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GODT NYTÅR!
Hermed sender jeg mine bedste
nytårsønsker til distriktets
klubber og deres medlemmer
For os, der har et lederhverv i år, er halvdelen af vores funktionsperiode nu gået,
og det er vel relevant at tænke over, om vi
er på vej til at nå de mål, vi satte os. Jeg er
langt i mine klubbesøg, bliver stort set færdig her i januar måned. Det har været både
spændende og inspirerende at komme
rundt i klubberne, som unægteligt er meget
forskellige. Nogle steder er det gode klubliv
dominerende, mens andre klubber er hyper
aktive med projekter og aktiviteter. Der
findes ingen standard for, hvordan en klub
skal fungere, og jeg har overalt følt, at klubberne – på hver sin vis – lever op til Rotarys
formål om at fremme og styrke viljen til
at tjene andre. Det gør vi ved at være en
del af det tværfaglige netværk, ved at gøre
en forskel for vore medmennesker – både
lokalt og globalt – og ved at være aktive i
det omfattende ungdomsarbejde, som er en
vigtig del af Rotarys formål.

Fællesskab, fornyelse,
e,
engagement
Jeg valgte som tema forr året at fokusere
på fællesskab, fornyelse ogg engagement.
Jeg føler mig som en del aff et stort fællesskab, når jeg besøger klubberne,
ubberne,
når jeg har været med i distriktsstriktssamlinger som instruktionsmøde
smøde
og distriktskonference, og når
jeg for eksempel er sammen
en
med distriktets udvekslingssstudenter.
Jeg har også mødt masser
ser
af gode tanker for fornyelsee
af vores organisation. Rotary
ary
er en supertanker, hvor dett
ikke er nemt at lægge kursen
en
om, men med mange godee
tiltag, ikke mindst i klubberne,
rne,
tror jeg på, at vi tilpasser os nye
udfordringer. For eksempell har
vi i år startet et nyt kursus
for nye rotarianere – ny ogg

nysgerrig – hvor vi med en god information
om vores organisation forhåbentlig kan
fastholde flere af de nye medlemmer. Det
er også et nyt tiltag, at vi vil lave en aktivitet
for nogle af de mange flygtninge, der for
øjeblikket ønsker ophold i Danmark – læs
mere om det inde i nyhedsbrevet.
Og endelig har jeg mødt et stort engagement for Rotary gennem det sidste halve
år. I klubber med stor virkelyst, og for
eksempel på de afviklede RLI-seminarer,
hvor deltagere og ledere møder op med et
engagement, der tilmed styrkes mærkbart
gennem de tre kursusdage. Læs mere om
det kommende modul, der afvikles i Hjørring, inde i nyhedsbrevet, og overvej, om
ikke du skulle tilmelde dig. Det kan varmt
anbefales!

Det kommende år

Som bekendt er lederhverv i Rotary
normalt kun ét-årige, og i skrivende stund
er min afløser, Christian Boldsen fra Randers Vestre RK, på vej til USA for at deltage
i guvernørskolen, hvor også RI’s tema for
2016-17 bliver afsløret. Det vil vi nærmere
præsentere i næste nummer af månedsbrevet.

I klubberne er den kommende præsident i fuld gang med at sætte sit hold og
overveje, hvad der skal ske i næste Rotaryår. Husk, at den kommende bestyrelse skal
indberettes på Rotarys hjemmeside inden
31. januar.
Vær også opmærksom på, at det er op
over med eventuelt at foreslå emner til
distrikts guvernørposten 2018-19 – fristen
er sat til den 18. januar. Det er en stor og
god oplevelse for såvel guvernøren som for
klubben. Indhent eventuelt yderligere oplysninger hos undertegnede.

Vi har mistet medlemmer

På min rundtur til klubberne har stort set
alle givet udtryk for, at de gerne vil være
flere medlemmer. Vi må desværre også
konstatere, at vi sammenlagt i distriktet har
mistet 24 medlemmer i det forløbne halvår.
Det kan være en ringe trøst, at vi trods
alt er det distrikt i Danmark, der har haft
mindst tilbagegang…
Men vi bør alle gøre en indsats for at
tiltrække nye medlemmer – ved at fortælle
vore omgivelser om Rotary, og ved – gennem et godt klubliv – at gøre os attraktive.
Lad det være mit nytårsønske, at vi, når det
næste halve år er gået, mindst har genskabt
status quo, så vi fortsat er landets førende
distrikt – også hvad angår medlemstal…
Peter Eigenbroth
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Har du tilmeldt dig
Rotary Leadership Institute i foråret?
Ellers gør det nu. De første 4 kurser
blev en stor succes, så der vil formentlig
være stor interesse for at komme med på
det næste kursus, som vi gennemfører på
3 lørdage i 3 moduler: på UCN i Hjørring
den 12. marts, 16. april og 21. maj.
Alle moduler er obligatoriske og varer fra
kl. 8-16. Sidste frist for ansøgning til kurset
er 15. februar, men vi optager deltagere,
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 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 dialogbaseret og interaktiv i højt tempo, og vi arbejder med disse
emner:
 /HGHUVNDELHQIULYLOOLJRUJDQLVDWLRQ
(Rotary),
 5RWDU\)RXQGDWLRQ
 0HGOHPVXGYLNOLQJ
 $QDO\VHDIHQ5RWDU\NOXE
 5RWDU\VPXOLJKHGHU
 .RPPXQLNDWLRQRJ35VDPW
 'HOWDJHOVHLLQWHUQDWLRQDOHRSJDYHU
Læs her, hvad tidligere deltagere sagde
om kurset:
 -HJILNPHJHWG\EHUHLQGVLJWL5RWDU\
 -HJEOHYHQEHGUHOHGHU
 'HWYDUDOOHWLGHUV
 -HJILNQ\HQHUJL
 (QXWUROLJSRVLWLYRSOHYHOVH

RLI gi’r ny
energi!

 (WJRGWJUXQGODJIRUDWY UH
klubpræsident
 0LWQHWY UNEOHYXGYLGHW
Hvis du ønsker at deltage, skal du
henvende dig til din præsident, som har
ansøgningsskemaer til uddannelsen. Du

kan også finde yderligere oplysninger samt
ansøgningsskemaet på Rotary-web’en, før
log-in, under distrikt 1440 > RLI – Rotary
Leadership Institute.
Vi glæder os til også at se dig på Rotary
Leadership Institute.
Per Hylander – Leder af RLI

,PODFSUGPSĀZHUOJOHF
Rotary har fået en henvendelse fra organisationen ”Flygtningestemmer”, der i
nogle år har brugt musikken til at skabe
fokus på forholdet til flygtninge, om vi vil
støtte en koncertrække rundt i landet.
Det har de fleste distrikter svaret positivt
på – blandt andet distrikt 1440.

humanitær opgave at give dem en acceptabel tilværelse – for eksempel gennem en
musikal oplevelse.
Derfor har vi svaret ja til at være medarrangør af en række koncerter, i samarbejde
med ”Flygtningestemmer” og Røde Kors.
”Flygtningestemmer” vil spille på en
række asylcentre landet over, og om afUnder mine besøg i distriktets klubber er tenen give koncerter for offentligheden,
jeg flere gange blevet spurgt, hvordan Ro- mod entre. Kunstnerne, der omfatter navne
tary forholder sig til de mange flygtninge,
som Søs Fenger, Sys Bjerre, Brian Rice
der for øjeblikket kommer til landet. Svaret m.fl., deltager gratis, og overskuddet fra
må klart og tydeligt være, at den politiske
koncerterne kan anvendes til adspredelse
situation omkring flygtningetilstrømningen på flygtningecentrene i form af f.eks. gyngestativer og cykler.
blander Rotary sig ikke i. Men når flygtningene nu først er her, må det være en

Få en god oplevelse!

I Distrikt 1440 har vi fået en fordelagtig
aftale med Aalborg Kongres- og Kulturcenter, og her afholdes der koncert for
flygtninge mandag den 29. februar om
eftermiddagen i Europahallen.
Om aftenen er der offentlig adgang,
og vi håber, at rigtig mange rotarianere vil
bakke op om arrangementet og på den
måde støtte flygtningene – og samtidig få
en god oplevelse!
Nærmere oplysninger vil snarest blive
udsendt til klubberne.
Peter Eigenbroth
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Område 1:

Jens Gram, Skagen RK.
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn
City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:

Søren Nørgaard, Sindal RK.
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund,
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring,
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:

Henrik Westen-Jensen,
Aalborg Søndre.
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre,
Aalborg Vestre, Aalborg Østre.

Område 4:

Torben Skovgaard Nielsen,
Thisted RK.
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm,
Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy,
Thisted, Aabybro.

Område 5:

Gert Bang Larsen, Farsø RK.:
mail@bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør,
Skive, Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars.

Område 6:

Hans Pinnerup Nielsen, Randers
Østre RK. Mail:
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå,
Randers Business Breakfast,
Randers Søndre, Randers Vestre,
Randers Østre, Viborg, ViborgAsmild, Viborg Morgen.

Område 7:

Poul Sørensen, Hadsten RK.
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs,
Grenå-Go’morgen, Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Rosenholm,
Rønde

Område 8:

Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.
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(SEFUVNVMJHF
NVMJHU
Rotary i Norge har sendt en
indbydelse til årets Handicamp for
psykisk handicappede, der afvikles
i Haraldvangen campingplads, 80
km nord for Oslo, fra 24. juli til 6.
august.
Sidste gang, lejren blev afviklet,
var i 2014 med 100 deltagere fra
14 lande.
Deltagelse er gratis for handicappede + personlige hjælpere,
der dog selv skal betale rejse og
lommepenge.
Yderligere oplysninger kan fås
hos
Peter Eigenbroth
dg1440-1516@rotary.dk
Tlf. 40 26 64 64

,MVCCFTH
i januar-februar
18.jan.
19. jan.
20. jan.
21. jan.
25. jan.
26. jan.
28. jan.
01. feb.

Farsø
Han Herred
Hjørring
Aars
Aabybro
Nibe
Skagen
Aalborg Stigsborg

Øvrige begivenheder:

24. jan. Velkomst for udvekslingsstudenter
23.-28. jan.Guvernørskole for DGE
30. jan. Landsseminar for AG
03. feb. Distriktsrådsmøde i Rebild
29. feb. Koncert med
”Flygtningestemmer”

/ZFNFEMFNNFSJ
JEFDFNCFS
Bjerringbro:
Frost, Flemming
Nibe:
Stevenson, Andrew
Nielsen, Torben
Randers Business Breakfast:
Simonsen, Tom Poulsen
Skagen Morgen:
Mortensen, Anders
Aalborg City:
Just Jensen,, Renè

