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Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Samarbejde med
på distriktsplan
Samarbejdet mellem Inner Wheel og
Rotary på distriktsplan er nu en realitet
Rotary distrikt 1440 og Inner Wheel distrikt 44 dækker samme geografiske område,
og de to distriktsledelser har indgået en formaliseret aftale om samarbejde, en aftale,
der efter sin hensigt skal styrke udviklingen i
begge organisationer.
Vi har aftalt at holde halvårlige fællesmøder. Seneste fællesmøde blev holdt 21.
marts. Fremover vil vi huske at invitere
hinanden med til distriktskonferencer og
fællesmøder, og vi vil støtte hinanden i
distrikts- og klubudviklingen. Begge organisationer arbejder målrettet og strategisk
med organisationsudvikling, men som den
største af organisationerne er Rotary måske

den, som i denne forbindelse har mest at
tilbyde. Vores distriktstræner Per Hylander
har med stor velvillighed tilbudt også at
rådgive og bistå Inner Wheel, distrikt 44.
Jeg vil kraftigt opfordre alle klubber til at
tage målrettet fat i samarbejdet med Inner
Wheel. Kender klubbens ledelse mon ledelsen i de nærmeste Inner Wheel klubber?
Har man lagt en struktur for samarbejde?
Har man fælles aktiviteter? Inviterer man
hinanden til fælles arrangementer som intercitymøde eller kædeoverrækkelse? Har
man en sikker drift med hensyn til kontakt
til Inner Wheel, når klubben optager et nyt
(mandligt) medlem?
Samarbejde kan styrke. Det går godt i
Inner Wheel, distrikt 44, oplyser distrikt-

En hjælp i hverdagen til
den travle sekretær!
En klubsekretær har nok at lave, og
det er en vigtig post. Som AG Kim Holst
plejer at sige ved guvernørbesøgene i sine
klubber: ”En klub er aldrig bedre end sin
sekretær!”

spræsident Vibeke Simonsen, og fortæller
om chartring af en ny IW-klub i Blokhus.
Rotary, distrikt 1440, kan kvittere og
fortælle om chartring af ny morgenklub i
Grenå. Der er altså ikke tale om samarbejde
forstået som en slags ”ikke-angrebspagt,”
som i de år, hvor Rotary optog de første
kvindelige medlemmer. Begge organisationer er af samme familie og hævder de
samme værdier.
På distriktsniveau mindskes afstanden
for tiden. Lad den ikke blive større på klubniveau! Det er i klubberne, at livet leves, og
virkeligheden tager form. Jeg ønsker alle
klubledelser god samarbejdslyst!
Vibeke Gamst

stedet nøjes med at opdatere på rotary.dk,

skal du blot gøre sådan:

1) Sørg for at klubbens vedtægter hjemler dataoverførslen. Det kan ske ved at lade
vedtægterne tilføje følgende bestemmelse:
”Svendborg Rotary klub registrerer data
om
klubbens medlemmer i det omfang, det
Når det nu er sådan, så skulle man
er
nødvendigt
for at administrere klubben
tro, at enhver sekretær greb til med begge
og
opfylde
Rotary
Internationals krav til
hænder, når der bød sig en lejlighed til at
klubbens
medlemskab.
slippe lettere om ved noget af det mere
Klubbens medlemsdata administreres
trivielle arbejde som f.eks. dataudveksling
i
Rotary
Danmarks medlemssystem, og
med Rotary International.
medlemsdata
udveksles elektronisk med
Men trods flere venlige
Rotary Internationals database under Roskriverier
til præsidenter og
s
sekretærer
i alle danske klubber tary Danmarks ansvar.”
s
2) Sørg for, at alle klubbens medlemmer
med
m oplysninger og tilbud om
har
det rette internationale medlemsnr. på
vejledning
fra landssekretæren,
v
Rotary.dk.
er
e der stadig mange klubber,
3) Sørg for, at der er samme antal
hvis
h sekretærer foretrækker at
medlemmer
på Rotary.org som i den danbruge
knofedt frem for modb
ske portal.
erne
teknik. I distrikt 1440
e
Når disse ting er på plads, sender du en
er det ikke halvdelen – men
mail
til rds@rotary.dk Så sættes dataudveknæsten!
Hvis du som sekretær kunne slingen i gang.
Der udveksles kun følgende persondata:
tænke
dig at slippe for at opdat
Køn,
navn, adresse, indmeldelsesdato og
tere
medlemsændringer både
t
e-mail.
på
p rotary.dk og rotary.org, og i
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Fornem pris til rotarianer
Poul Tarp fra Randers Østre
Rotaryklub har modtaget den
fornemme internationale udmærkelse ”Service Above Self”,
for det sociale arbejde, som han
har været primus motor for i en
årrække.
Prisen blev overrakt ham ved
et arrangement i Rotaryklubben,
hvor distriktsguvernør Vibeke
Gamst var mødt frem. Hun
overrakte en plakette til Poul
Tarp og oplæste et personligt
brev fra Rotarys verdenspræsident, japaneren Sakuji Tanaka.
”Service Above Self” er
den højeste udmærkelse, som
en rotarianer kan få, og den
gives kun til få medlemmer på
verdensplan. Poul Tarp er den
eneste dansker, som modtager
udmærkelsen i år.
I begrundelsen for at give
udmærkelsen til Poul Tarp skrev Guvernørspeech for en bemærkelsesværdig rotarianer!
Sakuji Tanaka, at han får udmærkelsen, fordi han gennem
igennem løbende og kontinuer- tovholder på, skal navnes:
sit arbejde for Rotarys samfund- ligt arbejde.
- Et skoleprojekt i KwaZulustjeneste og som primusmotor
Natal i Sydafrika, hvor Rotary
på en række både udenlandske
anskaffede undervisningsmateMange projekter
og lokale projekter har ydet
rialer, udbedrede de sanitære
gennemført
en eksemplarisk humanitær
forhold på skoler, og etablerede
indsats. Han har været aktivt
Blandt de projekter, som Poul en vandboring, så indbyggerne
medvirkende til at hjælpe andre Tarp har været initiativtager og i dag har rindende vand. Projektet blev drevet i samarbejde
med en lokal Rotaryklub i Durban.
- Syv skoleprojekter i Sri
Lanka efter at tsunamien ramte
landet i julen 2004.
- Et projekt skaffede biblioteksbøger, reoler, borde og
stole til 20 skoler, som betjener
20.000 elever i et fattigt og
hårdt ramt område.
- Et andet projekt skaffede
skolebørnene bøger, rygsække,
skrivematerialer, vanddunke og
madkasser. Mange børn fik også
sko, så de kunne komme til og
fra skole.
- Et tredje projekt finansierede High School ophold for
To gange Paul Harris Fellow i Langå
fattige piger.
Det er også blevet til en
række projekter i lokalområdet:
- Julearrangementer for
børn fra Nordbyen, projekter
for østeuropæiske flygtninge,
julehjælp via Kirkens Korshær,
Paul Harris har været i
Begge har været med i klub- og senest har han været initiaLangå i skikkelse af fortjenstben siden 1980’erne og beklædt tivtager og primus motor på et
projekt i Nordbyen i Randers,
medaljer og diplomer overrakt
alle klubbens tillidsposter i tjehvor klubben har finansieret
af klubbens præsident Per
nesterne til sekretær og præsiopførelsen af en skolestue, som
Kvorning til to medlemmer:
denter i klubben.
Knud Erik Christensen og Tyge
Børge Bisgaard er blevet en del af Byggeren i
Hvass.
past præsident, Langå RK Jennumparken.

Langå Rotary Klub tildeler Paul Harris Fellow

Poul Tarp har fulgt alle projekter hele vejen og sikret, at
midlerne blev forvaltet bedst
muligt, og i den sammenhæng
har han besøgt de fleste projekter flere gange.

1nUYLO¡IWHULÁRN
Poul Tarp takkede for udmærkelsen, og sagde blandt
andet, at det er Rotarys særkende, at klubben er i stand til at
gennemføre den slags projekter.
Han understregede, at klubben
er stærk, når man står sammen
og løfter i flok. Så kan fantastiske ting gennemføres.
- For mig betyder Rotary, at
jeg kan være med til at arbejde
på projekter for trængende
børn. Det er ikke et spørgsmål
om farve, religion eller nationalitet – alle børn skal have
de bedste muligheder. Børns
vilkår og muligheder står mit
hjerte nær, sagde Poul Tarp
blandt andet i talen.
Han mindede om, at han
ikke har gennemført projekterne
alene, og medlemmerne i klubbens internationale tjeneste og
samfundstjeneste fik en tak på
vejen – speciel tak til Helmuth
Bang, Kristian Dohn, Kim Christensen, Ove Olesen og Gotfred
Nissen.
John Aarsøe
Randers Østre Rotary
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100-årig
holdt en
tale på ca.
en time om sit 100
år lange,
spændende liv!
Mange rotarianere i 1440 vil
huske et kvikt og fyndigt indlæg
om det at holde 3 minutter - og
indlægsholderens oplevelse
af mange gange 3 minutter
gennem 61 år, som blev holdt
ved Asbjørn Isaksens indsættelse som guvernør i 2011.
Det var medlem nr. 129909
Erling Mehlsen, Sæby RK, som
lørdag den 6. april blev 100 år still going strong!
Erling Mehlsen blev fejret af
sin klub i torsdags med en Paul
Harris Fellow med rubin - idet
han i forvejen havde gjort sig
fortjent til PHF med 2 safirer!
I aftenens løb var han på
talerstolen i ca. en time, hvor
han fortalte om sit lange, spændende liv. Han har først og
fremmest været sagfører, men
også byrådsmedlem og i 12 år
borgmester i Sæby kommune.
Desuden har han været en
fremtrædende personlighed i
Sæby RK siden 1. juni 1950!
-ct.

Øverst fra venstre Ritta (Erling Mehlsens veninde) Erling Mehlsen med sin PHF med 1 rubin overrakt af DG Vibeke Gamst. Nederst Erling Mehlsen holder foredrag i en time (stående ved pulten) om
sit 100 årige liv. For den gamle redacteur, der har kendt fødselaren i næsten et halvt århundrede, ser
han ud, som han altid har gjort!

92 ryttere fra Hjørring cykler til Paris
Team Hjørrings 4 cykelhold med ialt 92 ryttere og 21 servicefolk i alderen 14 - 72
år startede cykelsæsonen 24. marts. Sæsonen er allerede staret for længst indendørs
og adskillige har vinteren igennem været på både landevejen og i skoven med deres
cykler. Holdene skal træne mellem 2.500-3.500 km de næste 130 dage for at være
helt klare til turen.
Den store udfordring for det næste halve år bliver at træne til vores cykeltur til
Paris, startende 12 juli. Holdet ankommer til Paris lørdag 20 juli kl ca 14.
Her mødes Team Hjørring af Hjørrings borgmester Arne Boelt og hustru sammen
med en række pårørende der har taget turen til Paris med dette formål. Mødestedet
er Champs de Mars ved Eifeltårnet. Samme sted som 1.000 ryttere fra Team Rynkeby
mødtes dagen før.
Ud af de 92 ryttere er 40 rotarianere. Projektet vil være til gavn for sundhed, kultur
og sport i Hjørring Kommune, idet der under hele projektets for løb samles penge ind.
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10 nye medlemmer, en guvernør og en præsident på rad og række i Skive!

Og dansen den går…
Marts måned har været lang, og for de
fleste både kold og hård. For distrikt 1440’s
guvernør har den imidlertid budt på så
mange glæder og lyse oplevelser, at det er
svært at bevare vinterpessimismen.
Det er et sundt tegn, både for mennesker
og organisationer, at man har lyst til at fejre
sig selv. Det vidner om, at man, som franskmændene siger, ”har det godt i sin hud,”
at man har noget at se tilbage på med

glæde, at man har nogen at fejre det med,
og at man gerne vil skabe mindeværdige
begivenheder for fremtiden.
Og Rotary-klubber har fejret sig selv og
er blevet fejret af andre! Oluf og jeg har
været inviteret både til 25-års jubilæum i
Sydthy Rotary Klub og til 75-års jubilæum
i Skive Rotary Klub. Begge steder har
glæden ved Rotary været det brændsel,
der fik festen til at futte. Begge steder har

Velgørenhedsarrangement til fordel
for “Broen” i Aalborg gav 28.000 kr.
“Broens” formål er at støtte udsatte
børn med sportskontingenter, sportsudstyr og hjælp til transport til og fra sport

eller andre fritidsaktiviteter, som hjælper
børnene væk fra en vej til stoffer og kriminalitet.

jubilæet været en anledning til at samle
energien, at more sig og at styrke troen på
fremtiden. Rotary har danset!
I Skive nåede den festlige aften sit
højdepunkt, da klubben kunne optage hele
10 nye medlemmer! Og så ventede endda
yderligere tre, som var forhindrede i at være
til stede ved festen 9. marts. At blive optaget ved et 75-års jubilæum er en fornem
start på et Rotary klubliv. Jeg byder alle nye
medlemmer hjerteligt velkommen – både i
Skive og i distrikt 1440’s andre klubber.
Vibeke Gamst

I begyndelsen af marts holdt Aalborg
City Rotary sin årlige velgørenhedsmiddag, hvorfra overskuddet på kr. 28.000
ubeskåret går til “Broen” Aalborg. Middagen blev holdt på Søgårds Bryghus og
mange sponsorer havde velvilligt stillet
gaver til rådighed lige fra legetøj, gavekort,
teaterbilletter, vin og malerier som blev
bortauktioneret under ledelse af rapperen
Niarn og Niels Skovmand fra ANR.
For at gøre aftenen rigtig festlig optrådte
både Trylle-Frederik, Nanna fra Svenstrup
og Aalborg Studenterrevy til fordel for
“Broen”.
Sekretær Else Vestergaard deltog i velgørenhedsmiddagen og indledte med at
fortælle, hvor vigtigt arbejdet er.
Carsten Helmuth Pedersen

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440.
Udkommer hver den 1. i måneden.
Deadline den 15. i måneden forud.
Alle indlæg sendes til: guvernør
Vibeke Gamst - mobil 25 55 93 35
dg1440-1213@rotary.dk

Nieren og Skovmand gjorde det godt - auktionarius med hammerslag med en damesko!
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