaard,
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs
Hadsten Hinnerup Rønde
Rosenholm
dumpe@post8.tele.dk
Assisterende Guvernør
Område 5 - Finn Carpentier,
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby
Viborg Viborg-Asmild Aars
fcp@km.dk

Assisterende Guvernør Område 6 - Jan Brinck, Sydthy:
Nibe Fjerritslev
Hanstholm Nykøbing Mors Pandrup Sydthy Thisted Åbybro
janbrinck@mail.tele.dk

Assisterende Guvernør Område 7 - Svend Aage Jensen,
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund
Løgstør Rebild Skive Skivehus
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk
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Guvernørbesøg i denne måned
I denne måned glæder jeg mig til at besøge følgende klubber:
Kjellerup 4. oktober,
Langå 11. oktober,

Nibe 12. oktober,
Nørresundby 13. oktober,

Det er tid
at blive
flere nu!
Her i begyndelsen af det nye rotaryår
er tiden inde til at gøre en indsats for
medlemsudviklingen i klubberne. Det er
nu, vi har entusiasmen og overskuddet til
at tænke i klubbens udviklingsplaner. De
fleste klubber har en strategi på området,
og hvis man ikke har det, bør man tage
emnet op til drøftelse og beslutning på et
klubmøde. Det er af vital betydning ikke
blot for klubben, men også for hele organisationen. Enhver form for stilstand på
dette område er tilbagegang.
Hvorfor er det så vigtigt at få flere med
i Rotary? Vi kender vel alle svaret, nemlig
at jo flere vi er, des større forskel kan vi
gøre for fred og forståelse i verden, og des
større humanitær indsats har vi mulighed
for at yde.
I vores distrikt har vi fundet medlemsudviklingen så vigtig, at vi pr. 1. juli i år
har nedsat et decideret Medlemsudvalg,
eller som man også kunne kalde det
Medlemsudviklingsudvalg. Vi har valgt
fem personer med stor erfaring på området til dette udvalg, nemlig Gunnar Dahl
Pedersen, Hjørring Vestre RK, Pernille
Hovaldt, Hjørring Morgen, Helena Dylmer
Hadsund RK, Bo Paulsen, Grenaa RK og
IPDG Per Flemming Sørensen, Hadsund
RK, med sidstnævnte som formand.
Udvalget står til rådighed for de klubber,
som gerne vil have hjælp til at får en god
udvikling i gang på området.
Vi er kun et telefonopkald borte.
IPDG Per Flemming Sørensen

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

Løgstør 25. oktober,
Aalborg City 27. oktober.

Landsredaktør for
Rotary Norden søges
Rotary Norden er de nordiske rotarianeres medlemstidsskrift, autoriseret af Rotary
International. Tidsskriftet udkommer i
70.000 antal eksemplarer 7 gange om året
med et sidetal på omkring 60. Hvert land
har ca. 8 lokalsider pr. udgivelse. Stillingen
som dansk redaktør er ledig fra den 1. januar 2012. Se mere på Rotary.dk.

Verdenspræsident Ray
Klinginsmith gør opmærksom på, at …
Rotarys generalsekretær går på
pension, og at man derfor søger en ny
generalsekretær.
Er du kandidat – eller kender du en oplagt ansøger, så kig nærmere på
http://www.rotary.org/en/AboutUs/
RotaryLeadership/Announcements/
Pages/100907_annc_gs_contract.aspx.

Det sker i år i 1440
8.-10. oktober: Rotary Institute 2010, zone
15 og 16, i Aalborg.
28. oktober kl. 18.00 i Aalborg Kongres
& Kulturcenter: Distriktsseminarer og prePETS.
2. november kl. 18.30: Distriktsmøde nr. 2
i Rebild.
11. november kl. 18.00: Distriktudvalgsmøde.
24. november kl. 18.00 i Aalborg Kongres
& Kulturcenter: Distriktsseminarer.
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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

