
- med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

NR. 6 - DECEMBER 2010

Peace Scholar
– en kæmpe chance for et 
dygtig ungt menneske. 
Kender du en kandidat?

En Peace Scholar – en freds- og 
konfliktforsker – er en ung universi-
tetskandidat, der har lyst og evner til 
at uddanne sig til freds- og konflikt-
løser på et af de seks ”Rotary Peace 
Centers” (fredsforskningscentre), der 
findes ved universiteterne i Bangkok, 
Thailand, North Carolina, USA, Tokyo, 
Japan, Buinos Aires, Argentina, West 
Yorkshire, England, og Brisbane, 
Australien. 

The Rotary Foundation (TRF) ud-
deler hvert år op til 60 toårige stipen-
dier til unge universitetskandidater, der 
har topkarakterer, er topintelligente og 
er topmotiverede til at videreuddanne 
sig og studere freds- og konfliktløsning 
i op til to år på et af de nævnte univer-
sitetscentre med henblik på at blive ud-
dannet som freds- og konfliktløser og 
at arbejde som sådan i verdens mange 
brændpunkter.

Ansøgerne skal have haft mindst tre 
års fuldtids arbejde.

Ansøgningsskemaer og nærmere 
orientering om Rotary Peace Scholars 
findes på www.rotary.org.

Ansøgninger skal indsendes gen-
nem en Rotaryklub til distriktsguvernø-
ren inden den 1. maj 2011.

Distriktsguvernøren nedsætter et 
udvalg til interview af ansøgerne, 
hvorefter ansøgningerne med en rede-
gørelse for resultatet af interviewene 
fremsendes til Rotary International 
inden den 1. juli 2011.

Ansøgningerne behandles i løbet 
af efteråret, og resultatet meddeles 
ansøgerne i slutningen af 2011.

Er der brug for freds- og 
konfliktløsere?

I vores del af verden sender vi 
som bekendt unge kvinder og mænd 
til Afghanistan, hvor de gør en stor 

indsats og en stor forskel, og hvor en 
del af dem desværre betaler herfor med 
deres eget liv.

Tænk, om vi her i distrikt 1440 
kunne finde og indstille et ungt men-
neske til et sådant toårigt stipendium 
fra The Rotary Foundation til at blive 
uddannet som freds- og konfliktløser og 
derefter blive udsendt til Afghanistan 
for at være med til at forsøge at løse 
konflikterne der.

Det kan godt være, at en sådan ung 
freds- og konfliktløser kun kan løse en 
meget lille del af den svære konflikt, der 
består på mange leder i det komplice-
rede spil, der foregår i Afghanistan, men 
hvis vi ikke hver for sig bidrager med 
bare en lille bitte smule, så eskalerer 
konflikten uhæmmet.

Mit håb er, at der et eller andet sted i 
vore 54 klubber er et eller flere medlem-
mer, der kender et ungt menneske med 
de ovenfor angivne kvaliteter og ønsker, 
som vi kunne indstille til stipendiet.

Vi har ingen sikkerhed for, at vores 
kandidat eller kandidater bliver tildelt 
et toårigt stipendium med alt betalt i 
form af rejse, ophold og undervisning i 
de to år, som uddannelsen varer, men 
det er da værd at prøve at være med til 
at gøre verden bare en lille bitte smule 
bedre at leve i – er det ikke?

Jens Kristiansen

Rotary har utrolig mange 
fantastiske uddannelsestilbud 
til unge  - her er et af dem. 

AG’er 
søges!
Fra 1. juli 2011 
skal vi i distrikt 1440 
bruge 3 nye a ssiste-
rende guvernører.  
Er du en af dem?

                   Asbjørn Isaksen

For at blive Assisterende Guvernør skal 
man have været præsident, man skal have 
interesse for at deltage i distriktets arbejde 
og være villig til at investere min. 3 år i 
opgaven.

Opgaver for en assisterende 
guvernør (AG)

Som AG varetager du en generalistfunk-
tion. Denne medfører, at du under ansvar 
over for guvernøren forestår serviceringen 
af ca. 8 af distriktets klubber -  herunder:

• Medvirke i planlægningen af det 
kommende Rotary-år under ledelse af 
guvernøren.

• Medvirke i implementeringen af 
distriktets strategi, som der udarbejdes 
forslag til af guvernørgruppen.

• Medvirke i forberedelse og gen-
nemførelse af PETS/ instruktionsmøde, 
distriktskonference og distriktsmøder 
efter nærmere aftale med guvernøren.

• Være ansvarlig for aftaler om guver-
nørbesøg med klubberne.

• Medvirke under guvernørbesøg i 
klubberne og lede formødet.

• Være ansvarlig for opfølgning af 
aftaler med klubberne.

• Udfærdige Memo of Club Visit efter 
det obligatoriske besøg i hver klub med 
eventuelle efterfølgende justeringer.

• Medvirke til Rotary-information efter 
behov i klubberne.

• Formidle samarbejde mellem områ-
dets klubber om aktiviteter/ arrange-
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menter, der opfattes som for 
store for enkelte klubber.

• Hjælpe klubberne med 
ansøgninger om støtte til 
lokale eller internationale 
projekter.

• Bidrage til guvernørens 
nyhedsbrev med indlæg om 
begivenheder/ aktiviteter i 
”dine” klubber.

• Være opmærksom på res-
sourcepersoner i klubberne, 
som kan være kandidater til 
jobs på distriktsplan.

• Evt. varetage særlige op-
gaver på distriktsniveau.

Som AG er du medlem af 
distriktsudvalget og har møde-
pligt til udvalgets møder, som 
afholdes efter behov, normalt ca. 
fire gange om året.
     Du har ligeledes pligt til at 
deltage i den uddannelse, som 
tilbydes AG, herunder ud-
dannelse gennemført i Rotary 
Danmark-regi.

     Nødvendige udgifter refun-
deres efter regning, nødvendig 
kørsel refunderes efter statens 
takst.

Hvad får du af det?
Du får en Rotary uddannelse 

på Distriktsniveau.
Du bliver en del af distrikts-

ledelsen og det kammeratskab, 
som er her.

Du får et fantastisk indblik i 
dine klubbers klubliv.

Du bliver inspireret af, hvor-
dan andre klubber gør tingene.

Kort sagt: du får bygget en 
ekstra dimension på dit Rotary 
liv.

Vi skal bruge nye Assiste-
rende Guvernører i følgende 
områder:

Område 2: Bjerringbro, Kjel-
lerup, Langå, Randers Søndre, 
Randers Vestre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast.

Område 4: Ebeltoft, 
Grenaa , Grenaa-Djurs, Hadsten, 
Hinnerup, Rønde, Rosenholm.

Område 5: Brønderslev, 
Hals, Hobro, Sæby, Viborg, 
Viborg-Asmild, Aars.

Er du bosiddende i et af disse 
områder, vil vi meget gerne høre 
fra dig.

Kontakt: 
DGE Asbjørn Isaksen, 

dg1440-1112@rotary.dk.

Hermed indkalder jeg indstil-
ling af klubbernes kandidater til 
den spændende opgave at lede 
Distrikt 1440 som distriktsguver-
nør for Rotaryåret 2013–2014 
med alt, hvad det indebærer af 
spændende opgaver, udfordrin-
ger og oplevelser.
    Kandidaten skal på det tids-
punkt, hvor han/hun tiltræder 
som distriktsguvernør – ved et 
Rotaryårs begyndelse – have 
været medlem af Rotary i 
mindst syv år og have gennem-
ført et helt år som præsident 
samt være et velanskrevet med-
lem 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 

Ny mand i distriktets 
foundationudvalg

Som et led i at få udvalgs-
strukturen i distriktet til at 
passe med klubbernes, så vi kan 
hjælpe og støtte hinanden, har 
vi i distrikt 1440 fra den 1. juli i 
år som noget nyt nedsat et med-
lemsudvalg på fem medlemmer 
og et PR udvalg på tre medlem-
mer.

Vi har stilet efter også at 
nedsætte et Foundation- og 
projektudvalg, og det er nu 
lykkedes, idet Asbjørn Heide, Asbjørn Heide

Viborg-Asmild Rotary Klub er 
indtrådt i dette udvalg.

Samtidig er Asbjørn Heide 
indtrådt i Distriktsudvalget med 
henblik på afløsning af udvalgets 
mangeårige formand Jens Holm 
Jensen, Løgstør Rotary Klub.

Vi er sikre på, at Asbjørn 
Heide og Jens Holm Jensen 
vil fortsætte den gode støtte og 
hjælp til klubberne med founda-
tionprogrammer og ansøgninger 
samt projektarbejdet.

Vi byder Asbjørn Heide 
hjertelig velkommen i distriktets 
foundationudvalg og i distriktets 
ledelse.

Jens Kristiansen

Efter indstilling fra en 
klub i distrikt 1440 skal der i 
Rota ryåret 2010/11 vælges 
en re præsentant, 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.

Om repræsentantens 
opgaver  se sidste nummer 
af Nyt i 1440, og yderlige 
oplysninger om Council on 
Legislation kan læses i RI 
BYLAWS article 8.

Valg af distriktsrepræ-
sentant fortages af en 
nomineringskomite, hvis 
klubmedlemmer blev udtruk-
ket på distriktskonferencen i 
Hjørring den 25. september 
2010. Øvrige medlemmer 
af komiteen er: IPDG, DG, 
DGE og DGN.

Forslag til repræsentant 
skal være DG Jens Kristian-
sen i hænde senest lørdag 
den 15. januar 2011. Inter-
views vil finde sted søndag, 
den 6. februar 2011.

Jens Kristiansen

Repræsentant 
til Rotarys 
lovgivende 
forsamling

senest lørdag, den 15. januar.
    Kandidaterne interviewes af 
distriktets nomineringsudvalg, 
der består af guvernørgruppens 
fire medlemmer og de fire klub-
medlemmer der blev udtrukket 
ved distriktskonferencen i Hjør-
ring 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 søn-
dag, 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?” indehol-
der en noget mere uddybende 

og forklarende beskrivelse af, 
hvad opgaven som distriktsgu-
vernør forudsætter og indebæ-
rer, og denne brochure findes på 
www.rotary.dk under distrikter, 
1440, dokumenter og mappen 
funktionsbeskrivelser.

Jens Kristiansen

Der skal også findes en 
distriktsguvernør 2013 –2014

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?  

4-punkts prøven
Siden 1943 har vi i 
Rotary International haft en 
4-punktsprøve for det, 
vi tænker, siger eller gør:
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Distrikt 1440 har i dette efterår 
afholdt to distriktsseminarer – og 
dermed også to gange Pre Pets. 

Hensigten med disse semi-
narer er at introducere den 
kom mende guvernør og de 
kommende præsidenter for hin-
anden, så de kan drøfte udfor-
dringer, budget og projekter for 
de kommende år – Pre Pets. Og 
- at klubberne og distriktet skal 
berige hinanden med erfaringer 
fra projekter og indsatser, så alle 
kan blive klogere.

På det første af seminarerne 
var der først et fælles indlæg 
med en status på Polio + kam-
pagnen. Derefter var der udover 
Pre Pets mulighed for at vælge 
sig ind på hele 3 erfagrupper:

Foundation v/ formand for 
 Rotary Foundation Jens 
 Holm Jensen.
Rotarys mangfoldighed v/  
 Rotary Coordinator Per 
 Hylander.
Ungdomsudveksling v/di-
 striktscounsellor Peter 
      Schaarup.

Direkte kommunikation 
til medlemmerne?

På Pre Pets blev der drøftet 

økonomi. Den kommende 
guver nør, Asbjørn Isaksen, gen-
nemgik et budget, som blev 
drøftet, og der blev stillet nogle 
ændringsforslag. 

Asbjørn ønskede også at 
drøfte form og indhold for gu-
vernørbesøgene i klubberne. De 
kommende præsidenter fik et 
forslag om evt. at holde fælles 
guvernørbesøg i flere klubber 
med hjem til yderligere over-
vejelse sammen med et forslag 
om, at distriktet skulle kunne 
skrive mails direkte til klubmed-
lemmerne – i stedet for som i 
dag, hvor alle henvendelser til 
klubberne rettes til præsidenten 
og sekretæren.

Brug distriktets 
counsellor!

Distriktscounsellor Peter 
Schaarup havde arrangeret en 
aften med cases. Klubbernes an-
svarlige for ungdomsudveksling 
drøftede, hvad de ville stille op 
i forskellige situationer, som de 
unge kunne komme ud for. 

Der var en livlig debat – men 
ikke nødvendigvis enighed om 
løsningerne. Det vigtigste bud-
skab var nok: brug distriktets 
counsellor så meget, du kan. 
Der er god opbakning og inspi-
ration at hente.

Foundation – 
Gruppen af rotarianere, der 

ønskede at blive klogere på 
foun dation, havde en spæn-

dende og udbytterig aften. Dels 
er Jens Holm Jensen ”the grand 
old man” på dette felt, og dels 
var det tydeligt, at de øvrige 
rotarianere havde meget at for-
tælle og lære af hinanden.

Mangfoldigheds-
gruppen 

drøftede de mange muligheder, 
der er for medlemmer af Rotary 
for at engagere sig aktivt i:
Klubben
Lokalsamfundet  
Projekter, ungdomsudveks-
 ling, klubliv
Det globale samfund

     Samlet set var det en aften 
med mange drøftelser og møde 
med mange forskellige men-
nesker med mange forskellige 
erfaringer og megen forskellig 
viden – en rigtig Rotaryaften!

Seminar nr. 2 
i fygende snevejr
    Onsdag den 24. november 
blev det andet distriktsseminar 
afholdt i Aalborg i fygende sne-
vejr. Enkelte måtte melde pas på 
grund af føret, men alligevel blev 
det en udbytterig aften.

Efter middagen var der et 
plenum indlæg om den nye 5. 
tjenestegren, NEW GENERA-
TION v/ Rotary Coordinator, Per 
Hylander.

Indlægget var en opfordring 
til at klubberne aktivt går ind i 

arbejdet omkring ungdommen. 
Det kan f.eks. være i form af 
støtte til arbejdet med at etab-
lere Rotaract klubber for unge 
mellem 18 og 30 år eller ved at 
forsøge at etablere et lederudvik-
lingsforløb for unge mellem 14 
og 30 år – RYLA.

Efterfølgende havde delta-
gerne meldt sig enten til Pre Pets 
2 eller til et møde med distriktets 
nye medlemsudvalg.

De kommende præsidenter 
skulle igen mødes med den 
kommende guvernør og med de 
assisterende guvernører. Denne 
gang blev det til gruppedrøftel-
ser omkring:

1. Må distriktet henvende sig 
direkte til medlemmerne?
2. Afholdelse af guvernørbesøg 
og formøder. 

Stemningen var god, snakken 
gik lystigt og som AG’er ople-
vede jeg det som meget positivt 
at få talt med de kommende 
præsidenter i ”mine” klubber.

Distriktets 
medlemsudvalg 
og tankerne bag etableringen 
af sådant et udvalg. Man kan 
trække på udvalget, når man 
har behov for en drøftelse af 
og inspiration til, hvordan man 
kommer videre i arbejdet med:

  At fastholde de eksisterende 
    medlemmer i klubben.
  At få fat i nogle nye medlem-
    mer.
  Evt. at være med til at starte 
    en ny klub op i det område, 
    hvor man er.

    På trods af mandefald pga 
vejrforholdene og sygdom 
blev der en livlig snak mellem 
deltagerne om aftenens temaer 
– ikke mindst inspireret af 3 
medlemmer fra distriktets eneste 
Rotaract-klub, som hører til i 
Aalborg.
    Man kan løbende få input 
fra medlemsudvalget, hvis man 
følger med på www.rotary.dk

    Det er min oplevelse i dette 
efterår, at distriktsseminarerne 
er et godt sted at få andre 
rotarianere i tale – et sted hvor 
erfaringsudveksling er i højsæ-
det og et sted, hvor man lærer 
nye mennesker at kende.

Pernille Hovaldt

Indtryk fra efterårets 
distriktsseminarer

Af Pernille Hovaldt, 
Hjørring Morgen 
AG’er for 
Aalborgklubberne, 
Nørresundby 
og to klubber 
i Frederikshavn.
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Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigs-borg, 
Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre, 
Aalborg City
pernille.hovaldt@hjoerring.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 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 Hjallerup 
Morgen Hjørring 
Hjørring Morgen Hjørring Vestre 
Sindal Skagen Hjørring Morgen
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 4 - Jens Søndergaard, 
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs 
Hadsten  Hinnerup Rønde Ro-
senholm
dumpe@post8.tele.dk
 

Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpentier, 
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby 
Viborg Viborg-Asmild Aars 
fcp@km.dk

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

Assisterende Guvernør Om-
råde 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

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!

Et initiativ taget af 5 Rotaryklubber fra 
h.h.v. Canada, USA, Kenya og Aalborg 
Stigsborg Rotary Klub satte en udvikling 
i gang, der kom til at række langt udover 
det fælles initiativ: At skaffe rent vand til 
landsbyen 250 km nordøst for Nairobi. 
Rent vand var livsnødvendigt, eftersom 
deres ”vandhuller” næsten var udtømt på 
grund af manglende nedbør de sidste 3 år. 
Området må karakteriseres  som ørkenom-
råde med meget lidt vegetation.

Rent vand har nu også betydet, at der er 
etableret et drivhus, hvorfra der kan sælges 
grøntsager, hvilket bidrager til økonomien, 
der væsentligst har hvilet på fremstilling af 
trækul og indtægter fra gedehold, der i alt 
gav en daglig indtægt på 1$.

Hos lederne af de få skoler i området, 
viste der sig en overraskende stor interesse 
for projektet. Forklaringen er, at børnene 
nu i større omfang kan passe skolegangen, 
idet de tidligere  dagligt måtte hente vand 
8-10 km borte. Nu kan de nøjes med at gå 
op til 2 km. 

En del af den samlede projektsum på $ 
108.000, der er tilvejebragt  dels gennem 
Rotary District Fonds, dels via Rotaryklub-
berne, er anvendt til etablering af et 

Rent vand satte gang i 
samfundsudvikling i områ-
det Ndandini i Kenya

solfangeranlæg. Dette kan levere tilstræk-
kelig strøm til lys i 2 klasseværelser, samt 
en laptop og en fladskærm, der alene  skal 
anvendes til DVD-undervisning, idet der 
intet TV-signal er i området. Derimod er 
der mobilforbindelse.  Nu er der mulighed 
for at komme i forbindelse med omverde-
nen, da batterierne kan oplades på skolen. 
Der har ikke tidligere været nogen form for 
el i området.

Projektet har også påvirket samfundet 
på anden vis. Det er en kendt sag, at det er 
kvinderne der er aktive , mens mændene 
er passive og i mange situationer ”lader stå 
til” . Projektet har skubbet til mændene, 
idet de nu tager større ansvar for at skaffe 
rent vand. Dette sker i forbindelse med, at 
der er etableret en komite, bestående af 
mænd fra lokalsamfundet, som nu har fået 
ansvar for drift og vedligeholdelse af vand-
boringen.  Der er igangsat undervisning i 
at vedligeholde og administrere projektets 
aktiviteter.

Rotary har fortsat fokus på områdets 
udvikling og vil følge den gennem Rota-
ryklubben i Nairobi.

Aksel C. Nielsen, Projektleder
Aalborg Stigsborg Rotary Klub
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Som omtalt i sidste nummer af 
Guvernørens Nyhedsbrev blev 
Hjallerup Morgen Rotary Klub 
chartret den 17. september 
med 25 nye energiske rota-
rianere, og flere er i skrivende 
stund på vej ind i klubben. 
Klubben blev en realitet efter 
knap et års ihærdigt og målret-
tet arbejde.
     Dette blev markeret med 
en forrygende oplevelse af en 
charterfest den 30. oktober. 
Den røde løber nåede langt ud 
på fortovet, og inden døre bi-
drog flag og bannere til en både 
højtidelig og afslappet feststem-
ning fra starten for de mere end 
50 fremmødte rotarianere, led-
sagere og gæster fra distriktets 
ledelse og andre klubber.
     Efter en velkomstdrink 
kunne præsident Per Færch 
Thomsen byde velkommen. Og 
efter særprægede 3 minut-
ter, der vil blive husket længe, 
gav han ordet til guvernør 
Jens Kristiansen, der ledede 
selve charterhandlingen med 
en flot tale og overrækkelse 
af charterbrev, emblemer og 

optagelsesbeviser, sekunderet af 
præsidenten, der blev chartret 
som den første.
    I sin takketale understregede 
Per Færch Thomsen vigtigheden 
af, at Hjallerup Morgen Rotary 
Klub er med til at formidle reel 
viden om Rotary. ”Vi skal ud og 
møde nogle yngre mennesker og 
gøre opmærksom på, at Rotary 
er et yderst spændende fælles-
skab, som virker i det meste af 
verden. Et fællesskab, som giver 
mulighed for mange spændende 
oplevelser og god inspiration i 
hverdagen, samt muligheder og 
oplevelser, som ligger uden for 
ens normale kreds og kompe-
tencer,” sagde han.   
    Og han fortsatte: ”Vi er en 
klub med yngre og nogle få lidt 
ældre kvinder og mænd, med 

Forrygende charter-
fest i Hjallerup

hver vores spændende liv og 
vidt forskellige kompetencer 
og indgangsvinkler til livet. Vi 
er travle mennesker med et 
overskud til at deltage i Rotary 
og Rotary´s virke. Mennesker, 
som har evnen til at se det store 
ved at være en del af det små og 
dermed være med til skabe no-
get for andre. Og gennem dette 
virke at finde styrke og energi til 
eget virke.” 
    ”Mit mål er at styrke denne 
indstilling og skabe en inspire-
rende og innovativ Rotary klub 
med gode projekter til glæde og 
gavn for alle involverede,” slut-
tede han sin tale, hvor han også 
benyttede lejligheden til at rette 
en varm tak til Dronninglund 
Rotary Klub, som er fadderklub.
    Aftenen fortsatte med fest-
middag, taler og gaver, to gange 
festligt styret rotation mellem de 
runde borde i bedste Rotary stil, 
dans og hyggeligt samvær til ud 
på de små timer.
    Se, det var en rigtig charter-
fest!

Guvernør-
besøg i 
denne 
måned
I denne måned 
glæder jeg mig til 
at besøge følgende 
klubber:

Randers Business Breakfast 
1. december
Hirtshals 2. december
Åbybro 6. december
Hjørring 8. december
Skagen 9. december

Det sker i år 
i 1440
4. december kl. 09.00: GSE 
Teammember interviews på 
Hotel Hvide Hus i Aalborg

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

Alle indlæg sendes til:
guvernør 
Jens Kristiansen,  
dg1440-1011@rotary.dk, 
tlf. 98 92 64 42, 
mobil 40 19 48 00.
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