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VI SAVNER STADIG 
GUVERNØRKANDIDATER

Januar måned er næsten forbi. Assembly (guvernørskolen) i 
San Diego er afsluttet. Næste års tema er: “Be a gift to the world!” 

I klubberne er den kommende præsident i fuld gang med at 
sætte sit hold og overveje hvad der skal ske i næste Rotaryår. Alle 
klubber bør nu have oprettet deres nye bestyrelser på klub-
bens hjemmeside. Husk deadline for dette er 31. januar, 
såfremt man ikke vil have en masse unødvendige 
remindere fra Rotary International.

Til maj sender vi et GSE hold til distrikt 6490 i Il-
linois, USA. Henrik Bach Nielsen, Randers Vestre, er 
valgt som team leader, og holdet vælges 
af nomineringskomiteen den 1. februar.

Fristen for anmeldelse af kandi-
dater til guvernørposten 2017-18 er 
nu udløbet. Jeg har desværre ikke 
modtaget nogen kandidatforslag. 

Der ligger et stykke arbejde i posten som distriktsguvernør, men 
det er muligt at bestride jobbet, selv om man stadig er aktiv på 
arbejdsmarkedet. Uddannelsen som guvernør får man løbende. Så 
snart man er nomineret, er man en del af guvernørgruppen. Des-

uden er der uddannelseskurser i Danmark og internationalt, så 
man er godt rustet den dag, man modtager kæden.

Arbejdet er spændende. Klubbesøgene noget helt 
unikt. Giv dig selv oplevelser for livet. Kom ud af 
starthullerne, distriktet har brug for dig!

  God arbejdslyst til alle i resten af dette Rotaryår. 
”Light up Rotary” er fundamentet for at 

Rotary næste år kan blive: ”A gift to the 
world”. 

  Jens Søndergaard
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Udbytterig 
ledertræning 
for Rotaract

D-1440 går forrest med ledertræning målrettet 
Rotaract. 22 medlemmer fra tre rotaractklubber 
har deltaget i et 8 måneder langt pilotprojekt.

Lederskab, motivation og engagement. Kom-
munikation, konflikthåndtering, vision og strategi. 
– Emnerne har været mange og lysten til at lære 
har været i top hos de 22 unge mennesker fra 
Rotaract i Aalborg, Kronjylland og Aarhus Marse-
lis, der har deltaget i ledertræningsforløbet, som 
strakte sig over tre kursusgange.

Målet med forløbet har været, dels at give del-
ta gerne fra Rotaract værktøjer og redskaber, som 
de kan anvende hjemme i klubberne. Men også 

Fortsættes næste side



Nyt i 1440 - side 2

Fortsat fra forsiden ...

.... at etablere et netværk på tværs af bestyrel-
serne i distriktets rotaractklubber, således de kan 
give hinanden støtte og sparring. Derudover har 
det været et mål at højne deltagernes kendskab 
til Rotary og give direkte personlige forbindelser 
hertil.

Klubudvikling og trivsel er i fokus
Omdrejningspunktet i ledertræningsforløbet 

er en strategi og målsætning for egen klub, som 
deltagerne skal udarbejde og igangsætte. På 
sidste seminar gøres status og klubbernes arbejde 
evalueres.

Hos Aalborg Rotaract har ledertræningsforlø-
bet været med til at skabe engagement i klubben 
og bestyrelsen. ”Resultatet af arbejdet med en 
vision og strategi har bragt os ind i en udvikling-
stankegang, hvor vi har sat ord på, hvad vi gerne 
vil med vores klub. Det har skabt en masse energi 
og begejstring – og højnet ejerskabet blandt 
medlemmerne, der desuden har fået en bedre 
forståelse af hvorfor vi er med i Rotaract og hvad 
vi gerne vil have ud af at være med i klubben”, 
fortæller Alex Rahbech, præsident i Aalborg 
Rotaract.

Hos vennerne i Rotaract Kronjylland har led-
ertræningsforløbet ligeledes haft en stor betydn-
ing. Præsident Julie Donsig supplerer: ”Klubbens 
største udbytte har været den struktur, som er 
tilført på grund af vores arbejde med strategi-

planen og definitionen af hvad vi er for 
en klub. Vi har ikke fulgt vores strategi 
100 procent, men alligevel har klubben 
udviklet sig hastigt i den rigtige retning. 
De tre seminarer har samtidigt betydet, 
at kendskabet i distriktet – både rotarac-
tere imellem, men også til de rotari-
anere, som udgør distriktets YS-gruppe, 
er blevet forbedret. Vi er rigtig glade for, 
at vi været med i ledertræningsforløbet, 
som resten af landets rotaractklubber 
misunder os dybt”.

Pilotprojektet evalueres
Ultimo november blev pilotprojektet 

afsluttet og distriktets YS-gruppe har 
evalueret forløbet. Der er efterfølgende 
udarbejdet en uddannelsesrapport, der 
samler op på forløbet og indeholder en 
række anbefalinger i forhold til frem-
tidige forløb. Uddannelsesrapporten 
fremlægges for Rotary Danmarks For-
retningsudvalg og Guvernørgruppen, 
hvorefter konceptet og erfaringerne fra 
pilotprojektet kan præsenteres for andre 
distrikter.

De tre seminarer er intensive, men der skal være plads til hygge og networking 
på tværs af klubberne

Begejstrede unge mennesker
For YS-gruppen har det været en fan-

tastisk oplevelse at udvikle og facilitere 
ledertræningsforløbet. Medlemmerne i 
Rotaract har et drive og en nysgerrighed, 
som er helt særlig. Deres begejstring 
smitter af på os og deres vilje til at ville 
bekræfter os i, at det er værd at fokusere 
på Rotaract og udvikle medlemmerne 
i Rotaract. Rotaract er for unge mel-
lem 18 og 30 år, men en dag falder de 
for aldersgrænsen – og da vil det være 
værdifult for enhver rotaryklub, at kunne 
optage en rotaracter som medlem. Men 
der er ingen grund til at vente. Rotaract 
vil rigtig gerne Rotary, så inviter dem 
indenfor. Fra distriktets side gør vi, hvad 
vi kan, for at skabe gode relationer til 
Rotaract – og vi ser frem til at gennem-
føre kommende ledertræningsforløb for 
nye rotaractere.

 
Jesper Vandtved Jensen

Kontaktperson til Rotaract, D-1440
præsident, Aalborg Nørresundby RK

Light up Rotary
Han Herred Rotary Klub har helt bog-

staveligt gjort en indsats for at skabe lys!
Et af landets store asylcentre ligger 

uden for Tranum i nærheden af Brovst. 
Der er en jævnlig trafik af asylansøgere 
mellem asyl-lejren og et aktivitetscenter 
i Tranum by, og det har ført til mange 
farlige situationer, når de mørkhudede 
asylansøgere går på landevejen, oftest 
iklædt mørkt tøj, og ikke altid i venstre 
side af vejen.

Rotaryklubben har med hjælp fra GF 
Forsikring skaffet et antal refleksbrikker, 
som er uddelt til asylansøgerne, sammen 
med en snak om, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt færdes på de mørke veje. 
Og reflekserne er selvfølgelig forsynet med 
en lille mærkat med årets tema, Light up 
Rotary!   

                                              Eig
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Ellers gør det nu. De første 2 kurser blev en stor succes, så 
der vil formentlig være stor interesse for at komme med på det 
næ ste kursus, som vi gennemfører på

 

3 lørdage i 3 moduler 
på Aalborg Studenterkursus 
den 21. marts, 18. april og 9. maj

Alle moduler er obligatoriske og varer fra kl. 8-16. Sidste 
frist for ansøgning til kurset er 1. marts, men vi optager delt-
agere, så længe der er plads på kurset (max. 25). Prisen for 
deltagelse er 1.200 kr., som vi håber, din klub vil investere i dig, 
hvis du er interesseret. 

Beløbet indsættes 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 nyt-
tige 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 dialogbaseret og interaktiv i højt tempo, og vi 
arbejder med disse emner: 

Har du tilmeldt dig Rotary Leadership 
Institute (RLI) i foråret?

 Lederskab i en frivillig organisation (Rotary), 
 Rotary Foundation, 
 Medlemsudvikling, 
 Analyse af en Rotaryklub, 
 Rotarys muligheder, 
 Kommunikation og PR, samt deltagelse  

       i internationale opgaver.

Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende 
dig til din præsident, som har ansøgningsske-
maer til uddannelsen.

Du kan også læse mere om dette spæn-
dende tilbud ved at bruge dette link: 
rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/rlirotarylead-
ershipinstitute 

Her finder du bl.a. vores folder om kurset.
Vi glæder os til også at se dig på Rotary 

Leadership Institute.                            
Per Hylander, 
Leder af RLI
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Onsdag den 10. december dannede 
Comwell Hvide Hus i Aalborg rammerne 
om et storstilet åbent hus arrangement hos 
Aalborg Nørresundby RK.

Hvert Rotary medlem var blevet op for-
dret til at komme med en gæst, som kunne 
være et potentielt nyt medlem i klubben. 
Det blev en succes, idet 20 potentielle nye 
rotarianere mødte op i alderen slut tyverne 
til 70 år.

Aftenens program var tilrettelagt af 
medlems- og PR-udvalget som et almind-
eligt Rotary møde med sang, spisning og 
tre minutter, men med en times udvidet 
mødetid.

Først orienterede klubbens præsident 
Jesper Vantved Jensen (33 år) om Rotary 
som organisation og om klublivet. Derefter 
fortalte Kim Bæk, Frederikshavn City RK, 
om den oplevelse, han har haft, ved at 
være en del af en ny klub. Klubben holder 
møde kl. 7 om morgenen, og iøvrigt er 
halvdelen af medlemmerne kvinder.

Præsident elect Torben Røgild fortalte 
om vores over 40 år gamle venskabs-
forbindelse med Brentwood Rotary Club 
i England, hvor klubberne mødes hvert 
år, enten i Brentwood eller Aalborg/Nør-
rersundby. I maj 2015 håber han på, at 
mindst 12-15 par deltager i årets rejse til 
Brentwood i England. Desuden orienterede 
Torben Røgild om de donationer klubben 
havde ydet på lokalt plan, ofte i samarbejde 
med Rotary Danmarks Hjælpefond. Disse 
donationer løber op i flere hundrede tusinde 
kroner bl.a. takket være en større arv, som 
klubben modtog, da et ældre medlem, 
Asbjørn Hansen, gik bort for nogle år siden. 
Desuden omtalte han naturligvis vores inter-
nationale projekt Polio Plus, som i dag stort 
set har udryddet polio i verden.

Herefter informerede klubbens man-
geårige medlem Anders Stenild om klub-
bens U-landsprojekter i både Ghana og 
Uganda. Det er projekter, som efterhånden 
har grebet om sig, idet det sidste projekt, 
som omhandler bl.a. en større tilbygning til 
en skole, er sket i et samarbejde med Kam-

pala Central Rotary Club, Brentwood RC, 
Aalborg Nørresundby RK, Vester Hassing 
Skole og Rotary International. De mange 
projekter, især i Uganda, er kun mulige, 
fordi Anders Stenild ofte besøger landet og 
kommer uanmeldt på besøg. Derved sikres 
projekterne ved, at de donerede penge 
havner i de rigtige lommer, og tingene bliver 
færdige til tiden.

Det sidste indlæg omhandlede, hvordan 
Rotary fungerer som netværk, set med nye 
friske øjnene af to nyere medlemmer i klub-
ben, Susan Sørensen og Vinni Sørensen. 
Begge konkluderede til slut, at klubben 
havde levet fuldt op til deres forventninger 
om netværk, kammeratskab og den pro-

Succes med åbent hus arrangement
i Aalborg Nørresundby Rotary Klub

Øverst: Klubbens mangeårige medlem Anders Stenild fortalte med stor enthusiasme om klubbens 
mange U-landsprojekter.
Herunder: Til venstre ses Susan Sørensen og til højre Vinni Sørensen, som bl.a. fortalte om, 
hvordan Rotary virker som netværk.

De mange gæster og foredragsholdere fyldte godt op på Aalborg Nørresundby Rotary Klubs åbent hus arrangement.

grammæssige del, som også havde beriget 
begge med mange gode oplevelser.

Herefter var der mulighed for de nye 
fremmødte sammen med Rotarianerne 
yderligere at få belyst klublivet, og hvad det 
vil sige at være medlem af en verdensorga-
nisation som Rotary.

Til slut takkede præsidenten for en rigtig 
god aften og håbede, at alle gik fra mødet 
endnu gladere end da de kom, og aftenens 
møde vil berige klubben med nye medlem-
mer.

PS.: I skrivende stund er der siden 
op ta get tre medlemmer, og der forventes 
optagelse af yderligere ca. 5 medlemmer. 
En succes, som skal gentages i år.

Johs Bruun Bindslev
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Siden 1985, har Rotary bidraget med mere 
end 1.2 milliarder dollars og et utal af frivilliges 
timer til beskyttelse af mere end 2 milliarder 
børn i 122 lande.
 
Kun i tre lande er sygdommen endnu ikke 
udryddet: Afghanistan, Nigeria, and Pakistan 
– mens andre lande fortsat er i risiko for at 
importere sygdommen.

Den stærkt smittefarlige sygdom polio 
forårsager lammelser og kan være dødelig. Den 
eneste kur er beskyttelse. For kun 60 dollarcent 
til vaccine kan et barn beskyttes mod sygdom-
men for livstid.

På internationalt plan er der gennem årene 
investeret mere end 9 milliarder US dollars og 
med et succesfuldt engagement af mere end 200 
lande og 20 millioner frivillige kan polio blive 
den første sygdom, der bliver udryddet i det 21. 
århundrede.

POLIO ER REDUCERET MED 99%!

GPEI – Global 
Polio Eradica-
tion Initiative 
– er ledet af World 
Health Organi-
zation (WHO), 
Rotary Interna-
tional, US Centers 
for Disease Control 
and Pre vention 
(CDC) og United 
Nations Children’s 
Fund (UNICEF).  

Man har også  støtte fra regeringer og andre 
donorer i privatsektoren.

Budskabet til verdens ledere er klart: Vi 
har aldrig været nærmere! Støt derfor op om de 
sidste anstrengelser for en endelig udryddelse, 
ellers risikerer vi en pandemisk udbredelse i 
verden, som indenfor en 10 års periode kan 
forkrøble millioner af børn.

Den 23. februar 2015 kan Rotary International fejre sin 110 års fødselsdag.

Organisationen, som i dag har 1,2 mio. medlemmer, blev til på en enkelt mands vision: 
Paul P. Harris, som engang har sagt disse ord:

“Verden omkring os vil vurdere Rotary på de resultater, vi skaber” 

30 års kamp for udryddelsen af polio har skabt betydelige resultater!

VI ER NU NÆRMERE END NOGENSINDE VED HELT 
AT HAVE UDRYDDET DEN FORKRØBLENDE SYGDOM!

Om Rotary
Rotary er verdens største netværksorganisation 
af mænd og kvinder i ledende stillinger. Organi-
sationen har mere end 1,2 mio. medlemmer 
fordelt på 34.000 klubber i mere end 200 lande. 
Rotary har status som NGO og har som et af 
sine formål har at yde humanitær hjælp til om-
råder med behov. I 1985 besluttede Rotary sig 
for det mest ambitiøse projekt, nemlig målrettet 
at arbejde for:

EN POLIO-FRI VERDEN
Vil du vide mere, så besøg: 
Rotary.org/ENDPOLIONOW eller 
Polioeradication.org eller kontakt: 
END POLIO NOW 
Koordinator Jørgen Eeg Sørensen – 
DG1450-0607@rotary.dk 
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Nu nærmer tiden sig for årets

PETS-MØDE
Traditionen tro afholdes der kursus for det kommende års præsi-
denter og sekretærer. I år bliver det den

14. marts kl. 09.00-16.00 
på Fjerritslev Gymnasium
Der holdes som nævnt seminar specielt 
for præsidenter og sekretærer, og 
desuden afvikles information om mere 
almene Rotary-aktiviteter, hvor også 
andre af klubbens medlemmer kan have 
udbytte af at deltage.
Program/indbydelse udsendes til klub-
berne medio februar, men reserver 
allerede nu datoen.

På gensyn
Peter Eigenbroth, DG 2015-16

X i kalenderen

Rotarys iværk-
sætterkampagne

Rotary Danmarks Forretningsudvalg har evalueret på sidste års iværksætterkam-
pagne, og i januar blev der udsendt nye retningslinjer til klubberne.

Sidste års konkurrence om at blive årets Rotary Iværksætter er nu blevet afløst 
af en strategi om, at iværksættere tilbydes mentorstøtte fra klubberne og deres 
medlemmer med ekspertise inden for forskellige relevante brancher. Kampagnen 
understøttes af muligheden for at bruge et antal klubmøder på iværksættere, hvor 
de kan præsentere deres koncept og idé.

Alternativt opfordres klubberne til at arrangere åbne netværksmøder med fokus 
på IVÆRK og VÆKST, gerne i samarbejde med lokale erhvervsinitiativer som 
Vækstforum eller erhvervsforeninger.

En nærmere beskrivelse af det nye iværksætter-koncept blev udsendt til klub-
berne i mail den 14. januar. Nærmere oplysninger kan indhentes hos distriktets 
PR-udvalg.

Billedet er fra indvielsen af 12 nye og 12 
genopbyggede klasseværelser på San Jose 
Elementary School i Filippinerne.

 Skolen, der blev totalt ødelagt af tyfonen  
Haiyan i november 2013, er blevet genopbyg-
get takket være støtte fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond og de 5 danske Rotary distrikter, 
der i alt donerede 182.532,04 $, svarende til 
8.031.409,76 Php (php er møntenheden på 
Filippinerne). Desuden gav United Coconut 
Planters Life Insurance 3.000.000 Php til genop-
bygningen af skolen.

Dertil er der i fra de 5 danske Rotary distrik-
ter og Hjælpefonden ialt indsamlet  42.085,28 
$, som har gjort det muligt at give alle skolens 
elever 2 nye skoleuniformer samt 1 par nye 

sko. Vi har modtaget en stor, varm tak fra alle 
børnene, skolen og de lokale Rotaryklubber, der 
har organiseret genopbygningen af skolen via 
vores kontaktperson RI Director Guiller.

Fra mig skal der lyde en stor tak til alle klub-

ber i distriktet for så rundhåndet at følge den 
opfordring jeg kom med på PETS i 2014 om at 
hjælpe børnene med nye sko og skoleuniformer.

Med Rotary hilsen
Jens Søndergaard

Hjælp der 
virker

pa

af en
medl
und
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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

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i december-januar

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
Mandag den 09 Dronninglund. Formøde 16:30. Møde. 18:15
Tirsdag den 10 Guvernør Gruppe møde 7 og DR-møde 3, (Sted: Rebildhus)
Onsdag den 11  Frederikshavn RK. Formøde 16:00. Møde 17:45
Torsdag den 12 Hirtshals Formøde 16:15. Møde 18:00
Fredag den 13 DGN + IPDG:  DGN2 (Hesselet)
Lørdag den 14 DGN + IPDG:  DGN2 (Hesselet)
Mandag den 16 Alle: 12-12 seminar (DG træning)
Tirsdag den 17 Alle: 12-12 seminar (DG træning)
Tirsdag den 24 Alle + øvrige medlemmer af nomineringskomite, 
  i h.t. valg på Distriktskonferen. Nominering af DG 2017-18
  (Sted: Rebildhus)
Lørdag den 28 AG og DR træning jfr. særligt program. Tovholder: DGE

Marts:
Lørdag den 14 PETS jfr. særligt program. Fjerritslev

Brønderslev 
Gitte Konggaard Madsen

Dronninglund 
Jane Holm Jensen
Søren Jacobsen
Henrik Knudsen Jensen
Karsten Trabjerg

Grenaa-Djurs
Gert Foldager

Hjallerup Morgen
Lone Andersen
Ditte Edith Jensen

Hjørring Vestre 
Betina Deroshe Jensen

Nibe 
Carl Forbech Carstens

Randers Søndre 
Karen Elisabeth Brix Roed

Aalborg Stigsborg 
Jens Myhren
Ingolf Nielsen
Carl Christian Pedersen

Aalborg Østre 
Bjarne Larsen

Aars 
Anders Isaksen

Nye foredragstilbud
Distriktet har udarbejdet en ny oversigt over foredrag, som tilbydes klubberne – enten til en klubaften 
eller til inspiration for klubbernes udvalg.

Se en beskrivelse af de aktuelle foredrag på distriktets hjemmeside.


