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- med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

VORE BØRN
For nogle år siden fik vi ”Klubbens
Ledelsesplan” med forslag om en
tiltrængt ny organisation og udvalg i
vore Rotaryklubber, idet den tidligere
udvalgsstruktur stammede fra omkring
1920.
Formålet med Klubbens Ledelsesplan var at hjælpe klubberne til at øge
deres muligheder for at nå deres mål i
overensstemmelse med Rotarys formål
inden for hver af de fire traditionelle
tjenestegrene: Klubtjenesten, Erhvervstjenesten, Samfundstjenesten og
International tjeneste.
Fra den 1. juli i år har vi i Rotary
fået en ny og femte tjenstegren ”New
Generation”, hvilket vi i Danmark har
oversat til ”Ungdomstjenesten”.
Ungdomstjenesten sætter fokus
på den indsats, der ydes af unge og
yngre rotarianere, der er involveret
i lederudvikling i Rotary, lokale og
internationale serviceprojekter samt i
ungdomsudveksling og Group Study
Exchange (GSE), som fremmer fred og
forståelse i verden.
Dette medfører, at vi i hver enkelt
klub bør overveje at nedsætte et
Ungdomsudvalg, der får til opgave at
gennemføre projekter, der særligt retter
sig imod de nævnte unge og yngre
rotarianere.

I dette Rotaryår samarbejder vort
distrikt på guvernørplan (DG) med distrikter, der svarer til vort eget distrikt i de
andre nordiske lande, hvor det i Norge
er distrikt 2250 med DG Ulf Terkelsen,
i Sverige distrikt 2340 med DG Lennart
Svensson og i Finland distrikt 1410 med
DG Rune Eklund.
Vi udveksler tanker og ideer og
deltager i hinandens distriktskonferencer, som I oplevede det ved vores egen
distriktskonference i Hjørring lørdag den
25. september i år. Vore nordiske venner
deltog, og DG Ulf Torkelsen fra Norge
holdt et inspirerende indlæg om Rotarys
fremtid.
På distriktskonferencen i Örebro,
Sverige 15.–17. oktober i år deltog vi fire
distriktsguvernører i en paneldrøftelse
om det nordiske samarbejde og den
nye ”Ungdomstjeneste” som en del af
arbejdet for og med de unge og yngre
rotarianere.
Ved afslutningen af paneldrøftelsen
rettede ordstyreren et tankevækkende
spørgsmål til hver enkelt af os – et spørgsmål, som jeg hermed stiller til hver enkelt
af Jer, som læser dette NYT i 1440:
Er dine egne børn med i Rotary?
Jens Kristiansen

DG Ulf Torkelsen fra Norge holdt et inspirerende indlæg om Rotarys fremtid.

Velkommen til
Hjallerup Morgen
Hermed ønsker jeg Hjallerup Morgen
Rotary Klub hjertelig velkommen som
medlem af Rotary International og af fællesskabet i vores distrikt 1440.
Med den nye morgenklub med 26 morgenfriske og erhvervsaktive unge medlemmer er vi nu 54 klubber i distriktet.
Pr. den 1. juli 2010 var vi i alt 2.274
medlemmer i distrikt 1440, og efter chartringen af den nye morgenklub er vi nu i
alt 2.300 medlemmer i distriktet – det er
da flot!
Hjallerup Morgen Rotary Klub blev officielt godkendt som Rotaryklub ved Rotary
Internationals bestyrelsesmøde i USA
fredag, den 17. september 2010.
Charterbrevet blev overrakt den nye
klubs første præsident Per Færch Thomsen
ved en forrygende fest på Hotel Hjallerup
Kro lørdag den 30. oktober i år.
Charterfesten vil blive omtalt mere udførligt i Nyt i 1440 den 1. december i år.
Jens Kristiansen

Deltagere søges
til GSE Teams
besøg i Florida
Så er tiden inde til at finde deltagere
til det hold, vi sender på besøg i Orlando,
Florida i april-maj.
Vi har hørt fra vore partnere derovre, at
de vil lægge sig hårdt i selen for at skabe
et rigtig godt besøg som kvittering for den
gode oplevelse, deres hold havde her i
distriktet i september. Der er ingen tvivl om,
at en rigtig stor oplevelse venter de heldige
deltagere.
Vi skal bruge 1 teamleder og 4 teamdeltagere.
Teamlederinterviews afholdes søndag
den 14. november, ansøgninger skal være
hos guvernøren nu på søndag, den 7.
november, helst på email. Teamdeltagerinterviews afholdes lørdag den 4. december.
Ansøgninger skal være hos guvernøren
torsdag, den 25. november, helst på email.
Yderligere informationer om regler m.m.
på www.fmu.dk/gse1440.htm.
Finn Munk, GSE-chairman
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Billederne er fra distriktsseminaret den 28. oktober i Aalborg. Øverst er det PRID Peter Bundgaard, Ry, der fortæller om Polio Plus.

Distriktsseminaret
er for alle og handler
om medlemsudvikling
Af Svend Erik Jensen
Distriktstræner

Distriktet indbyder til andet
seminar i dette rotaryår torsdag
den 24. november kl. 18. Seminaret holdes i Restaurant Papegøjehaven, Aalborg Kongres &
Kultur Center.
Det vil denne gang omfatte et
30 minutters indlæg ved Rotary
Coordinator Per Hylander for
alle deltagere om ”New Generation.” New Generation er
vores nye, femte tjenestegren,
som i høj grad omfatter Rotary’s
fremtid.
Derefter afholdes PRE-PETS
2 for præsidenter i rotaryåret
2011-12. President Elect Training Seminar er en tæt dialog
mellem kommende præsidenter
og den kommende guvernør,
Asbjørn Isaksen, om deres kommende, fælles opgave som ledere af Rotary i Distriktet.
Sideløbende med PRE-PETS
vil arrangementet også omfatte
et seminar om medlemsudvikling. Emnet spænder over så
vigtige udfordringer som udvidelse af medlemstallet, fastholdelse af medlemmer, nye vitaminer til klubben, forbindelsen til
kommende medlemmer ... Dette
seminar henvender sig til alle
rotarianere, som interesserer sig

for deres klubs fremtid!
Mødet indledes med fælles
spisning og afsluttes kl. 21.30.
Indbydelse udsendes til klubberne primo november 2010.
Svend Erik Jensen
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Internationalt Rotary årsmøde
i Aalborg med 300 deltagere
Rotary Institute samler deltagere fra landene mellem Sortehavet og Nordpolen!
Rotary International er opdelt i 34 zoner,
og vi hører til zone 16, som arbejder tæt
sammen med zone 15. Hvert år afholdes
et Rotary Institute med deltagelse af de to
zoners distrikter, så der er potentiel deltagelse fra 31 distrikter og mere end 15
nationer. Rotary Institute kan betragtes som
et ”årsmøde”, hvor der er lejlighed til at
blive opdateret på de seneste nyheder og
tendenser i Rotary.
Landene i zone 15 og 16 omfatter groft
sagt området mellem Ukraine i syd og
Grønland i nord, de nordiske lande, Polen
og de baltiske lande samt Rusland.
Rotary Institute 2010 fandt sted på Hotel Hvide Hus i Aalborg den 8.-10. oktober.
På mødet var der mange indlæg med
efterfølgende drøftelser af Rotarys mærkesager.
Rotary Internationals præsident 201112, inderen Kalyan Banerjee og hans hustru Binota, deltog i Rotary Institute.

Martin fra WHO, der samtidig orienterede
om status i poliobekæmpelsen i verden herunder Rotarys store engagement.

Rotary´s fremtid ...
Branding

Ungdomsarbejdet

Ungdomsarbejdet er nu en selvstændig
tjenestegren. Det nye består i, at vi i fremtiden skal kombinere tilbud som f.eks. ungdomsudveksling (YEP), Rotaract, RYLA og
GSE i en sammenhæng (Interaktion).

Rotarys fremtid var et af fokusområderne. Hvordan skal vi brande Rotary? Udgangspunktet er, hvordan vi opfatter os selv
og vores arbejde i klubben? Det er vigtigt at Rotary lederuddannelse
vi er enige i den enkelte klub før vi fortæller
Distrikt 1470 gav en god orientering om
medierne om os selv og vore projekter. Nye deres lederuddannelse, der nu har eksisteret
værktøjer kunne være anvendelse af Inter- i tre år. Konklusionen er, at uddannelsen
nettet (Facebook, Twitter, Linkedin m.fl.)
øger kendskabet til Rotary, giver et godt
grundlag for at træde ind i klubbens ledelsesfunktion (personlig ledertræning), skaber
Strategisk planlægning
sociale relationer og netværk. Uddannelsen
Den strategiske planlægning tager uder toårig (14x4 timer) Læs mere om uddangangspunkt i klubbens ledelsesplan, der
udbygges med en treårig plan indenfor tje- nelsen på distrikt 1470’s hjemmeside.
AG Jan Brinck
nestegrenene. Dette vil efterhånden kunne
styrke klubbens liv og arbejde.

Karin Endsjø, Norge.

Et liv i skinner

”Polio blev min følgesvend” fortalte den
68-årige Karin Endsjø fra Norge om.
Det var en meget personlig beretning
om 67 år med polio som sin følgesvend i
livet. – Op at stå og gå! Vær en stor pige og
græd ikke! Ordene hørte hun ofte – men
de blev samtidig en ”eye-opener” til et
liv med idræt og sport. Karin kastede sig
over handicapidrætten, der førte hende
til tops ved OL for handicappede. Parallelt arbejder hun aktivt for at hjælpe andre
mennesker med polio. Det førte hende til
bl.a. Indien, den arabiske verden og til at
hun sammen med Rotary gennemførte en
handicaplejr i Norge.

Nye tilfælde af polio

Polio er ikke udryddet. Den findes stadig
i Nigeria, Indien, Pakistan og Afghanistan.
Siden 2009 har der været dramatisk tilbagefald af sygdommen i Nordindien. - Den
29. september i år skete der et voldsomt
udbrud i Tadsjikistan – fortalte Rebbeca
RI præsident 2011-12 Kalyan Banerjee deltog i Rotary Institute 2010. Siddende director
Barry Matheson, Norge.
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Repræsentant
til Rotarys lovgivende forsamling
Efter indstilling fra en klub i distrikt 1440
skal der i Rotary året 2010/11 vælges en
repræsentant, som skal have været guvernør i en hel periode forud for 2010/11, til
Council on Legislation 2013.
Kandidaten skal være medlem af en
Rotary klub i distrikt 1440.

Er der en kandidat
til guvernørposten
i din klub?
Hermed indkalder jeg indstilling af
klubbernes kandidater til den spændende
opgave at lede distrikt 1440 som distriktsguvernør for rotaryåret 2013–2014 med
alt, hvad det indebærer af spændende opgaver, udfordringer og oplevelser.
Kandidaten skal på det tidspunkt, hvor
han/hun tiltræder som distriktsguvernør –
ved et Rotaryårs begyndelse – have været
medlem af Rotary i mindst syv år og have
gennemført et helt år som præsident samt
være et velanskrevet medlem af en bestående Rotaryklub.
Indstillingen af en kandidat skal vedtages på et almindeligt klubmøde og fremsendes til mig med attestation på vedtagelsen
fra klubbens sekretær.
Den attesterede indstilling af kandidat
skal være mig i hænde senest lørdag den
15. januar 2011.
Kandidaterne interviewes af distriktets
nomineringsudvalg, der består af guvernørgruppens fire medlemmer og de fire
klubmedlemmer der blev udtrukket ved
distriktskonferencen i Hjørring den 25. september 2010 fra Rotaryklubberne Sæby,
Rønde, Fjerritslev og Randers Østre med
Brønderslev som 1. suppleant og Grenå
som 2. suppleant.
Interviewene finder sted søndag den 6.
februar 2011.
Reglerne om opstilling og indstilling af
en kandidat som distriktsguvernør findes i
”Manual of Procedure 2010”, der findes på
www.rotary.org.
Distriktets brochure ”Hvordan bliver
man Guvernør?” indeholder en noget mere
uddybende og forklarende beskrivelse af,
hvad opgaven som distriktsguvernør forudsætter og indebærer, og denne brochure
lægges på hjemmesiden.
Jens Kristiansen
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Repræsentantens opgaver er bl.a.
• Assistere distriktets klubber med at forberede forslag til Council 2013
• Diskutere udarbejdede forslag på distriktskonference og øvrige distriktsmøder
• Være fortrolig med distriktets Rotarianeres holdninger til Rotary International
• Give konstruktiv kritik til de forslag, der
præsenteres på Council
• Være en objektiv ”lovgiver” på Council
• Skal deltage i Council on Legislation - så
længe sessionen varer
• Rapportere Council’s overvejelse til
distriktets klubber
• Være til rådighed for distriktets klubber
med henblik på fremtidige forslag til CoL.
Yderlige oplysninger om Council on Legislation kan læses i RI BYLAWS article 8.
Valg af distriktsrepræsentant fortages af
en nomineringskomite, hvis klubmedlem-

mer blev udtrukket på distriktskonferencen
i Hjørring den 25. september 2010. Øvrige
medlemmer af komiteen er: PDG, DG,
DGE og DGN.
Forslag til repræsentant skal være DG
Jens Kristiansen i hænde senest lørdag den
15. januar 2011. Interviews vil finde sted
søndag, den 6. februar 2011.
Jens Kristiansen

Get-together
på
toppen!

Første weekend i september blev det første –
men bestemt ikke det
sidste – Get-together afviklet i Skagen. Samarbejdet kom i stand gennem
”toppen af Rotary” som omfatter Rotaryklubberne i Hjørring og Frederikshavn kommuner, i alt 11 klubber. Alle har bidraget
økonomisk til dette arrangement.
Den praktiske udformning og afvikling
stod Skagen, Frederikshavn og Bangsbostrand Rotaryklubber for.
Vi var begunstiget med et helt fantastisk
vejr, solrigt og vindstille. Der deltog 33
glade og forventningsfulde udvekslingsstudenter fra hele distriktet.
Alle mødtes fredag eftermiddag på
banegården i Frederikshavn og kørte med
Skagensbanen til Skagen, derfra gik vi til
Skagen sports og Kulturcenter som var
vores base i weekenden.
Der var lejet bus med guide, så de unge
fik fortalt historierne om Skagen undervejs. Vi kørte til Grenen, hvor vi kørte med
Sandormen til mødet med de to have. Vi
gik tilbage til det grå fyr, hvorfra der var en
fantastisk udsigt over Skagen.
Vi så fortidsminderne og den tilsandede kirke. Helt tilfældigt mødte vi der en
australsk familie, hvor moderen selv tilbage
i 1988 havde været udvekslingsstudent

gennem Rotary i Sydafrika!
Vi kunne også nå en tur til Råbjerg Mile,
som virkelig var et hit!
På Skagen Museum fik vi en meget
spændende rundvisning. Der var stor
spørgelyst selvom studenterne var ved at
være trætte.
Lørdag aften fik vi besøg af distriktsguvernøren og distrikts protection officer
- begge med fruer.
Om aftenen blev der hygget og spillet indendørs fodbold til den store guldmedalje!
Der var mange spørgsmål fra de nyankomne studenter, som kun havde været her
5 uger.
Mange gav udtryk for at det havde været
en fantastisk dag, og var lidt stolte over, at
de havde været med til at grundlægge en
tradition. Der var ro på værelserne kl. 24!
Vi havde en fantastisk weekend med
alle de søde, glade og forventningsfulde
studenter. Der var ikke på noget tidspunkt
misstemning eller klikedannelser.
Vi, der planlagde, er alle klar igen næste
år!
Hilsen - Søren Bjerregaard.
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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 Stigs-borg,
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
Thisted Åbybro
janbrinck@mail.tele.dk
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Guvernørbesøg i denne måned
I denne måned glæder jeg mig til at besøge følgende klubber:
Nykøbing Mors 1. november,
Skivehus 3. november,
Pandrup 4. november,
Randers Vestre 8. november,

Sindal 9. november,
Skive 15. november,
Viborg 17. november,
Aars 18. november,

God PR gør det nemmere
at hverve medlemmer
Thisted: Når man før i tiden fortalte, at
man var medlem af Rotary, sagde de fleste
”nå” og spurgte ikke ind til, hvad Rotary
var for noget. De fleste havde den opfattelse, at man som Rotarianer ikke måtte
fortælle noget fra møderne. Hvis man gik
folk lidt på klingen, mente de, det var en
hemmelig gammelmands klub, hvor der
sad nogle af byens spidser og lavede aftaler. Jeg tror de fleste opfattede Rotary som
en slags loge.

Hvad kan man skrive om?

Det er vigtigt, vi får fjernet den
slags misforståelser

Resultatet af den forøgede PR

Det er vigtigt, at vi i vort arbejde med
at tiltrække nye medlemmer til Rotary
får givet potentielle medlemmer og deres
omgivelser et mere positivt syn på, hvad
Rotary står for.
Vi har for et par år siden valgt en formand for et ”PR-udvalg”. Når vi har et
eller andet, der kunne blive en historie ud
af, giver vi ham et praj eller sender nogle
stikord til ham. Han laver så en historie
og vedlægger et par billeder og sender det
hele til avisen.
Vore lokale aviser vil helst have færdigt
materiale, dvs. tekst skrevet i Word og billeder i en god opløsning.
Vi har nu en historie i de lokale aviser i
gennemsnit en gang om måneden, og det
er ikke bare et lille indlæg, men oftest en
historie med et eller flere billeder, der fylder
en halv side eller mere.

Det sker i år i 1440
Assisterende Guvernør Område 7 - Svend Aage Jensen,
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund
Løgstør Rebild Skive Skivehus
Sydthy
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk

Sydthy 22. november,
Aalborg Østre 23. november,
Viborg-Asmild 29. november.

2. november kl. 18.30:
Distriktsmøde nr. 2 i Rebild.

7. november kl. 24.00: Frist for ansøgning
som GSE teamleader til Finn Munk.
11. november kl. 18.00:
Distriktsudvalgsmøde i Rebild.
14. november kl. 10.00:
GSE Teamleader interviews i Aalborg.
24. november kl. 18.00: Distriktsseminarer
i Aalborg Kongres & Kulturcenter.

Det er selvfølgelig forskelligt fra klub til
klub, alt efter hvilke aktiviteter man arbejder med, men jeg kan nævne nogle af de
historie vi har haft i de lokale aviser: præsidentskifte, udvekslingsstudenters oplevelser,
samt f.eks. Polio Plus og andre aktiviteter.
Omkring halvdelen af historierne er indledt
med at fortælle, hvad Rotary er og hvad
Rotary står for, dog fortalt på forskellig
måde fra gang til gang.

Virker de? Ja, for det første behøver vi
ikke give nogen forklaring på, hvad Rotary
er, og hvad Rotary arbejder med, når vi
siger, at vi er medlem af Rotary. Det ved de
fleste godt nu.
For det andet mærker vi en øget interesse for at samarbejde med os fra andre
interesseorganisationer. Men det vigtigste
resultat af den forøgede presseomtale, er
den, at vi over for potentielle medlemmer
ikke behøver at fortælle så meget om, hvad
Rotary er, men at vi kan koncentrere os om
at fortælle, hvilke fordele og muligheder
man får ved at være medlem af Rotary.
Folk har generelt fået et mere positivt
syn på Rotary, der bliver blandt andet talt
meget om vores udveksling af unge mennesker, ligesom mange har lagt mærke til
indsamlingen af brugte telefoner til udryddelse af polio.
Med venlig hilsen Leif Pallesen
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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

