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Med venlig hilsen fra 
din distriktsguvernør 
Jan Brinck

Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 

Ellers gør det nu. Efter at det 
første kursus blev en stor succes 
i efteråret, er efterspørgslen ste-
get efter at komme med på det 
næste kursus, som vi gennemfø-
rer i 3 moduler i Rotary Huset i 
Randers den 22. marts, 5. april 
og 10. maj.

Alle moduler er obligatoriske 
og varer fra kl. 8-16. Sidste frist 
for ansøgning til kurset er 15. fe-
bruar, men vi optager deltagere, 
så længe der er plads på kurset 
(max. 25). Prisen for deltagelse 
er 1.000 kr., som vi håber, din 
klub vil investere i dig, hvis du 
er interesseret. Beløbet indsæt-
tes i Nordjyske Bank på reg. nr. 
7420, konto nr. 1134959. Alle 
indbetalinger mærkes ”RLI”.

For dette beløb modtager 
du en øget viden om Rotary 
og nyttige ledelsesværktøjer 
til brug i klubben, og du bliver 
en endnu mere entusiastisk og 
udviklingsorienteret rotarianer. 
– RLI er således en investering i 
fremtiden for din klub.

Uddannelsen er dialogbase-
ret og interaktiv i højt tempo, og 
vi arbejder med disse emner: 

 
 organisation (Rotary), 

 
 opgaver.

Har du tilmeldt 
dig RLI - Rotary 
Leadership 
Institute i foråret?

Hvis du ønsker at deltage i 
denne nye uddannelse, skal du 
henvende dig til din præsident, 
som har ansøgningsskemaer til 
uddannelsen.

spændende tilbud ved at bruge 
dette link: http://www.rotarynyt.
dk/distrikter/distrikt1440/rlirota-
ryleadershipinstitute 

Her finder du bl.a. vores nye 
folder om kurset.

Vi glæder os til også at se dig 
på Rotary Leadership Institute.

Per Hylander, distriktstræner

27. februar mødes klubbernes 
PR-ansvarlige i Rebild ...

Som omtalt i ”Nyt i 1440”  december har 
Ro tary International valgt at genfortælle og gen-
oplive Rotary’s historie, da alt for få mennesker 
kender til Rotarys kernekoncept.  

klubberne til en PR-indsats via åbent-hus arran-
ge men  ter i klubben samt at indstifte en iværk-
sætterpris, som igen sender vinderen videre til 
en landsdækkende pris, arrangeret af Rotary 

netop iværksættere, men når alt kommer til alt, 
så er det mange års erfaring samt tæt kontakt til 
forretningslivet, der virkelig kan støtte op om en 
iværksætters drøm! 

medlemmer i hver klub og ca. 2.500 medlemmer 

i hvert distrikt – hvis ikke Rotary kan – hvem kan 

et landsdækkende projekt – Rotary Iværksætter 
kampagnen, et projekt der løber fra januar 2014 
til maj 2014, hvor der kåres en vinder. 

For at give projektet en kickstart og for at 
inspirere og briefe klubberne indbyder distriktet 
alle klubbers PR-ansvarlige og præsidenter til 
et møde i Rebildhus i Rebild torsdag den 27. 
februar kl. 18.00. 

Skulle klubben ikke have en PR-ansvarlig, er 
der her en god anledning til at få det!

er iværksætterpris - så må fantasien i sving for at 
finde et andet område, der er værd at ”sætte pris 
på”! Indbydelser er udsendt til præsidenterne. 

Se næste side.                               Jan Brinck
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Rotarys Image- og PR-kampagne

torsdag den 27. februar kl. 18.00-21.00 på Rebildhus i Skørping

 

Distriktets PR-udvalg:
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I Aalborg City Rotary Club har vi lance-
ret en mentorordning med vægt på både 

mangfoldige erfaring som findes i klub-
ben, har vi stillet til rådighed for Rotaracts 
medlemmer. 

sine forventninger og ønsker til et men-

matches op imod samme fag/område, efter 
personlige kvalifikationer, personlig gen-
nemslagskraft, karriererådgivning, uddan-
nelse etc.

-
ringspartner, og at bidrage med sin viden, 
erfaring og indsigt til at støtte mentees 

har med sin større erfaring kunnet hjælpe 
mentee til at se nye vinkler på sine opgaver, 

har kunnet få mentee til at “komme op i he-
likopteren”, og har stimuleret mentee til at 
udvikle og gennemføre handlingsplaner på 
vej til opnåelse af sine mål. Ordningen har 
været et godt rygstød  og har givet selvtillid 

Første runde af mentorordning 
har været en ubetinget succes 
for såvel mentee, som mentor
Rotarianere bliver mento-
rer for rotaractere. 

Mette 
Fuglesang: 
Mentee  

i Aalborg City har 
betydet rigtig meget 
for mig både person-
ligt og jobmæssigt. 

Overgaard har en 
væsentlig betydning for, at jeg sidder i 
det job, jeg gør den dag i dag.

Jeg tvivlede på egne evner og på, 
at det var den rette branche for mig og 
havde derfor besluttet, at det nok var 
et kørt løb, men Anita udfordrede mine 
tanker og overbevisninger på det plan.

har for mig været, at der var kemi mel-
lem min mentor og mig,  samt at hun 
altid stillede nysgerrige spørgsmål, der 

et rigtigt interessant og lærerigt forløb 
at blive sat sammen med en fremmed 
person, der ser med nye, friske øjne på 
ens situation.

Så jeg kan i hvert fald klart anbefale 
ordningen til de andre i klubben!

Michael Hycke: Mentee
it mentor-

Haslund-Larsen 
er forløbet rigtig 

-
ret den eksterne 
sparringspartner, 
der har stillet 
de interessante 
spørgsmål og 
udfordret mine 
eksisterende 
ideer og planer og 
tanker. Jeg kan 

varmt anbefale mentorordningen til 
andre, der gerne vil udfordres på deres 
nuværende situation.”

Line Bluhme: 

været en 
fornøjelse at 
se og høre, 
hvad denne 
mentorord-
ning har gjort 
for de unge 
mennesker og 
fantastisk at 
mærke, hvor-
dan det også 

har gjort indtryk på mentorerne – det 
er jo også en form for velgørenhed: 
at hjælpe andre mennesker godt på 
vej!”

Mentorordning med stor 
personlig gevinst

og en faglig udvikling, der har været med til 
at gøre en forskel i deltagernes videre kar-
riere og uddannelsesforløb.

Vi har i første periode haft 5 rotarac-
tere, som tilmeldte sig mentorordningen. 

rotarianere havde stillet sig til rådighed for 
ordningen, var det intet problem at finde 
kvalificerede mentorer, som matchede til de 
5 mentees.

periode på ca. 12 måneder, hvor mentor 
og mentee har afviklet 4-10 møder og har 
haft løbende kontakt over telefon og mail.  

mentees og mentor om, at ordningen har 
været en succes.

Flere af de deltagende mentees har 
været med på et af vore morgenmøder for 
at berette om deres erfaringer og udbytte af 

første runde af mentorordningen har været 
en udpræget succes, så det har derfor 
været en let beslutning at lade ordningen 
fortsætte. 

Youth Service i Rotary distrikt 1440, der 
har været primus motor for projektet.

Første år er gået af 
et nyt samarbejde mel-
lem Aalborg City Ro-

etableret et mentorfor-
løb, hvor begge sidder 
har oplevet stor inte-
resse og engagement.

For flere af os ro-
taractere har mentor-
ordningen haft direkte 
indvirkning på det job 

vi besidder i dag, og for alle har det haft 

bl.a. ”Jeg tvivlede på egne evner og på, at 
det var den rette branche for mig og havde 
derfor besluttet, at det nok var et kørt løb, 
men Anita udfordrede mine tanker og 
overbevisninger på det plan.” (Se hendes 
udsagn hosstående).

Også fra Esben lyder der en beretning 
om et forløb, hvor refleksion  har været i 
højsædet og glæden over, at kunne mærke 
en gnist i samarbejdet med Laury fra første 

dag: ”Første gang vi mødtes, troede vi 
begge, det ville være en kort introduktion, 
men vi endte med at snakke i 3 timer. For 
mig, har det været afgørende at Laury har 
skiftet spor i sin karriere og kan udfordre 
mig på min selvopfattelse. Jeg har fået et 
nyt blik på tilgangen til karriere og ser det 
som en kæmpe gave at kunne trække på 
Laurys erfaring og teknikker, når jeg står 
overfor en opgave, der kan virke diffus eller 
uoverskuelig”.

dejlig overraskelse, at tilbagemeldingerne 

hvordan rotarianerne ikke opfatter det som 
en opgave, men giver udtryk for, at forløbet 
også for mentorerne har været kilde til 
refleksion og selvindsigt.

Aalborg Rotaract vil gerne takke Aalborg 
City mange gange for forløbet og ser frem 
til mange gode år, hvor denne ordning 
forhåbentlig vil fortsætte med at brænde så 
intenst som første år.

Esben Hansen
præsident for 
Rotaract
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initiativ til, at Aalborgs otte rotaryklubber 
samarbejder om et fælles Grønlandsprojekt.

Aalborg er en stor uddannelsesby med 
mange studerende fra hele landet, og de 

gruppe, der har betydeligt sværere betingel-
ser i dagligdagen end de øvrige studerende.  

under uddannelse på Aalborg Universitet 
eller på professionshøjskolerne i Aalborg.

-
landske Hus, og her kan man konstatere, at 
de grønlandske studerende har et forholds-
vis stort frafald fra uddannelserne, at de 
har svært ved at blive inkluderet blandt 
de øvrige studerende, og at den fysiske 
afstand på 4.000 km til hjemmet er et stort 
problem, så de meget let kommer til at føle 
sig ensomme.

-
delser mellem Grønland og Aalborg, bl.a. 
gennem placeringen af Grønlandske Han-

-
dannelsesniveauet på Grønland forbedres, 
så derfor er det vigtigt, at så mange som 
muligt af de uddannelsessøgende grøn-
lændere får en uddannelse, som de kan 
rejse hjem til Grønland med og medvirke til 
udvikling af deres hjemland.

år haft stor interesse for Grønland. En større 
gruppe af klubbens medlemmer har besøgt 
Grønland, og vi har oprettet en mentorord-
ning og ydet økonomisk støtte til ”akut-

stund har 25 grønlandske unge meldt sig til 
mentorordningen.

Vi har foreslået, at projektet bl.a. 
kommer til at omfatte følgende:

- Udvidelse af mentorordningen, hvor 
den enkelte unge grønlænder bliver tilknyt-
tet en mentor, der som sparringspartner vil 
være behjælpelig med råd og vejledning.

- Økonomisk støtte til den grønlandske 

Tilbud til grønlandske unge i Aalborg
fodboldklub, F.C. Jakip, der holder til på 

-
ben har oprettet en fodboldskole for udsatte 

-
misk støtte til materiel og især til ansættelse 
af en træner.

et mødested for grønlænderne i Aalborg.
- Hjælp til at skaffe studierelevant fritids-

arbejde til de unge grønlændere.
- Spændende besøg, f.eks. i rotaryklub-

berne.
- Rekruttering til Rotoract. 

-

denter mødes med jævne mellemrum. For-
slaget til det fælles projekt er blevet fremlagt 
af Tom Frandsen, der er klubbens tovholder 
og idemand til grønlandsprojektet. Han har 
desuden besøgt flere af Aalborgs klubber 
for at fortælle om projektet.

Vi har foreslået, at hver klub årligt 
betaler 5.000 kr. til Grønlandsprojektet, og 
flere har allerede tilmeldt sig og indbetalt 
det nævnte beløb. Vi håber, at projektet 

skylder vi faktisk de unge grønlændere, der 
befinder sig på en ensom post i Aalborg.

Jørgen Plomgaard
Præsident i Aalborg Søndre Rotary Klub

Har I brug for mere 
viden om Rotary?
Vil I gerne have inspiration til den videre 
udvikling af jeres klub?
Hvordan modtager I den nye rotarianer – og 
beholder ham/hende i klubben?

kan du få inspiration 
til ved at åbne distrik-
tets hjemmeside med 
dette link: http://www.
rotarynyt.dk/distrikter/
distrikt1440

Så finder du alle 
tilbuddene. Og har I brug for et andet emne med Rotary indhold, så lad os høre 
om det.

Tag selv kontakt til den enkelte foredragsholder og aftal tidspunkt – han/hun er 
kun et ring eller et museklik væk.

Per Hylander, phylander@nordfiber.dk 
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Initiativfonden for Hirtshals og 
Omegn har hver netop afsluttet 
to donationer til IT–rygsække. 
For klubbens vedkommende 
på henholdsvis kr. 50.000 og 
20.000 kr.  og for Initiativfonden 
på 2x50.000 kr.

En IT–rygsæk indeholder 
en bærbar pc inkl. Windows og 
Officepakke, hovedtelefoner, 

Hirtshals RK støttede skoleelever med IT
scanner  pen, USB stik, mus og 
taske.

Problemstillingen var at 
forbedre vilkårene for en relativ 
stor gruppe af elever i Hirtshals 
Skolecenter, elever der oplever, 
at de ikke er på højde med situ-
ationen i skolehverdagen, fordi 
de har vanskeligheder ved at 
læse og/eller skrive. Generelt er 
læring og læsning to forskellige 

aktiviteter. Vanskelighederne 
ved den ene aktivitet behøver 
ikke at gælde den anden. 

I den situation lades eleven 
med læsevanskeligheder i stik-
ken og afskæres fra at få samme 
læringsmæssige oplevelser og 
indtryk som sine kammerater. 

-
værd, lærelyst og dynamik, 
som igen forstærker læse- og 
læringsvanskeligheder.

IT–rygsækken flytter fokus 
på afkodning/indhold i tek s-
ten og giver læsesvage men 
motiverede elever mulighed 
for at arbejde med indholdet i 
undervisningen på lige fod med 
deres kammerater.

En forudsætning for succes 
er dedikerede lærere, elever og 
forældre.

Fantastisk resultat
Hirt

Ini tiativfonden overrakte samlet 
100.000 kr. i januar 2012 og fik 
en evaluering maj 2013, hvor 
de indbudte fra klubben og 
fonden blev meget bevægede 
over de udsagn, som elever og 
lærere fremkom med:

”Tidligere følte jeg, de andre 
var bedre - dejlig stor hjælp 
-  jeg har mere lyst til at gå i 
skole - det er meget dejligt - det 

udsagn fra de elever, der fik en 
IT–rygsæk.

Lærerne udtalte bla.: ”Stor 
hjælp – stort plus og eleven er 
blevet langt mere selvhjulpen 

13-årige Anne Joost præsenterer sin it-rygsæk i Hirtshals skole. En it-
rygsæk består af en bærbar pc, en håndscanner, hørebøffer, mus og så 
selvfølgelig en rygsæk, så eleven kan arbejde med sin egen it-rygsæk. 
Computeren er specielt udstyret med flere hjælpeprogrammer til læsetræ-
ning.  (Foto: Hasse Boe)

Tidligere erhvervschef i Hirtshals 
Jørn Munk Nielsen (Foto: Hasse 
Boe)

– eleven bliver nu accepteret/
respekteret i forhold til gruppe-
arbejde – eleven ser muligheder 
i fremtiden frem for begræns-
ninger.” 

Ved evalueringen fik vi hi-
storien om en dreng i 7 klasse, 
der altid havde haft svært ved at 
skrive stil, men efter en tid med 
IT–rygsæk stod han en morgen 
før skolestart klar for at aflevere 
en stil på 5 sider til sin lærer - 
for som han sagde: ”Jeg havde 
så meget jeg ville skrive, og jeg 
ved, at den skal ikke afleveres 
før i morgen, men jeg vil gerne 
aflevere den nu.”

Vi håber herigennem at 
inspirere andre klubber til noget 
lignende!

Med venlig hilsen
pva. Hirtshals Rotary Klub

Jørn Munk Nielsen

Vidste du..?   
At Rotary har et udvekslingsprogram 
for unge mellem 18-30 år!

New Generations Services Exchange (NGSE) og har til formål 
at berige unge mennesker både fagligt, kulturelt og erhvervsmæssigt.  

FAKTA om New Generation Service Exchange:
- Unge mellem 18-30 år.
- Varighed fra 3 uger til 6 måneder.
- Erhvervspraktik eller studieophold.
- Udveksling sker klub til klub (eller via distriktet).

 

Line Bluhme (Chair of Youth Service 1440), 
hvis jeres klub ønsker yderligere information.

”Det var en oplevelse for livet at arbejde og bo i 2 måneder i Firenze - hvor jeg arbej-
dede på et lokalt museum. Det gav min uddannelse som arkæolog nye dimensioner .”
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AALBORG: 12 nye og moderne fjernsyn 
er blevet doneret af Aalborg Stigsborg 

-
anergaardens Hospice. 

Stig Abrahamsen berettede om, hvilken 
betydning de såkaldte smart tv, der blandt 
andet har internetforbindelse, allerede har 
haft.  

En tidligere patient brugte således sin 
sidste tid på at se gamle filmklip og revyer 
og høre sange af sit gamle idol Poul Hen-

ningsen på Youtube. 
-

tede bekendtskab med internetmediet i sit 

Stig Abrahamsen fuldstændig opslugt af 
forundring og glæde, og det var efterfølgen-
de en stor trøst for familien, at deres mand 
og far havde tilbragt sin sidste aften med en 
lykkelig oplevelse. 

pengene værd, fortsatte sygeple-
jersken. 

Gode minder i 
”Hotel Paradis” 

71-årige Erik Brøndum, der 
er medlem af Aalborg Stigsborg 

-
lianergaardens Hospice i starten 
af april. 

Stuerne på Kamillianergaardens
Hospice fik alle eget smart-tv 

billedkunstner nu er udskrevet, kom hans 
kone aldrig så langt. I en alder af 67 år gik 
hun bort i sygesengen i slutningen af juli 
som følge af kræft i hjernen. 

Erik Brøndum husker med glæde tilbage 
på den behandling han og hans kone mod-
tog på hospicet, som han vil gå så langt 
som til at benævne ”Hotel Paradis”. 

selv, men hjælpen var der altid. 

sig selv, betyder meget i sådan en situation, 
understreger han og er derfor stolt over, at 
Rotary klubben har doneret fjernsynene. 

-
det mulighed for, at de over 200 patienter, 
der hvert år bliver indlagt på hospicet, kan 
se gamle billeder af deres liv på tv-skær-
men. 

- Så kan de nyde deres fortid med børn 

hjemme, men de personlige ting indikerer, 
at man er tæt på, siger Erik Brøndum. 

Artikel i Nordjyske medier 
af Rasmus Højmark Ravn 

På distriktsplan mødes Rotary og Inner 
Wheel to gange om året, hvor vi udveksler 
nyheder og muligheder for samarbejde 

udarbejdet en samarbejdsaftale, der også 
involverer klubberne. På distriktsplan er 
der etableret et glimrende samarbejde, men 
det er min opfattelse, at det samme ikke 
alle steder gør sig gældende på klubplan. 

-
berne om at komme i gang med samarbej-

parter.
Tidligere optog Inner Wheel udelukken-

de sine medlemmer blandt kvinder, hvis 
mænd var  Rotaryanere. Fra 2012 blev 
vore love ændret således, at vi i dag kan 

benytter klubberne sig i stor stil af og det 
er en rigtig god fornyelse af Inner Wheel. I 
og med at Rotary nu også optager kvinder, 
bliver der selvfølgelig et mindre rekrutte-
ringsgrundlag for IW, men de nye opta-
gelseskriterier gør, at vi i distrikt 44 har 
undgået tilbagegang.

Vi skal forny os og det bestræber vi 
også på med hensyn til bestyrelsesarbej-

-

for at afvikle et møde. I år var det fra den 
2.-6. januar. Vi fik drøftet mange forhold 
vedrørende IW, som vi ikke når på et 

vi hinanden bedre at kende, idet der også 
blev tid til socialt samvær ved poolen, på 
stranden, en lille udflugt og afslutningsvis 
var vi med til sammen med spanierne at 
fejre den årlige Helligtrekongers fest. En 
folkefest, hvor alle er på gaden for at opleve 
det flotte optog – 28 pyntede vogne med 
udklædte børn, der kaster slik ud til folket, 

der står parat med poser til opsamling.
Rotary ønskes et rigtig godt nytår!

Else Krarup-Pedersen
Distriktspræsident i 44

Inner Wheel opfordrer 
klubberne til samarbejde
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Årets møde for udvekslingsstudenter 
på Lundbæk Landbrugsskole

Lovende udvikling om-
kring ”Loa” sejladserne

Et besøg i Aalborg fra Los Angeles 

hvor distriktets udvekslingsstudenter er 
på sejltræning med barkentinen LOA af 
Aalborg.

I november 2013 afholdt Sail Training 
International (STI) sin verdenskonference 
i Aalborg. STI er arrangør af de storslåede 
Tall Ships Race sejladser, som hvert år brin-
ger store sejlskibe sammen og med unge i 
sejltræning om bord skaber store kajsejlad-
ser og havnebesøg. 

der skabt et samarbejde, der siden 1972 
har fokuseret på, hvordan Rotary på alle ni-
veauer kan støtte sejltræning med STI-ski-
bene, og hvordan STI skibene kan give de 
forskellige dele af Rotarys ungdomsarbejde 
mulighed for sejltræning (se Googlesøgning 
-Sail Training and Rotary).

Training And Rotary) og er formaliseret ved 
udpegning af ”STI Rotary Liasions” . Hal 

en af disse ”forbindelsesofficerer”, og han 
deltog i STI-konferencen i Aalborg. Barstow 
havde via den lokale organisationskomite 
for Aalborg hørt om samarbejdet mellem 

-
ne med udvekslingsstudenterne på de årlige 

Sail Traning Charity – nye 
ord i Danmark.

Hal Barstows besøg i Aalborg blev en 
-

rine Camp.
For det første belærte Hal Barstow om 

det mangeårige samarbejde mellem Rotary 
International og STI om de mange enkelte 
projekter (STAR collaboration) verden over 
med fokus på sejltræning. Belæringen var 
under overskriften ”Sail Training and Cha-
rity” og gennemgik de mange forskellige 
former for Rotary Charity og sejltræning, 
der er forbundet med sejlskibe og sejlads.

Samarbejdet mellem Rotary og Sail 
Training International har været på flere 

Rotary har sponsoreret det at fylde et helt 
skib med unge på et Tall Ships togt mellem 

Marine Camp 2014 i distrikt 
1440 foregår i år med Aalborg-
skibene ”Jens Krogh”  (tv) og 
”LOA”(th). Det er et samar-
bejdsprojekt med FDF-Søkreds 
Aalborg.

to havne. Sejltræning er også anvendt 
af Rotary klubber verden over som led i 
almindeligt velgørenhedsarbejde. 

Et andet stort område for Rotary In-
ternationals arbejde med sejltræning sker 
via organisationen International Yachting 
Fellowshop Rotarians (www.iyfr.net). IYFR 
er den ældste af Rotary International Fel-

Rotary-fleets verden over, hvor Rotarianere 
kombinerer deres interesser for sejlads med 
velgørenhedsarrangementer af enhver 
tænkelig art.

Sejltræning i 
distrikt 1440.

Hal Barstow fik til gengæld fortalt histo-

indsats med at etablere først Limfjordsejlad-
ser for distriktets udvekslingsstuderende og 
senere samarbejdet med LOA og Aalborg 

været gennemført så stabilt gennem en år-
række og hele tiden udvikler sig blev af Hal 
Barstow karakteriseret som ”outstanding” 
set fra hans stol. 

Marine Camp 2014
I juni 2014 gennemføres distriktets 

der tilrettelægger sejladsen i samarbejde 
med organisationen bag LOA. 

Sejladsen gennemføres i år ugen efter 
pinse den 10.-15. juni – og går i år ind i 
Limfjorden, og der planlægges arrange-
menter i samarbejde med lokale Rotary 
klubber i Limfjordsbyerne. 

I år er forventes der et antal YEP-
studenter/gaster, som er væsentlig større, 
end pladserne på LOA giver mulighed 

-

også mulighed for en bredere profiling af 
Rotary´s ungdomsarbejde med udveks-
lingsstudenterne.

for alle involverede at der nu er to flotte 
historiske sejlskibe som danner rammen for 
dette års sejltræning og maritime historie-

Bent Laier, Nibe RK og 
Esben Munk Sørensen, Aalborg City RK

Fra STI´s gallamiddag i Aalborg Kongres og Kulturcenter, november 2014.
Fra venstre: Bent Laier, Nibe Rotary Klub  ,past guvernør Vibeke Gamst, Hal Barstow, Los Angeles 
Rotary Klub, og Esben Munk Sørensen, Aalborg City Rotary Klub.
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Aalborg City Rotary Club byder alle interessserede

hjertelig velkommen til en spændende velgørenheds-

aften med dejlig mad, drikke og god underholdning. 

Støt samtidig ”Børns Voksenvenner” og humanitære formål.

Aalborg City Rotarys Velgørenhedsaften 2014
torsdag d. 6. marts 2013 kl. 18.00

i Kongesalen på Helnan Phønix Hotel, Aalborg.
Der serveres en udsøgt 3-retters menu med tilhørende vine osv., 

tilberedt og serveret af kokke/tjenere fra Food College. 
Alt krydret med underholdning af pianisten Malene Horsfeldt, 

guitarist & sanger Claus Hassing samt Visens Venner.

Konferencier er borgmester Thomas Kastrup-Larsen og auktionen til 
fordel for Børns Voksenvenner forestås af fodboldspilleren Thomas 
Augustinussen sammen med TV2 nyhedsværten Per Christiansen. 
Udover auktionen gennemføres også et særskilt flot Charity Lotteri.

 Pris: 350 kr. pr. kuvert. (inkl. drikkevarer)

Online tilmelding og køb af billetter på: 
www.royalevents.dk

De indkomne beløb går ubeskåret til velgørende og humanitære formål. Så vil du 
være med til at gøre nytte og gavn - såvel lokalt som internationalt - så deltag i dette 
spændende velgørenhedsarrangement, hvor alle arbejder gratis denne aften, og alle 
gaver, mad og vine samt al underholdning er sponsoreret - netop til velgørenhed.

Aalborg City Rotary Club er stiftet i 2005, og bygger på de gode Rotary traditioner. 
Klubben er en morgenklub for kvinder og mænd. Der holdes faste møder hver an-
den onsdag kl. 07.00 på Helnan Phønix Hotel i Aalborg. Fornyelse og nytænkning er 
nogle af nøgleordene for klubben, der gerne går utraditionelle veje for at indsamle 
beløb til velgørenhed og dermed gøre en forskel både lokalt og internationalt.

Klubben har tidligere afholdt velgørenhedsmiddage med indsamling af større beløb 
til bl.a. Foreningen af Grønlandske Børn i Aalborg, Projekt Broen, indkøb af shelter-
boxe til nødstedte i katastrofeområder, samt udryddelse af Polio på verdensplan. 
Klubben har endvidere opstillet en indsamlingsboks i Aalborg Lufthavn.

På glædeligt gensyn 
Aalborg City Rotary Club

http://aalborgcityrotary.blogspot.com

Invitation til 
Aalborg City Rotary Club’s

velgørenhedsaften 2014

Begrænset deltagerantal, hvorfor hurtig tilmelding anbefales.
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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. 
OBS: Næste nummer udkommer ca. 
15. marts. Deadline 7. marts.

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 december og januar

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

Februar:

Uge 7: Guvernørgruppen og klubrepræsentanter: Nominering af CoL- repræ-
sentant
 GG: Guvernørgruppemøde 7

 RLI-fakultet: Planmøde i Aalborg

 Hele distriktsrådet: AG- og distriktsrådstræning.

Marts:

 Alle: Præsident Elect Training Seminar(PETS) –Hadsten

Uge 12: Fakultet m.fl.: Planmøde Rotary Leadership Institute

Uge 14: Fakultet m.fl.: RLI-modul2, seminar 2 (Randers)

April:
Uge 15:  GG-møde 9

 guvernør (Børkop)

Uge 16:  Påske
Uge 17: Ingen planlagte møder

Farsø 

Tommi Østergaard

Frederikshavn City
Jacob Andersen

Grenaa 
Helle Elkjær Poulsen
Lene Holm Pedersen

Hinnerup 

Hobro 
Carsten Brandt Andersen
Asbjørn Zinck Høegh
Finn Refsgaard Olsen
Lars Tolborg
Jørn Jensen

Anders Graae Rasmussen

Símun Gullaksen

Nibe Uffe Blach Jensen

Randers Vestre 

Randers Østre 

Pia Strabo

Rosenholm
Hans Jensen

Rønde 
Gafur Pervizaj

Hanne Lind Bonderup

Sæby 

Thomas Rugholm

Torshavnar 
Leivur Holm

Viborg 
Tom Hanssen

Aalborg City 
Wilhelm Balsløw

Aalborg Nørresundby
Gregers Gregersen
Vinni Sørensen

Aalborg Stigsborg
Henrik Andersen

Aalborg Søndre
Hans B. Vistisen

Aalborg Vestre 
Bente Graversen

Aars


