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LIGHT ROTARY
i det nye år

Første halvdel af Rotaryåret nærmer sig 
sin afslutning. I distriktets klubber har der 
været årsmøder. Klubberne skal huske at 
oprette den nye bestyrelse på hjemmesiden.

Nu julefreden er ved at sænke sig ... 
kan jeg se tilbage på et indholdsrigt ef ter år. 
Jeg har indtil nu besøgt 41 klubber. 
     Det har været en dejlig oplevelse.
     Et gennemgående tema er ønsket om 
medlemstilgang og fastholdelse af det gode 
sammenhold og kammeratskab i klubberne. 
Det er vigtigt i den forbindelse at tænke på: 
Hvordan fornyer og forandrer man klubben 
med respekt for Rotarys værdier og klub-
bens traditioner. For at tiltrække yngre skal 
man være parat til at prøve nyt og betræde 
andre veje end dem, der altid er betrådt.

Vær positiv!
I november kom verdenspræsident Gary 

Huang og Corinna på besøg i distriktet. 
Aalborg Vestre RK havde tilrettelagt et flot 
Intercity frokostmøde. I sin tale satte Huang 

fokus på medlemskab og fornyelse i klub-
berne. 

Han fremhævede 3 ting, der er vigtig at 
huske på, hvis nye rotarianere skal føle sig 
velkomne i klubberne: 
    Vær positiv i mødet med nye kamme-
rater  

Vær aktiv, sørg for at involvere de nye 
medlemmer i klubbens udvalg. 

Vær en ven. Unge søger Rotary pga. 
netværket. Men i Rotary får man mere end 
blot et netværk. Et godt kammeratskab og 
spændende foredrag. Husk, ungdommen er 
ikke kun vores, men også Rotarys fremtid”, 
siger Huang.

Ryla-succes
I oktober blev RYLA kurset afholdt på 

Himmerland golfcenter. Kurset var en stor 
succes med 30 deltagere. En måned senere 
var der kursus 3 for Rotaract. Det er første 
gang kursusrækken er afholdt i Danmark. 
Den var en stor succes. Der er stor interes-
sen for at lave noget tilsvarende i de andre 
distrikter. 

Distriktsguvernør - ku’ det blive dig?
Distriktsguvernør 2017-18 er det noget 

for dig? Grib chancen! Vi søger kandi-
dater til et spændende job med mange 
udfordringer og oplevelser. Jeg ser frem til 
at modtage mange ansøgninger inden 20. 
Januar 2015.

GSE til USA
Til maj sender vi et GSE hold til Illinois, 

USA. Der afholdes interview med poten-
tielle teamlederkandidater 7. januar og med 
potentielle teamdeltagere 1. februar 2015.

Jeg vil slutte med en stor tak til alle, der 
har bidraget til et godt halvår i distriktet.

    Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig 
jul og et godt Nytår. Lad os fort sætte 
med at ”Light up Rotary” i 2015. 

  Jens Søndergaard

Intercity y frfrokokosostmtmødødee. II ssinin ttala e satte Huang sen for at lave noget tilsvarende i de andre 
distrikter.
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Han Herred & Aalborg Østre Rotary Klub har sat sig 
det ambitiøse mål, at klubberne i distrikt 1440 
skal skaffe 225.000 kroner til 150 vandrensn-
ings- og overlevelsessæt. De 150 Water 
Survival Boxes skal bruges til hurtig indsats 
i katastrofeområder, ramt af oversvøm-
melse eller jordskælv.

Rotary klubberne har sluttet sig sam-
men med den engelske Rotary Club of 
Chelwood Bridge North East Som-
merset om at skabe en organi-
sation, der hurtigt og effektivt 
kan sikre, at de 150 Water 
Survival Boxes når ud til 
ofrene i verdens katastro-
febrændpunkter.

Boksen består 
af både et effektivt 
vandrensningsaggregat, 
som kan rense 18.000 
l forurenet vand og 
dermed sikre en familie 
på 5 personer adgang 
til rent vand i over et år, 
herudover er der også 
køkkenudstyr, simpelt 

Distriktet satser på at skaffe 
150 Water Survival Boxes

Ved distriktskonferencen i Hadsten 
den 20. september blev Water Survival 
Boksen fremvist, og der var lejlighed til 
at smage på det rensede å-vand. Inden 
konferencen sluttede, sendte DG Jens 
Søndergaard en lille gul spand rundt og 
opfordrede til at bidrage til anskaffelse 
af katastrofe udstyr. 

De indsamlede ca. 2.400 kr. er se-

værktøj og hygiejneartikler til familien i boksen.
Vi håber at alle Rotary klubber i distrikt 

1440 vil do ne re 3 Water Survival Boxes til en 
hurtig indsats i katastrofeområderne, det kan 

gøres ved at din Rotaryklub laver donation 
af 4.500 DKK. Donationen omfatter både 
indkøb, pakning, transport og uddeling i 
katastrofeområdet.

Det er et initiativ, som vi alle bør støtte, 
da det kan sikre verdens katastrofeofre 

rent vand og overlevelse gennem en 
effektiv og hurtig Rotary 

indsats for få penge.
De to tovholder-

klubber vil rette 
henvendelse til 
distriktets klubber – 
og vi kommer gerne 
ud til et klubmøde og 
demonstrerer boksene.

Med venlig hilsen
Marianne Holmsgaard, 

Aalborg Østre RK
Erik Tornøe, 
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Bidrag på £315 doblet til £630
nere i Han Herred Rotary Klub suppleret 
til 3000 kr.

I forbindelse med nyhedsbrevet fra 
den engelske klub Chelwood Bridge i 
Distrikt 1200, der står for pakning og 
distribution af boksene, omtales den se-
neste over svømmelses-katastrofe i Jamu 
og Kashmir (Region Indien og Pakistan), 
hvortil de ud sendte WSB fra lageret i 

Radstock er leveret. 
I samme nyhedsbrev er The Biggive 

Christmas Challenge beskrevet, et en-
gelsk initiativ, som i tre dage i december 
fordobler indbetalinger til velgørende 
formål. Det lykkedes at sende vores lille 
donation på  £ 315, som straks blev 
fordoblet til £ 630, hvilket betaler for 
anskaffelse af 4 WSB.
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Det der 
”JA-TAK” 
i 1993, hvor jeg 
blev spurgt, om 
jeg ville være 
rotarianer - har 
jeg ikke for-
trudt!

Det JA-TAK har I alle oplevet. 
Og genhører det, der blev læst op 
ved DIN egen optagelse – og at 
du dengang tænkte: nu starter der 
noget vigtigt for dig.

At være en del af Rotary ER 
noget særligt – netop fordi man 
har JA-hatten på. 

JA betyder nemlig, at man 
vil bruge de muligheder, Rotary 
byder på. Netværk og det klubaf-
ledte  kammeratskab. Ungdom-
sudveksling i alle dets former. 
Projektdeltagelser. Og hygge – i 
denne måned julehygge med et 
traditionelt julemøde og måske 
indsamling til et eller andet.

JA-hatten kender mange af os 
også, da vi fik henvendelse om at 
tage et job i klubben. Selv mener 
jeg aldrig, jeg har hørt nogen sige 
nej-tak til et tilbudt job.  Bliver 
man spurgt, siger man JA-TAK. 
Det er i klubben, Rotary lever 
synligst. Men i månedsbrevene 
åbenbares der også mange andre 
steder, hvor Rotary gør en forskel. 
Hvor I gør Rotary til en forskel.

JA- hatten 
- er klædelig!

Og nogle af os bliver motiverede og siger JA-TAK til arbejde 
i distriktet.

På klubplan – i distriktet – på landsplan 
– på internationalt plan fylder UDDANNELSE meget

Distrikt 1440 frigiver omkring årsskiftet et katalog af indlæg/
kurser, som alle klubber og medlemmer kan deltage i. De er 
tænkt som egentlige klubmøder – brug dem!! De kan også  
tilpasses til udvalgs-/bestyrelsesniveau, hvorfor vi kan tilbyde 
inspiration til alle dem i klubberne, der har sagt JA-TAK til et job 
i klubben.

For nylig blev der afholdt prePETS! (PETS står for Præsident 
Elect Seminar. PETS afholdes i foråret 2015).  Det afholdtes tre 
steder i distriktet – en tidsbesparelse for deltagerne. Med pro-
gram for præsident electerne – selvfølgelig, men samtidigt har vi 

i distriktet tænkt  nogle temaer 
ind, som andre fra klubberne 
kunne deltage i:

Rotarys image og brug 
      af sociale medier          

Foundation   

Projekter – fra ide til 
      virkelighed       

Mentor for nye  
      rotarianere.

Der var 106 rotarianere, 
der havde sagt JA-TAK på 
en af disse tre dage. Og fik 
inspiration. Nogle klubber tog 
en bilfuld af sted. For vi vil fra 
distriktets side til stadighed 
veksle lidt med temaerne, så 
de opgaver, der arbejdes med 
i klubberne, bliver dækket ind 
med dels sparring, dels - nok 
så væsentligt - erfaringsudvek-
sling med andre rotarianere. 

Ligesom på internationalt 
plan taltes der på prePETS 
utrolig hurtigt på kryds og 
tværs. Det var JA-hatten, der 
var på !!  

Opfordring: 
Se på udbuddet af indlæg 

fra distriktet – og planlæg brug 
af disse fx. 2 gange pr. år!

Og naturligvis til alle: nyd 
julen – lad roen sænke sig, og 
kom godt ind i januar! 

Chr. Boldsen , DGN.   
Randers Vestre Rotaryklub

(DGN betyder: 
District Govenor Nominee 

– med DG-år 2016-17)     
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Den 1. august  2014 tidligt om morge-
nen satte jeg mig på flyet mod Amster-
dam. Det  var starten af min rejse mod 
Columbus, Georgia. Jeg var godt spændt. 
Samtidig  havde jeg også en forventning 
om, at dette skulle blive et uforglemmeligt, 
lærerigt, og oplevelses rigt år og en følelse 
af, at næste gang jeg sætter fødderne på 
dansk jord igen, er jeg ikke kun blevet et år 
ældre, men også rigere på en forståelse af 
den amerikanske kultur, Rotary og mig selv. 

Jeg har altid været opsat på at rejse 
efter min gymnasie tid, og dette program 
virkede som en rigtig god mulighed for 
både at opleve den amerikanske kultur tæt 
på, få venner på tværs af mange lande, 
studere i udlandet, men også at få et 

bedre kendskab til organisationen   
Rotary. 

Jeg sendte min ansøgning 
afsted i juli måned, og i marts var 
jeg blevet optaget på Columbus 
State University, og jeg har to 
sponsorklubber: North Columbus 
og Muscogee Rotary. 

Jeg har nu befundet mig i 
Columbus i over 3 måneder, og 
det er helt fantastisk! At være her 
i Georgia har vist mig et glimt af 
den helt fantastiske gæstfrihed, 
som man finder i den sydlige del 
af USA, alle har åbnet deres hjem 
for mig, og mens jeg bor på sko-

len, har jeg, takket være Rotary, også fået 
et helt fantastisk netværk uden for skolen. 

Rotary Klubberne er ekstremt aktive, 
og vi har flere forskellige projekter i gang 
næsten hver weekend, heraf kan nævnes: 
renovering af parker, renovering af huse 
for  veteraner, besøg på skole for børn med 
specielle krav, og diverse indsamlinger. 

Som GRSP-elev har man altid travlt, 
men jeg kan helt klart opfordre til at man 
deltager aktivt i Rotary møder og arrange-
menter. Det har givet mig enormt meget og 
givet mig chancen for at se de forskellige 
sider af samfundet, og hvad vi kan gøre for 
at forbedre det. 

Vi har også de fast planlagte weekends, 
hvor  alle 51 GRSP’ere fra hele verden 
mødes, og deltager i  arrangementer 
planlagt af Rotary klubber. Weekenderne 
er virkelige sjove, og man får hurtigt et tæt 

Hvad er Georgia 
Rotary Student 
Program(GRSP)? 

GRSP er et scholarship uddelt af tre 
Rotary distrikter i Georgia. Det er et 
helt unikt program inden for Rotary, 
som hvert år bliver tildelt på konkur-
rencemæssig basis til 50-60 unge fra 
hele verden, som bliver fordelt rundt 
i hele Georgia. Eleverne får både en 
”college-experience” da de bor på 
skolen, men får også mulighed for at 
opleve den amerikanske familiekultur 
hos deres værtsfamilier. 
Formålet med GRSP er at fremme 
international fred igennem forståelse og 
venskaber på tværs af nationer.

Krav til ansøger: 
- Mellem 18-25 år
- Ugift
- Både personer med og uden relation
  til Rotary kan ansøge. 
- Må ikke tidligere have gået i skole i
  USA.
Hvad dækker scholarshippet? 
- Studieafgifter
- Mad
- Bøger
- Bolig
Hvad skal ansøgeren selv betale? 
- Transport til USA
- Forsikring
- $ 3,000 til lommepenge
- Skat
- Visum og dvs. test

Ansøgninger modtages fra 1. juli til 
1. september.

Læs mere på: www.grsp.org

Et helt fantastisk år  
– min rejse til Georgia med Rotary

bånd til de andre GRSP-elever, som er “i 
samme båd” som en selv. 

Jeg har oplevet den amerikanske Col-
lege kultur med sororities  og fraternities  
og ej  at forglemme College Football, som 
her i syden er næsten hellig. Samtidig har 
jeg også en ”host-family” som giver mig et 
indblik ind i den amerikanske familie, og 
deres traditioner. 

Hvis man er opsat på at studere i ud-
landet, eller bare at tage et ”friår”, som jeg 
gør, vil jeg helt klart  anbefale  GRSP. 

De bedste hilsener
Ida Klæstrup, ida@klaestrup.com

GRSP Student, Georgia 2014/2015

Ida Klæstrup
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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: 
Hans Pinnerup Nielsen, Ran-
ders Østre. hans.p.nielsen@
mail.dk.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Egon Jensen, Grenaa RK, 
ej-grenaa@stofanet.dk. 
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Jens Søndergaard, Hadsten RK. 
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jens Søndergaard, distriktsguvernør
DG1440-1415@rotary.dk 

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

Guvernørens aktivitetskalender
JANUAR:
Tirsdag den  06. Hanstholm:  Formøde 16:30. Møde 18:15.
Onsdag den  07. GSE Valg af Team-leder. (Sted: Rebildhus).
Torsdag den  08. DG: RD-FU Fjeldsted Skov Kro, 16.00.
Fredag den  09. DGE: USA.
Lørdag den  10. DGE: USA.
Søndag den  11. DGE: USA.
Mandag den  12. Randers Vestre. Formøde 15:45. Møde 17:30.
  Randers B.B. 19:30 Formøde. 
  DGE: USA (guvernørskole). 
Tirsdag den  13. Randers Søndre. Formøde 16:15. Møde 18:00. DGE: USA.
Onsdag den  14. Randers BB.  Møde 07:00. DGE: USA.
Torsdag den  15. Aars.  Formøde  16:30 - Møde 18:15. DGE: USA.
Fredag den  16. DGE: USA.
Lørdag den  17. DGE: USA.
Søndag den  18. DGE: USA.
Mandag den  19. Hinnerup. Formøde 16:30 - Møde 18:15. DGE: USA.
Tirsdag den  20. DGE: USA.
Onsdag den  21. Hadsten.   Formøde 16:30 - Møde 18:15. DGE: USA.
Torsdag den  22. Hammel.  Formøde: 16:45. Møde: 18:15. DGE: USA.
Fredag den  23. DGE: USA.
Lørdag den  24. DGE: USA.
Søndag den  25. DGE: USA.
Mandag den  26. Ebeltoft. Formøde 16:30 - Møde 18:15.
Tirsdag den  27. Grenå.  Formøde 10:15 - Møde 12:00.
Onsdag den  28. 14:00 GG møde 6. (Sted: Rebildhus).
Torsdag den  29. Rosenholm.  Formøde 16:15. Møde 18:00. 
Lørdag den  31. DGE, DGN: Landsdækkende AG-seminar. 
  Hotel Comwell, Børkop.
FEBRUAR:
Mandag den  02. Langå RK. Formøde 16:45. Møde 18:30.
Onsdag den  04. Grenå Djurs. Formøde 16:15. Møde 18:00.
  Grenaa Go’Morgen.  20:00 Formøde.
Torsdag den  05. Rønde. Formøde 16:45. Møde 18:30.
Fredag den  06. 07:00 Grenaa Go, Morgen.
Lørdag den  07. Alle: GSE Valg af Team-deltagere. (Sted: Rebildhus).

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i november-december

Bjerringbro:
Rasmus Lambert
Anders Tornegård Olesen
Verner Rigtrup
Ib Aarup

Grenaa: 
Morten Jakobsen
Lars Kølle
Krisztian Makra
Søren Nymark Rasmussen
Allan Vestrup

Hammel: 
Kurt Mikkelsen
Magnus Thomsen

Hjørring: 
Kim Nordgaard Olesen

Langå:
Jens Peter Lindholt
Christian Bagger

Randers Business Breakfast: 
Agnar Gudmundsson

Rebild:
Helle Jørgensen

Thisted: 
Jens Engelbrecht Mortensen

Aalborg City: 
Allan Højbak

Hals RK lukker til årsskiftet
Efter flere år med faldende medlemstal har klubben besluttet at lukke med udgan-

gen af dette Rotary halvår.
De resterende 8 aktive medlemmer i klubben har søgt overflytning til naboklubber.
Det er med stor beklagelse, at jeg har accepteret klubbens beslutning i erkendelse af, 

at det ikke er muligt fortsat at få tilgang af nye medlemmer i lokalområdet.
Jens Søndergaard, distrktsguvernør


