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RYLA i Nykøbing Mors - et indblik i ledelse
Knap 20 unge mennesker blev den 

25.-27. oktober sat stævne af Nykøbing 
Mors Rotary klub, da Jesperhus Feriepark 
dannede rammen for årets Rotary Youth 
Leadership Awards i D-1440. 

Det var en blandet deltagerskare, der 
i løbet af en intens weekend stiftede be-
kendtskab med erhvervslivet på Nykøbing 
Mors gennem rådgivere for iværksættere, 
coaches og selvstændige.

Weekenden bød på oplevelser i for-
ståelsen af sig selv og andre, hvor in-
struktør Trine Geethsen satte barrieren højt 
fra start med opgaver i kommunikations-

forståelse og formidling. Specielt interessant 
var øvelsen, der visualiserede vores indbyr-
des førstehåndsindtryk af hinanden, hvilket 
afslørede undertegnede som politiker!  Et 
stykke fra dagligdagen med IT! 

Kim Holst udviste enestående indlevel-
sesteknik og fokus på den enkelte under 
oplæg omkring CV og den berømte ”eleva-
tortale”. 

Det klassiske 
morgenløb 
blev taget med et smil før solens frem brud i 
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I denne tid hvor julen og nytåret nærmer 
sig – er det tid til eftertanke og tilbageblik.

Mange ting er startet op i dette år– nye 
tiltag, initiativer og tilbud til klubberne har 
set dagens lys. 

Flagskibet i uddannelsestilbuddene er 
Rotary Leadership Institute (RLI), der netop 
har netop afsluttet sit første forløb med 
flotte tilbagemeldinger.  Seminarer som 
”PrePETS”, ”Workshop vedr. klubudvik-
ling”- ”Ny i Rotary”, ”Rotarys hjemmeside” 
har vist, at der behov for disse tilbud.

Rotary Youth Leadership Award (RYLA) 
blev gennemført af Nykøbing Mors RK 
ultimo oktober med 19 deltagere og med 
super tilbagemeldinger.

Ungdomsudvekslingen fortsætter ufor-
trødent med stigende interesse og med 
pro fessionelle, engagerede rotarianere som 
tovholdere.

Efter 47 fantastiske klubbesøg har jeg 
fået et rigtig godt indtryk af, hvordan de 
enkelte klubber trives. Hurra- for forskellen 
klubberne imellem. Den afspejler Rotarys 
mangfoldighed og rummelighed. Jeg ser 
frem til at besøge de resterende klubber i 
begyndelsen af det nye år.

Rotarys image trænger til et grundigt 
eftersyn. Vi skal bort fra en opfattelse af, at 
Rotary er en lukket organisation (=loge) 
af gamle mænd, der har svært ved at løfte 
blikket fra middagstallerkenen. 

Glædelig jul og godt nytår!

de flotte omgivelser, hvor ”værten”s bedste 
service gav indblik i, hvordan Jesperhus 
Feriepark arbejder aktivt med relationen 
mellem gæster og personale. 

Driftschef Bjarne Høgh kunne fortælle 
om en engageret medarbejderskare på 
en arbejdsplads, hvor kunderne kan give 
feedback til personalet via forskellige farver 
kort. Et interessant tiltag, der nemt visuali-
serer, at en medarbejder har givet kunden 
en god oplevelse, eller identificerer forbed-
ringstiltag.

Weekenden bød på mange spændende 

Lad os få fortalt de gode historier om 
netværket, vores engagement i projekter, 
hvad enten de er lokale eller internationale. 
Lad os lukke dørene op og invitere interes-
serede indenfor, for at fortælle om vores 
klubber og organisation. 

Fire distrikter i Danmark har samlet 
få et en Public Image Grant fra Rotary 
In ternational, som skal medvirke til at for-
bedre Rotarys image. Det vil ske gennem 
kampagner, som jeg opfordrer klubberne 
til at deltage i – selv om tidsfristen er kort. 
Desuden tilbydes klubberne forskellige 

værktøjer, som kan være til hjælp - når vi 
skal fortælle den gode historie om Rotary. 
Tag imod denne palet af værktøjer – og 
brug dem efter behov.

Indsamlingen til Filippinerne fortsæt-
ter – og tak for bidragene fra klubber og 
enkeltpersoner. Der er endnu et stykke vej 
til målet på 2 millioner danske kroner.

Jeg ønsker jer alle og jeres familie en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Lad os 
fortsat være fælles om at ”Engage Rotary – 
Change Lives.”                       

 Jan Brinck



Nyt i 1440 - side 2

Kære 
Thisted Inner 
Wheel Klub

Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gav 
mig muligheden for at komme på Rotary 
Youth Leadership Award kursus.

Jeg havde en rigtig 
god weekend sammen 
med 18 andre deltagere 
mellem 18-30 år. Vi kom 
hver især med vore 
forskellige baggrunde og 
lærte rigtigt meget om 
hinanden og os selv. 

Jeg er blevet meget 
klogere på begreber 
som social kapital, mindfullness, iværksæt-
ter, ledelsestil og meget, meget mere. Alt 
i alt noget jeg vil kunne bruge fremover i 
erhvervslivet, når jeg engang er færdig med 
at læse! 

Igen engang tusind, tusind tak, fordi 
Thisted Inner Wheel Klub lod mig komme 
afsted!

De bedste hilsner Laura

nal, som står bag interne Rotary lederud-
dannelsesforløb. Den samlede bestyrelse 
med nuværende præsident, Karsten Tra-
bjerg, glæder sig over projektet. 

 ”Det falder jo helt i Rotarys ånd om at 
hjælpe andre og have fokus på ledelse”. 
Hals Rotary klub mødes ugentligt på Hals 
Hotel.

Laila Christensen, Hals RK

Reaktion fra deltager:
Det var et helt fantastisk og gennemført 

kursus. Det var nogle 
yderst engagerede og 
professionelle folk man 
fik den store ære af at 
møde. 

Der var en masse ting 
jeg kunne tage med mig 
videre til fremtidigt brug, 
uden tvivl.

Jeg takker mange mange gange Hals 
RK for denne fantastiske oplevelse og efter 
weekenden har jeg konkluderet, ar Rotary 
får alt for lidt opmærksomhed. Sikke et ar-
bejde og engagement klubberne gør og har 
og hvor er det nogle flinke mennesker!

- venligst Camilla 

Der diskuteres i grupperne ...

indlæg, og Arne Lindgren formåede at ud-
fordre den stereotype opfattelse af, hvordan 
man løser problemer på en virksomhed, og 
hvordan vi i det hele taget går til en opgave 
gennem et udfordrende oplæg om Social 
Kapital.

I dag favner RYLA bredt - i min optik for 
bredt. Det er en udfordring at ramme både 
studerende og erhvervsaktive på ledelses-
teknikker og personlig udvikling, da behov 
og erfaring varierer meget. Skal RYLA løfte 
niveauet yderligere, tror jeg en mere foku-
seret målgruppe er nødvendig.

”Fik du kam til dit hår?” lød det fra ar-
rangør Per Hvass.  Jo tak, Per, og jeg kom-
mer gerne igen!

Esben Hansen, 
Aalborg Rotaract & Danio præsident

Laila fra Hals 
Rotary Klub 
skriver:
Sponsorstøtte til lederud-
dannelse

Rotary distrikt 
1440 og Nykøbing 
Mors Rotary Klub 
stod igen i år bag et 
3 dages lederuddan-
nelsesforløb, kaldet 
RYLA: Rotary Youth 
Leadership Awards, 
for unge mellem 20-
30 år med lederpotentiale. 

 Det er Rotary klubberne i distriktet, der 
indstiller kandidaterne og betaler for deres 
ophold. Hals Rotary klub har valgt at støtte 
projektet og har i år indstillet Camilla Holm 
Vestersøe fra Holtet, som er et kendt ansigt 
i Vester Hassing Gymnastikforening (VHG) 
både som håndboldtræner og aktivt besty-
relsesmedlem. Camilla er 24 år og læser til 
lærer. I indstillingen beskrives Camilla bl.a. 
som engageret, aktiv, god formidler, ambi-
tiøs og forandringsparat.

 Målet med RYLA er, at hjælpe unge 
mennesker med at udvikle deres lederevner 
og styrke deres selvtillid gennem intensive 
programmer. Nøgleområderne er teambuil-
ding, personlig udvikling, netværk og kar-
riereplanlægning. 

 ”Jeg glæder mig! Det er næsten som 
at vinde en lotterikupon!”, siger Camilla. 
”Hvor er det fedt, at der findes sådan en 
mulighed for os uprøvede ledere. Mange 
lederuddannelser er tit kun noget, som fast-
ansatte og erfarne ledere kommer med på”. 

 Underviserne på RYLA kurser er alle 
håndplukkede rotarianere med professionel 
baggrund og ledelsesmæssig erfaring, så 
Camilla og de øvrige kursister er i gode 
hænder. Det er Laila Christensen, der er 
mentor fra Hals Rotaryklub. Hun er selv 
certificeret i Rotary Leadership Internatio-
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Det før-
ste kursus i 
Rotarys nye 
lederuddan-
nelse i distrikt 
1440, Rotary 
Leadership 
Institute 
(RLI), blev 
gennemført 
i løbet af 

oktober og november i Hjørring 
og blev en fuldbyrdet succes for 
både kursister og undervisere. 
Det kom klart til udtryk gen-
nem alle 3 moduler og nåede 
et absolut højdepunkt ved den 
afsluttende overrækkelse af 
diplomer og nåle.

Distriktstræner Per Hylander, 
Dronninglund Rotary Klub, der 
er ansvarlig for kurset, har svært 
ved at få armene ned. ”Det har 
været en af mine bedste Rotary 
oplevelser i nyere tid,” siger han 
og tilføjer, ”Magen til begej-
string og engagement skal man 
lede længe efter. Det var en 
kanonoplevelse med deltagere, 
der tog hjem som gode ambas-
sadører for fremtidige kurser.”

Også Brian Munck, Sæby 
Rotary Klub, udtrykker stor 
begejstring over sin deltagelse 
i RLI: ”Kurset har givet mig et 
hurtigt indblik i Rotary og orga-
nisationens muligheder, og jeg 
er blevet mere klar på, hvorfor 
jeg er med i den. Samtidig er 
det en lederuddannelse, der 
også har givet mig inspiration til 
mit daglige arbejde.”

Brian er endvidere optaget 
af, at den inspiration også skal 
gavne hans klub. Han føler, at 
han nu har fået bedre mulig-
heder for at bidrage til fortsat 
udvikling af klubben, og han er 
beæret over at have fået denne 
mulighed, samtidig med at han 
er ydmyg og respektfuld i sin 
tilgang til de andre i klubben.

Og han fortsætter: ”Især 
arbejdet med projekter og en 
mere overordnet og langsigtet 
planlægning vil jeg prøve at få 
sat øget fokus på i klubben.” 

”Og så vil jeg opfordre 
klubben til også fremover at 
få optaget 2 kursister på dette 
kursus”, slutter en begejstret 
Brian Munck.

Laila Christensen, Hals 
Rotary Klub er enig. Hun var 
en af underviserne på RLI. Hun 
syntes, det lød spændende, da 
hun fik tilbuddet om at være 
med – og som en god måde 
at dele viden og udbygge sit 
netværk på.

”Det har været dejligt beri-
gende at undervise på kurset,” 
fortæller Laila. ”Jeg får selv en 
masse ud af denne undervis-
ning, der er meget dialogbase-
ret. Desuden er jeg overbevist 
om, at kurset også er et godt 
bidrag til både mit og kursister-
nes cv.”

Hun fortæller begejstret vi-
dere, at det stærke engagement 
hos både kursister og undervise-
re virkelig løfter Rotary og giver 
masser af inspiration og gode 
værktøjer til det videre arbejde 
både i Rotary og på jobbet. – 
”Det giver endnu større lyst til 
og begejstring for Rotary, og jeg 
er i fuld gang med at anbefale 
kurset til andre,” udtaler Laila 
Christensen.

Fra oven: 
Indledende netværksøvelse – 

Handelspladsen.

Strategisk planlægning med 
lego klodser – Brian Munck, 

Sæby Rotary Klub, forklarer 
stra te gien i en af grupperne.

Gruppearbejde om Rotarys 
mange muligheder – med Laila 
Christensen, Hals Rotary Klub, 

som facilitator

Rotary Leadership 
Institute – en fuld-
byrdet succes!

Per Hylander 
distriktstræner
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Traditionen tro afholder distriktet kurser 
i efteråret, dels første trin i uddannelsen af 
næste Rotaryårs præsidenter, dels mere 
specifikke uddannelsestilbud møntet på alle 
andre.

Kurserne omfattede: Foundation kursus 
målrettet klubber, der ønsker at arbejde 
med projekter samt et kursus om ”Rotarys 
hjemmesider” og et målrettet nye medlem-
mer i Rotary. 

Det sidste for at give de nytilkomne en 
bredere forståelse af hvad Rotary er, står 
for og hvilke muligheder der er i Rotary. 
Kurset er også tænkt som et appetitvækker 

Decentralt PrePETS og 
seminarer er en succes

til Rotary Leadership Institute (RLI), en kur-
susrække fordelt over 3 lørdage. Deltagerne 
arbejder først med Rotary viden basalt, så 
med klubben og klubledelse og på sidste 
modul med Rotary i et større internationalt 
perspektiv. 

Målet er, at give deltagerne en bedre 
ballast i klubarbejdet og få ny inspiration 
og viden med hjem til brug i klubberne. 
Første hold RLI kursister er lige færdige. 
Ifølge deltagerne har det været et bragende 
godt kursusforløb. Hold 2 gennemføres i 
Randers i foråret 2014.

PrePETS blev, i lighed med seminarerne, 

holdt 3 steder i distriktet: i Hadsten, Rebild 
og Hjørring. Begrundelsen er, at de enkelte 
kursusdeltagere skal have kortere af stand 
til kursusstederne. Distriktet prøvede sidste 
år, efter ønske fra klubberne, for første gang 
at lægge kurserne decentralt. Det har vist 
sig at være en stor succes, idet fremmødet 
af præsident elect til PrePETS var næsten 
100%. I alt deltog ca. 150, et noget større 
fremmøde, end da man afholdt kurserne ét 
sted i distriktet.

Under PrePETS var målet, dels at give 
deltagerne en generel orientering om Rota-
rys struktur og opbygning, dels at fokusere 
på distriktets vision og indsatsområder og 
bibringe de kommende præsidenter en 
viden om, hvad distriktet kan tilbyde de en-
kelt klubber i form af hjælp og undervisning 
mv. PrePETS sluttede med tips og gode 
ideer til brug i Rotaryåret 2014-15.

Jens Søndergaard, DGE

Jeg har fungeret som assisterende 
guvernør i knap to år. Som AG for Ro-
taryklubber i Aalborg kommuner har jeg 
initieret samarbejde mellem alle klubberne. 
Præsidenter og electer fra Aalborg Rotarac, 
Aalborg Søndre, Aalborg City, Aalborg 
Østre, Aalborg Vestre, Nibe, Stigsborg  og 
Hals Rotaryklub. Der er ønske om, at mø-
des hver anden måned.

Møderne har været effektive og givende. 
De fleste har været afholdt tirsdage fra kl. 
16–17.  Vi har udvekslet erfaringer klubber 
imellem. Bordet rundt har vi lyttet til klub-
bernes status: Nye strategier for at få øget 
antallet af medlemmer, ”Spiseseddel” for 
nye medlemmer, ”Grønspættebog A-Z” og 
”Præsidentens aften er med overraskelser”. 
Der er gode erfaringer med mødeprocen-
ten, som er løftet efter, at en af klubberne 
har indført ny praksis med mulighed for at 
møde en halv time før og hygge sig over en 
øl eller vand. 

Møderne har været kendetegnet af stor 
tillidsfuld åbenhed – også om det, der er 
svært. Vi har talt om ideer til, at 3 min. 
overholdes – et æggeur kan anbefales. Det 

Intercity-samarbejde i 
Aalborg kommune

En AG’ers betragtninger om

passer med et A4 ark.  
”Fnidder i klubben og klikedannelser er 

også vendt – med gode ideer til det gode 
klubliv, hvor vi er rotarianere og ikke blot 
medlem af en Rotary-klub. Der er stor in-
teresse for at få talt om fordele ved Rotary, 
samt hvad vi bør forandre med forbedring 
for øje, så Rotary følger med tiden.

Der er klubber, der kører efter ”stolte 
traditioner og drejebog” og andre, der er 
meget optaget af fornyelse. Der er klub-
ber, der mangler rødder, viden og mere 
orden i tingene, her er fokusområdet ”back 
to basic”.  Rota ry skal være muntert, vi 
skal lære noget – og det skal være aktuelt. 
Gode sociale aftener med sjove oplevelser 
sammen. 

Bordet rundt med idéudveksling er rigtig 
godt. Så ved vi, hvor vi kan hente mere 
viden om det, der bliver fortalt. 

Rotaractmedlemmer er velkomne som 
ikke betalende gæster i en del af klubberne. 
Der er gode erfaringer med foredrag om 
Rotaract. Det vil være fint med samarbejde 
om GSE. Rotaract kan være fødekæde til 
Rotary. Vi værdsætter samarbejdet electer/

præsidenter imellem  
og det er naturligt, at  
Rotaract også er med. 

Møderne er også  
en god mulighed for,  
at guvernøren kan stille  
spørgsmål, f.eks. om  
Aalborg vil kunne  
rumme en inter- 
national klub  
eller planer og  
overvejelser om chair for New Generation.

Vore fællesmøder har også stor betyd-
ning for Intercitymøde, hvor overskuddet 
i 2014 går til Grønlænderprojekt, som 
Aalborg Søndre står for.

Jeg har været rigtig glad for opgaven 
som AG. Det er helt specielt at bidrage 
til samarbejde mellem meget forskellige 
Rotary-klubber. Det er en fornøjelse at 
møde mange engagerede rotarianere og 
se, hvordan vores samarbejde spredes som 
ringe i vandet. Risikoen for, at jeg af og til 
må melde afbud på grund af mit arbejde, 
gør, at jeg med glæde kan overlade posten 
til Henrik Westen-Jensen. Stor tak til sam-
arbejdet med klubber og distriktsrådet. Det 
har været inspirerende og spændende at 
arbejde sammen med Vibeke Gamst og Jan 
Brinck. 

Bedste Rotary - hilsner
Grethe Andersen
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Rotary International har 
valgt at genfortælle og gen-
oplive Rotary’s historie, da 
alt for få mennesker kender 
til den historie, som er Ro-
tarys kernekoncept.  

På verdensplan ønsker 
Ro ta ry International, at alle 
rotarianere gør en indsats over 
de næste par år for at genoplive 
Rotary historien. Rotarys histo-
rie bør ikke kun kommunikeres, 
men også vises i praksis gennem 
udadvendte aktiviteter. 

Rotary vil arbejde efter at 
opnå ensartethed i det visuelle 
udtryk, og der er udformet en 
manual for Rotarys grafiske 
udtryk. Den kan ses på www.
rotary.org eller kan fremsendes 
ved henvendelse til jeres distrikts 
PR-ansvarlige. 

I Danmark er vi så heldige, at 
4 ud af 5 distrikter har fået et PI-
grant, hvilket betyder, at vi får 
mulighed for at kick-starte vores 
kampagne. Til dette har vi valgt 
et PR-bureau - Access PR, der 
praktisk skal hjælpe os med at 
udarbejde en aktivitetskalender 
samt en pr-værktøjskasse, der 
er gældende fra år til år begge 
dele til brug på henholdsvis 
distriktsplan og klubplan. Der vil 
blive afholdt workshops i den 
praktiske brug af værktøjskassen 
i hvert distrikt i løbet af foråret. 

Det forpligter til gengæld 

klubber som distrikter til at ud-
pege relevante PR ansvarlige, 
der kan varetage de rullende pr-
aktiviteter i årerne fremover. De 
PR ansvarlige bør såvidt muligt  
være klar til at tage fat i 2014.

For at opnå synlighed og til-
trække nye rotarianerne ønsker 
Rotary, at der gennemføres en 
Rotary iværksætterkampagne. 
Access-pr har udarbejdet et kon-
cept, der vil blive præsenteret 
ved et kick-off møde i januar 
2014. Rotarianere opfordres  
ligeledes til at fokusere på 
fødselsdagen den 23. februar, 
hvor der i det omfang, det er 
muligt inviteres til åbent-hus 
arrangementer i vore klubber 
landet over. 

Derfor bør vi så godt som  
muligt gå frisk til arbejdet med 
at finde en eller to potentielle 
iværksættere til klubben, hvor 
I kan vælge én, som I coacher 
videre til dysten på distriktsni-
veau. Der opfordres klubber-
ne til at  fin  de gode ideer til 
hi storier fra klubberne, og de 
indleveres til distriktets PR-an-
svarlige, der bringer dem med til 
den landsdækkende workshop 
i ja  nu ar. 

Access-pr vil bringe et an tal 
kronikker, debatindlæg, al-
mindelige pressemeddelelser i 
nationale som lokale medier. 
Ligeledes vil Access-pr oprette 
distrikts facebook profiler og 

linked-in profiler, der kan køre 
med nyheder i kampagne-peri-
oden.

Rotary iværksætter 
kampagnen

Der er fokus på iværksætter 
kultur i Danmark – det er de 
gode idéer, der skal løfte os ud 
af den økonomiske krise, skabe 
arbejdspladser og internatio-
nalt skal vi have sat fokus på 
de skarpe hoveder der findes i 
Danmark.

Mange initiativer er taget for 
at støtte op om netop iværksæt-
tere, men når alt kommer til alt, 
så er det mange års erfaring 
praktisk og teoretisk samt tæt 
kontakt til forretningslivet, der 
virkelig kan støtte op om en 
iværksætters drøm! 

Kompetencerne sidder i Ro-
tary, der er ca. 30 medlemmer i 
hver klub og ca. 2.500 medlem-
mer i hvert distrikt – hvis ikke 
Rotary kan – hvem kan så?

Derfor har Rotary i Danmark 
valgt at søsætte et landsdæk-
kende projekt – Rotary Iværk-
sætter kampagnen, et projekt 
der løber fra januar 2014 til maj 
2014, hvor der kåres en vinder. 
Denne aktivitet gentages årligt 
de næste 3 år netop for at skabe 
positiv opmærksomhed på 
Rotary i Danmark. 

I Rotary sidder der adskille-
lige års erfaring indenfor ledelse, 
teknik, design, kultur, økonomi, 
jura, media og markedsføring 
etc. Ligeledes repræsentanter 
indenfor stort set alle brancher. 
I hver klub, som i hvert distrikt, 
er alle business kompeten-
cer repræsenteret. Alle disse 
kompetencer stiller Rotary til 
rådighed ved den landsdæk-
kende konkurrence. 

Der dystes om at finde den 
bedste idé og hjælpe iværksæt-
teren videre med at konkreti-
sere idé, forretningskoncept og 
handlingsplan, så han eller hun 
står med et færdigt program 
til april, hvorefter der kåres en 
vinder. Rotary hjælper vinderen 
videre gennem netværket.

Det praktiske
Klub niveau: Hver klub opfor-
dres til at identificere 1 eller 2 

Rotary sætter kæmpe 
imagekampagne i gang

iværksættere i lokalmiljøet – no-
gen med en god idé. Dette gø-
res bedst gennem eget netværk, 
annoncering i lokalavisen og/
eller en lokal pressemeddelelse, 
via sociale medier og lokale 
tv stationer kan også profilere 
dette tiltag.

Klubben mødes jo allige-
vel en gang om ugen, og der 
fastsættes 5-6 møder, hvor 
iværksætterens koncept gen-
nemgås, afprøves og forbedres. 
Iværksætteren får hjemme op-
gaver efter hvert møde. Alt dette 
sker gennem januar, februar 
og marts. Herefter indstiller 
klubberne, hver sin flyvefærdige 
iværksætter til distriktsledelsen. 

Distriktet: Distriktet gennem-
går de indleverede projekter og 
vælger 4 ud, som de aftaler et 
iværksættermøde med – her 
inviteres pressen. Der kåres én 
vinder, der går videre og Rotary 
forpligter sig til at coache iværk-
sætteren videre, da Rotary har 
netværk og kompetencer til rå-
dighed. På denne måde skabes 
der interesse for Rotary og vig-
tigst af alt, Rotary synliggør de 
kompetencer, der kan tiltrække 
opmærksomhed, samtidig med 
at omverdenen kan se, hvad 
Rotary er i stand til at løfte.

Access-pr
På klubniveau og distrikts-
niveau: Access-pr udarbejder 
skabeloner til annoncer og pres-
semeddelelser til brug i distrikt 
og klub, Access-PR  opretter og 
håndterer facebook og linked-in 
profiler gennem kampagneperi-
oden på 5 måneder.

På nationalt niveau: Opret-
ter og håndterer Ac cess-pr en 
corporate linked-in profil, en 
corporate facebook-profil som 
alle bedes linke op til. 

Access-pr udvikler og imple-
menterer kronikker, debatindlæg 
og historier til forskellige typer 
af medie gennem perioden og 
ud fra de indleverede idéer fra 
klubberne til brug ved work-
shoppen.

Access-pr afholder kick-off 
workshop i januar for kampag-
neansvarlige.

Access-pr afholder distrikts-
workshops på den generelle 
pr-værktøjskasse i marts.

Følg med på www.Rotary.dk 
også hvordan aktiviteterne ruller 
fremad.

Jan Brinck, 
distriktsguvernør.
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Lørdag den 
23. novem-
ber afholdt 
ungdomsud-
valget i distrikt 
1440 møde 
med i alt 98 
deltagere på 
Lundbæk 
Landbrugs             
skole ved Nibe 
for klub coun-

sellorer, assisterende KC'ere, 
medlemmer af ungdomsudval-
get, udvekslingsstudenter fra 
sommer- og vinterholdet samt 
tidligere og kommende outbo-
unds.

Tidligere outbounds, Sofie 
Hyldahl Mexico 12/13 og Iben 
Dalum Hansen Brazil 12/13, 
havde tilrettelagt en hyggedag 
for udvekslingsstudenterne med 
mange aktiviteter. Det var sidste 
gang vinterholdet W13 deltog i 
en officiel sammenkomst, inden 
de rejser hjem i begyndelsen af 
det nye år. Se deres indlæg sidst 
i artiklen.

Information til 
klub counsellorer

DC Martin Bjørn bød vel -
kom men til alle fremmødte 
KC'er, medlemmer af ungdoms-
udvalget samt Chris Magh, 
for mand for MD IT support 
ud valg. 

Mødet indeholdt gennem-

Årets møde for udvekslingsstudenter 
på Lundbæk Landbrugsskole

gang og diskussion af forskellige 
emner, der er af største vigtig-
hed for et vellykket udvekslings-
arbejde på både klub-, distrikts- 
og landsniveau.

YEP-DICO  Svend Christen-
sen gennemgik databasen for 
udvekslingsprogrammet, og 
ADC-Inbound, Poul Risager, 
gennemgik hjemmesiden, be-
svarede spørgsmål og modtog 
forslag til forbedringer. Distrikt 
1440 har p.t. 42 udvekslings-
studenter fordelt med 11 på 
vinterholdet og 31 på sommer-
holdet.

Rigmor Lauridsen, Ebeltoft 
RK, viste sit flotte præsentati-
onsmateriale af en køreplan, der 
viste, hvad de enkelte klubber 
kan gøre for at give udvekslings-
studenterne en god og tryg 
velkomst og klæde værtsfamili-
erne godt på til opgaven.

DC-Outbound, Kathe Ras-
mussen, gennemgik ansøg-
ningsproceduren, som er vigtig 
for KC'erne at følge nøje, idet 
ansøgningerne ellers bliver 
forsinkede og i værste fald kan 
føre til afvisning. Der er modta-
get 48 ansøgninger, som nu skal 
videre til Chairman Outbound. 
Der forventes en forøgelse i 
antallet af ansøgninger det kom-
mende år. 

Villy Weber, Ribe RK, som 
er ansvarlig for Short Term 
Exchange Programmet i Rotary 
Danmarks  Ungdomsudveks-

lingsregi fortalte om nogle 
af de ophold, man kan 
søge om at deltage i. Et 
ophold er normalt af 14 
dages varighed, hvor de 
unge i trygge rammer rej-
ser ud og bor enten hos en 
rotaryfamilie, på en camp, 

vandrehjem eller et skib. Her 
møder de andre unge fra hele 
verden og får igennem samvæ-
ret en fantastisk oplevelse og 
nye bekendtskaber på tværs af 
landegrænser. Nogle danske 
klubber arrangerer ligeledes lejre 
for udenlandske deltagere. Al-
dersgrænserne ligger fra 16-25 
år afhængigt af arrangementets 
indhold.

Et andet program benævnes 
Family to Family, som typisk er 
af 3 måneders varighed. Her 
udveksler familierne deres unge 
studerende. Alderen er ikke 
entydigt fastlagt, men afhænger 
af de enkelte lande. 

Dagen bød på mange gode 
indlæg og drøftelse af, hvorledes 
udvekslingsarbejdet fungerer og 
kan forbedres. DC  Martin Bjørn 
holdt et indlæg om vigtigheden 
af træningen af vores kom-
mende outbounds, inden de 
skal rejse ud og begå sig i andre 
kulturer

På mødet blev der efterlyst et 
nyt, forbedret reklamemateriale 
til ophængning på relevante 
uddannelsessteder, hvor Rotary 
opfordrer unge til at blive ud-
vekslingsstudenter.

Dygtig outstanding 
student fra 
Australien

Inden mødet sluttede, blev 
alle udvekslingsstudenterne 
kaldt ind til den officielle afsked 
med vinterholdet 2013. Fra 
vinterholdet blev der udnævnt 
en Outstanding student. Valget 
faldt i år på Jayana Kerr fra 
Australien, der har opholdt sig i 
Viborg-Asmild Rotary Klub. Hun 
blev valgt, fordi hun har lært at 

tale og skrive dansk til UG og 
valgte efter 6 måneder kun at 
tale dansk. Herudover har hun 
deltaget meget aktivt i klublivet 
og udgivet en lille kogebog med 
australske opskrifter. Til allersidst 
fik hver student fra vinterholdet 
udleveret et distriktscertifikat 
med fotos fra velkomstmøderne 
i 2013.

Sofie og Iben 
skriver bl.a. om 
udvekslings-
studenternes 
dag:

Efter morgenmaden lavede 
hver udvekslingsstudent en 
præsentation af sig selv, så vi i 
kunne se, om der var kommet 
nogle nye, som vi ikke havde 
mødt endnu. 

Herefter gik vi en tur i 
sko  ven, hvilket udvekslings-
studenterne synes var en kold 
fornøjelse, så vi gik indenfor i 
varmen igen. 

Vi havde arrangeret nogle 
konkurrencer og stafetter. Her-
efter legede vi gemmeleg, som 
endte med, at fire udvekslings-
studenter sad fast i elevatoren! 

 Efter frokost fik  alle en halv 
time til at skrive lidt på deres 
flag og i deres mindebøger. 

Så legede vi "Gæt og grimas-
ser. Under hele forløbet havde 
vi skåle med slik og chips til at 
stå på bordene. Da vi skulle 
sætte skålene tilbage, var det 
sjove, at de havde bidt al vin-
gummien af flagermusene og 
lagt lakridsdelen tilbage i skålen!  

Outstanding Student W13 - 
Jayana Kerr fra Australien, der 
har opholdt sig i Viborg-Asmild 

Rotaryklub får overrakt bevis og 
blomster af ADC-Inbound, Poul 

Risager (herover).
Til højre: Vinterholdet 2013 får 

udleveret distriktscertifikater!

Anna Grethe Rise, 
Nibe Rotaryklub
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Der er gode fester, der er mindre gode 
fester, og så er der en enkelt fest, der bare 
er helt perfekt. 

En sådan perfekt fest var Hirtshals 
Rotary Klubs 50-års jubilæumsfest, der 
blev afholdt lørdag den 23. november på 
Montra-Skaga Hotel i Hirtshals. 

Der var gæster fra nær og fjern med 
vores guvernør Jan Brink og frue i spidsen, 
fra vores fadderklub Hjørring Rotary Klub, 
fra Hirtshals Inner Wheel Klub og fra vores 
norske venskabsklub Nedeness fra Arendal. 

I alt var vi 63 rotarianere og ledsagere, 
der deltog i festen, og vi havde en fantastisk 
aften. 

Alt klappede under ledelse af den 
kompetente og dygtige toastmaster Jørgen 
Rottbøll. 

Vi begyndte med et ordinært Ratary 
møde, hvor der var 3 min. ved chartermed-
lem Bent Halbye, der fortalte levende om 
klubbens start og første tid. 

Herefter fik vi en flot 3 retters menu, 
hvor der i mellem retterne var gode og 
festlige taler fra vores præsident Niels Chr. 
Jacobsen, guvernør Jan Brinck, præsident 
Knut Mørland fra Nedeness Rotary Klub, 
Birgit Tybjerg fra Hirtshals Inner Wheel 
Klub samt en festlig hilsen til damerne fra 
advokat Olav Pedersen. 

Endvidere var der hilsen fra Rotarys 
verdenspræsident Ron D. Burton, og seks 
kammerater blev udnævnt til Poul Harris 
Fellows og fik beviset overrakt af guvernør 
Jan Brink.

Vi har stadig to chartermedlemmer i 
klubben, og disse to gæve gentlemen Børge 
Lund og Bent Halbye blev udnævnt til Poul 
Harris Fellows med safir. 

Inden desserten var der et par dygtige 

Hirtshals Rotary Klubs 50-års 
fantastiske jubilæumsfest

lokale skuespillere, der fik de store grin 
frem, da de fremførte et par virkelige mor-
somme numre fra årets Hirtshals Revy. 

Distriktsguvernør Jan Brinck overrækker PHF med 1 safir til en af klubbens chartermed-
lemmer Børge Lund. 

Fra venstre præsident Niels Chr. Jacobsen, Børge Lund, Bant Halbye og DG Jan Brinck.

Hinnerup Rotary Klub 
indstiftede ”Initiativprisen” i 
2007.  Prisen uddeles til en lokal 
virksomhed, der gør en forskel, 
starter nye initiativer eller bidra-
ger med nye tanker og idéer, 
herunder er med til at fremme 
det lokale erhvervsliv.

Det var med stor glæde, at 
Hinnerup Rotary Klub Initiativ-
priskomite kunne kåre 

HOG Hinnerup Fodbolds 
Støtteforening som vinder af 
Initiativprisen 2013. Tildelin-
gen af Initiativprisen 2013 blev 

Efter middagen blev der danset flittigt 
til et 5 mands orkester, og her steg stem-
ningen yderligere og nåede uanede højder 
frem til natmaden, der blev serveret lidt 
over kl. 2. 

Det var virkelig en forrygende aften i 
Hirtshals Rotary Klub, og en aften der vil 
blive talt om igen og igen, og som sent vil 
gå i glemmebogen.

Niels Anker Jensen, 
Hirtshals RK

Hinnerup 
Rotary Klubs
Initiativpris

markeret mandag aften den 11. 
november i Hinnerup Rotary 
Klub.

Alle borgere og virksomheder 
i Hinnerup området har haft 
mulighed for at indstille kandida-
ter fra Hinnerup eller omegn til 
prisen. 

Adm. dir. Peder Eriksen fra 
MC Emballage i Søften, vinder 
af Initiativprisen 2012,  indledte 
med at nævne, hvilken betyd-
ning Initiativprisen har haft for 
MC Emballage i det forgangne 
år.  

I lighed med tidligere år var 
Favrskovs borgmester, Nils Bor-
ring, til stede ved festligholdelsen 
for at overrække Initiativprisen. 
Prisen blev modtaget af Ole 
Okholm og Aksel Daugbjerg fra 
HOG Hinnerup Fodbolds Støt-
teforening.  

Normalt følger der med æren 
et kunstværk frembragt af en lo-
kal kunstner. Undtagelsesvist har 
initiativpriskomiteen i år dog be-
sluttet, at de 5.000 kroner, som 

normalt anvendes til at anskaffe 
kunstværket, i stedet indgår 
som en del af fodboldklubbens 
kunstgræsbanes anskaffelse.

Jens Søndergaard DGE.

Ole Okholm og Aksel Daugbjerg fra HOG Hinnerup Fodbolds 
Støtteforening



En katastrofe ramte Filippinerne fredag 
den 8. november 2013. En tyfon, hvis lige 
ikke er set, har skabt massive tab af materiel 
og menneskeliv. Rotary Danmark beslut-
tede derfor igennem Rotary Danmarks 
Hjælpefond at iværksætte en indsamling. 
Og hvordan går det så med den? 

Gå ind på www.rotary.dk og se indsam-
lingsbarometeret, der allerede har passeret  
1,2 mill. danske kroner. 

 
Optimal udnyttelse 
af midlerne!

  Et er at samle penge ind, noget andet 
er at bruge dem optimalt. En katastrofe 
har normalt behov for en umiddelbar og 
dermed akut brug for hjælp. Her kan vi 
som organisation sætte ind med Shelterbox 
og Water Survival Box,  hvor vi har logistik-
ken parat og hvor indsatshold i samarbejde 
med rotarianere og andre organisationer på 
katastrofestedet, hurtigt kan være i gang. 

Efter den akutte hjælp kommer den 
store opgave, rækkende over måneder 
op til flere år, med genopbygning af de 
ødelagte områder. Her kan Rotary vise 
sin styrke gennem et tæt samarbejde med 
rotarianere på stedet og med bistand fra 
bl.a. Rotary Danmarks Hjælpefond (RDH) 
og The Rotary Foundation (TRF).

Der er derfor nedsat en lille gruppe 
i Danmark og en tilsvarende gruppe på 
Filippinerne, der vil sørge for at vi får mest 

To mio. kr. inden jul til tyfon-indsamlingen?
ud af de indsamlede 
midler. Gruppen på 
Filippinerne er 26. nov. 
blevet godkendt af den 
Filippinske regering, 
og der er oprettet en 
særlig bankkonto under 
regeringens kontrol. 

Den danske 
gruppe 
består af følgende: 

Bent Michael Niel-
sen, guvernør i distrikt 
1470 og dermed RDR, 
Humlebæk-Nivå RK, 
Jørn Petersen, ansvarlig 
for Shelterbox og Water Survival Box, Kø-
benhavn RK, Jens van der Watt, kasserer i 
RDH, Brønshøj RK, Per Høyen, incomming 
director, RI, Aarup RK, og Asbjørn Isaksen, 
landssekretær, Sæby RK. 

Det er så heldigt, at såvel Danmark som 
Filippinerne hver har et indkommende 
bestyrelsesmedlem i Rotary International. 

Det betyder at kommunikationen 
mellem Rotary Danmark (RD) og Filip-
pinsk Rotary bliver meget kort, og at vores 
indkommende medlem, Per Høyen, har en 
meget tæt kontakt til sin kollega fra Filip-
pinerne, Guiller Tumangan. 

Der er brug for hjælp i måneder, måske 
år fra nu. Det har derfor fra første færd 

været en aftale mellem Rotary Danmarks 
Råd (RDR) og RDH, at vi koncentrerer 
indsatsen om at samle midler ind og at den 
akutte hjælp skulle anvendes til Shelterbox 
og Water Survival Box. 

Filippinerne har et voldsomt behov for 
hjælp. NU og de næste mange måneder.    

Lad os nå målet 
2 mill kroner inden 
julen 2013!

På opfordring har vi åbnet for betaling 
med alle internationale kreditkort, foruden 
Dankort og Netbank, så der findes næsten 
ingen undskyldning. 

Preben Nielsen, Formand RDH 

Husker du at søge 
deltagelse i den lokale 
Rotary klubs møder, 
når du opholder dig  et 
sted i udlandet, hvor 
der findes en klub? Det 
er måske de færreste, 
der tager mod til sig - 
eller tager sig sammen 
til at gøre det. Men de, 
der gør, beretter som 
oftest om det som en 
spændende og positiv 
oplevelse. 

Blandt dem er Hans I. Carøe fra Randers 
Vestre, major i Ingeniørregimentet, som har 
opholdt sig i Sydsudan i en periode. Han 
fortæller:

- I det halve år, jeg var udsendt med FN 
til missionen i Sydsudan (UNMISS), deltog 
jeg - i den udstrækning det var muligt - 
ugentligt i møderne i Sydsudans eneste 
Rotary Klub ”The Rotary Club of Juba”.

Det var meget spændende og interessant 
at opleve en anden klubkultur og i  usæd-
vanlige ”omgivelser. På grund af tempera-
turen - op til 45 om dagen og ned til 25 om 
natten - var mødelokalet rigt forsynet med 
aircondition samt gulv- og loftventilatorer. 
Yderligere stod der lige udenfor lokalet en 

stor generator og støjede. Derfor foregik alt 
via mikrofon og højtaleranlæg. 

Selve mødet varede normalt én time og 
startede med, at mikrofonen gik rundt, og 
alle præsenterede sig,  hvorefter et medlem 
læste en bøn, og der blev udbragt en skål 
for Sydsudans præsident. 

Der var ofte en del gæster, både poten-
tielt nye medlemmer, gæster og foredrags-
holdere. Men det var ikke til alle møder, der 
var indlæg udefra. Til hvert møde var der et 
lille traktementet ”snacks” - der blev nydt i 
en kort pause i mødet - og som kunne være 
en lille forårsrulle, et stykke tærte, kage eller 
andet og et krus te eller kaffe.

Et  rotarymøde i Sydsudan

Hans I. Carøe fra 
Randers Vestre

Til møderne blev alle deltagere registre-
ret på en liste, hvor der også blev påført, 
hvad hver enkelt betalte til mødet (kontant). 
Normalt 25 SS-pund - svarende til ca. 35 
Dkr., eller man donerede mere. Mod slut-
ningen af mødet gik en kurv rundt - en Fun-
Fine-Basket - hvori man lagde en donation. 
Det var et ”glædesgebyr” og man lagde 
penge i efter formåen - og sagde samtidig, 
hvad man var glad for i dag. 

Møderne sluttede med, at deltagerne i 
kor fremsagde Rotary’s Four Way Test:

Of the things we think, say or do: 
1. Is it the truth? 2. Is it FAIR to all con-

cerned? 3. Will it build Goodwill and better 
friendships? 4. Will it be Beneficial to all 
concerned?

- Hvorefter der blev udbragt en skål for 
Rotary International.                             -ct
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Område 1: 
Jens Gram, Skagen RK. Mail: 
gram@globesat.dk.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City Morgen, Sindal, 
Skagen, Skagen morgen 
Klub, Sæby.

Område 2: 
Anni Stilling, Hjørring Vestre 
RK. Mail: anni.stilling@
hjoerring.dk.
Hirtshals, Brønderslev, Dron-
ninglund, Hjallerup Morgen, 
Hjørring, Hjørring Morgen, 
Hjørring Vestre.

Område 3: 
Henrik Westen-Jensen, 
hewj@mail.dk: Aalborg 
Søndre.
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre, Aalborg City 
morgen, Nørresundby, Hals, 
Nibe.
 
Område 4: 
Thomas Blom, Pandrup RK. 
Mail: thomas@thomasblom.
dk.
Thisted, Fjerritslev, Nykøbing 
Mors, Hanstholm, Pandrup, 
Åbybro, Skive, Skivehus, 
Skive Fjord morgen.

Område 5: 
Jens Martin Hansen, Aars 
RK. Mail: jmsh@post.tele.dk.
Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, 
Rebild, Hadsund, Sydthy.

Område 6: 
Kim Holst, Randers Vestre 
RK. Mail: holst.kh@gmail.
com.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Erik Salomonsen, Rønde RK. 
Mail: ingerik@os.dk.
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK.
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jan Brinck, distriktsguvernør
DG1440-1314@rotary.dk 

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

Velkommen til nye medlemmer 
i 1440 i november 2013

Januar:
Uge 2: DG: Klubbesøg i Langå RK
           DGE: USA
           DG,DGN, AG m.fl.: Kick-off-møde  
 vedr. Public Image Grant

Uge 3: Klubbesøg i: Åbybro, Ålborg Østre,
  Ålborg City og Brønderslev.
           DGE: USA – Assembly
           Chair Foundation: Midtvejsmøde 
 i RDH

Uge 4: DG: Klubbesøg I Kjellerup og 
 Hammel

Uge 5: DG klubbesøg i Sydthy og Hjørring
           Guvernørgruppemøde 6 og   
 uddannelsesmøde 3. 
           AG m.fl: Landsdækkende 
 AG-uddannelse Børkop.

Februar:
Uge 6: DG: klubbesøg i Hinnerup.
           Guvernørgruppemøde 7 (Skype)

Distriktsaktiviteter 
i januar, februar og marts

Frederikshavn 
Claus Høeg
Ole Krogsgaard
Peter Nielsen

Frederikshavn Bangsbo-
strand
Majbritt Gaardbo

Frederikshavn City 
Camilla Mellergaard Olsen

Grenaa 
Lene Holm Pedersen
Dennis Friis Thaagaard

Hammel
Anton Sørensen

Hinnerup
Finn Møller Andreasen

Kjellerup 
Per Mouritzsen

Nibe
Jens Uggerhøj

Sindal
Svend Hjorth

Skagen Morgen 
Sussi Croone Larsen

Thisted 
Niels Jeppesen

Aalborg City 
Mette Fosvald

Aalborg Vestre
Tinna Rita Engqvist

Aalborg Vestre
Ole  Droob

Aars
Jørgen Odgaard

Nye Rotaract 
Kronjylland 
godt i gang

Nychartrede Rotaract Kronjylland 
har allerede haft sit første velgøren-
hedsprojekt, som var til fordel for børn 
i Syrien.

Uge 7: Guvernørgruppen og klubrepræsentanter:
  Nominering af DG 2016-2017

Uge 8: DG: Klubbesøg i Viborg- Asmild
 Nomineringskomite: Nominering 
 af COL-repræsentant 
 DGN: DGN-2 møde (FYN)
 RLI-fakultet: Planmøde i Aalborg

Uge 9: DG: evt. møde i Tænketank vedr. medlems
 fastholdelse m.m.
          Hele distriktsrådet: AG- og distriktsråds-
 træning.

Marts:
Uge 10: Guvernørgruppemøde 8 og
 Distriktsrådsmøde 3.
         Alle: Præsident Elect Training Seminar
  (PETS) –Hadsten
          DG: Distriksmøde i IW D44

Uge 11: Evt. Møde med IW D44 (Ledelse)

Uge 12: DG, DT m.fl. RLI-2- Seminar 1.

Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: 
Dokumenter, 2013-2014-JanBrinck; Mødekalender.

-  Det er et projekt, vi har valgt 
at støtte, fordi vi mener, at børn 
ikke skal være ofre for krig. Vi synes 
derfor, at de fortjener lidt ekstra 
opmærksomhed og støtte oven på 
den tumult der har været og stadig 
er i landet, fortæller Lea Erbs. 

- Vi håber, at det er et projekt 
der kan blive en årligt tilbageven-
dende begivenhed i klubben, siger 
Lea Erbs.


