
F O K U S  P Å  D E T  G O D E  K L U B L I V

Med venlig hilsen fra 
din distriktsguvernør 
Jan Brinck

Guvernørens Månedsbrev - nr. 9 juni 2014 

Guvernørskifte i Hadsten
Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK

Distriktets guvernørskifte blev fejret rigtig 
fint, da Jens Søndergaard i Hadsten tog 
over efter Jan Brinck. For gæsterne blev 
arrangementet indledt med et spændende 
besøg på Clausholm Slot, inden man sam-
ledes til velkomstdrink og middag sammen 
med klubbens medlemmer.

Hans Gadeberg, der blev udnævnt til 
guvernør for 21 år siden, havde 3 minutter, 
og han konstaterede, at et godt samarbejde 
i guvernørgruppen har givet bedre kontinui-
tet, end det var tilfældet i hans tid.

Det omtalte Jan Brinck også i sin tale 

til Jens Søndergaard – de har arbejdet så 
tæt og godt sammen, at de er blevet omtalt 
som Dupont & Dupont! Jan omtalte mange 
gode tiltag, der er sket i årets løb, blandt 
andet image- og PR-kampagnen, og at vi 
nu kan møde Rotary på både FaceBook og 
LinkedIn.

Og dermed overrakte han guvernørkæ-
den til Jens, der kvitterede med en konsta-
tering af, at vi godt kan tillade os at udråbe 
distriktet til landets bedste – og vi er tilmed 
det største! Under temaet ”Inspiration og 
fornyelse” vil Jens arbejde for sine mange 
mærkesager, der bl.a. omfatter Rotarys 

Ny distrikt guvernør elect Peter Eigenbroth (her-
over) og nomineret guvernør Christian Boldsen.

Jan Brinck forsøger ihærdigt at få kæden behørigt anbragt på den nye guvernør Jens Søndergaard. 
Herunder var deltagerne først på rundvisning på slottet Clausholm, der ligget tæt ved Hadsten. Slots-
sekretær Birgitte Buchsti viste rundt og gav en meget interessant guiding i slottets historie.
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ungdomsarbejde, RLI-kurserne og den nye 
aktivitet Rotary-Dagen – set i lyset af ver-
denspræsident Gary Huangs motto ”Light 
up Rotary”. 

Jens glædede sig over det gode samar-
bejde i guvernørgruppen, med DGE Peter 
Eigenbroth som co-driver, og med IPDG 
Jan Brinck og DGN Christian Boldsen på 
bagsædet…

Efter kædeoverrækkelsen var der taler 
for Jens Søndergaard og for distriktet fra 
bl.a. Vibeke Simonsen, Hadsten Inner 
Wheel, og fra Vibeke Gamst, der nu forla-
der guvernørgruppen.

Afslutningsvis var der fin underholdning 
af Fugholm emsemblet, der frembragte un-
derfundige tekster af P. Sørensen Fugholm, 
inden Hadsten-klubbens præsident, Poul 
Sørensen, kunne afslutte aftenen.     eig

Grundtanken er, at hvis Rotary forsøger 
at arrangere et antal koncerter inden for 
en afgrænset periode, vil Anna og Vesna 
tilbyde koncerter med en stor rabat.  Prisen 
pr koncert vil være 3.500 kr. + kørsel. Pe-
rioden kunne for eksempel være september 
til november. Det fortæller Carsten Nørgård, 
Randers RK.

- Samtidig udarbejder vi en E-mail pakke 
til de enkelte klubber i samarbejde med 
Rotary, indeholdende pressemeddelelse/avis 
artikel, annonce forslag, plakater/poster, 
foldere, foto, koncertprogram, invitationer 
etc, således den enkelte klub “kun” skal:

1) Finde egnet lokale med klaver/flygel 
(optimalt er selvfølgelig et stort godt stemt 
flygel, men et godt klaver kan reelt også 
bruges). 

2) Sørge for publicity.
3) Vesna og Anna vil typisk ankomme 

1-2 timer før koncerten for at vænne sig til 

Har din klub brug for et 
klassisk koncerttilbud?
Tyve dansende fingre er en mulighed

instrumentet og aftale de sidste praktiske 
ting. Der skal være en til at modtage.

4) Sørge for det praktiske i forbindelse 
med koncerten - entre, stole, evt. vin, chips, 
snack etc. til efter koncerten, oprydning, og 
afregning af koncert honoraret.

Mht til overskuddet af koncerterne vil vi 
foretrække, at pengene går til “End Polio” 
projektet, fordi det nok kan give det bedste 
PR til Anna og Vesna, men også fordi Ve-
sna’s tidligere chef i Italien var polio ramt. 
Det er dog ikke noget krav.

Hvis du/I har behov for nogle personlige 
referencer på Anna og Vesna, er jeg sikker 
på, at I kan ringe til Christian Præstholm, 
51 21 13 60, organist i Skt. Mortens Kirke, 
Randers eller Thomas Ede, tlf. 28 35 26 57. 

Anna og Vesna er ualmindelig gode siger 
Carsten Nørgaard videre. - Min personlige 
overbevisning er, at de er på verdensklasse 
niveau - jeg har hørt mange koncerter og 

optagelser gennem mine år og har sjældent 
fået en musikalske oplevelse, som Anna og 
Vesna kan levere. 

Har du behov for yderligere informatio-
ner, er du velkommen til at ringe til mig, tlf. 
30 24  21 38, eller til Vesna, tlf. 60 53 02 
04. Se evt. www.20dancingfingers.dk.

Med venlig hilsen
Carsten Nørgård
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Rotaract European Confe-
rence 2014 blev afholdt i Nice 
på den franske riviera i starten 
af maj. Det er bl.a. konferencen, 
hvor den nye ERIC bestyrelse 
vælges. ERIC står for European 

Dansk Rotaract delegation 
var til konference i Nice

Rotaract Information Centre 
og er Rotaracts hjælpeorgan 
på europæisk plan, lige som 
DANIO er det på dansk plan.  
Her var vi en delegation på 20 
danske Rotaractere med for at 

repræsenter Danmark og del-
tage i konferencen for at høre, 
hvad der rør sig rundt i Europa. 

Udover selve konferencen 
og valg af en ny bestyrelse, bød 
den forlængede weekend på 

sight-seeing, diverse festligheder 
og stor Galla fest i Monaco med 
over 1.000 gæster. Her blev 
det bedste Europæiske Rota-
ract Serviceprojekt også kåret. 
Vinderen af årets service projekt 
blev RAC Athens i Grækenland 
for projektet ”Medical Mission 
to the Island Anafi”. Et projekt, 
hvor de etablere lægehjælp 
til indbyggerne på øen Anafi, 
der er en af de fattigere øer i 
Grækenland.

Turen gav os alle sam-
men nye bekendtska-
ber og gensyn med 
flere Rotaract-venner 
fra hele Europa. 
Derudover kom vi 
alle hjem med ny 
energi at gå til Rota-
ractarbejdet med her 
hjemme og en masse 
ny inspiration. 

Så alt i alt en rigtig 
vellykket tur for os 
alle.

Nadia Nordberg 
Nielsen,

Rotaract dstrikts-
repræsentant 

2013/14

Vi har i distrikt 1440’s rota-
ractklubber været så heldige, at 
vi i foråret blev tilbudt et kursus, 
der skulle fungere som en 
lederuddannelse i Rotaract regi. 
Tilbuddet kom fra distriktet, som 
ligeledes viste overskud til ikke 
blot at invitere distriktets klubber 
i Aalborg og Kronjylland, men 
også klubben i Marselis, Århus. 
Dette førte til et forløb over to 
dage, hvor vi i klubberne fik en 
masse redskaber til og viden om 
bestyrelsesarbejde, muligheder 
i Rotaract, samarbejde med 
Rotary og meget andet. 

Kurset bød ligeledes på 
hjemmeopgaver, som klubberne 
skulle løse fra den ene gang til 
den anden. 

Dette medførte strategiplaner, 
visioner, mål og tanker omkring 
Rotaract, hvilket klubberne 
har kunnet drage stor nytte af 
i deres videreudvikling. Det 
vil ligeledes være relevant i de 
kommende år. Det gav et godt 
og struktureret input til klub-

berne, som ved hjælp af sparing 
og rådgivning med de andre 
klubber samt udvalgte rotaria-
nere vil hjælpe de respektive 
klubber meget. 

Forløbet var rigtig interessant 
for alle deltagere, især rele-

Rotaract lederuddannelse 
gav godt input

vant for nye klubmedlemmer, 
som ønskede et større indblik i 
rotary-verdenen og dens sam-
menhæng. Vi har rundt omkring 
i klubberne fået stort udbytte 
af disse dage, og det har været 
svært at skulle begrænse sig til 

den givne tid, når først debatten 
har kørt. 

I Rotaract er det vigtigt med 
vidensdeling, både klubberne 
imellem, men også med Rotary.  
Lederuddannelsen har åbnet for 
dette, og skabt større samar-
bejdsmuligheder. 

Vi håber at kunne fortsætte 
dette gode samarbejde, og fort-
sat udvikle klubberne i distriktet. 

Sebastian Persson Iversen, 
Rotaract Kronjylland
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De danske Rotary-distrikter har som 
bekendt i forbindelse med Image- og PR 
kampagnen haft en konkurrence om at 
finde årets iværksætter. Blandt flere indstil-

Rotarys iværksætterpris
til Thorupstrand-fiskerne

Peter Eigenbroth overrækker Rotarys Iværksætterpris til Jesper Olsen, Thorupstrand. 
Foto: David Leth Williams/Scanpix

lede kandidater valgte distriktets udvæl-
gelseskomite en indstilling fra Han Herred 
Rotary klub, der havde nomineret fiskerne 
i Thorupstrand ved Fjerritslev og mere 

specifikt deres fremstød med salg af fisk fra 
kutteren ”HM800 Jammerbugten”, der i 
efteråret blev sejlet til København og nu lig-
ger fortøjet i Havnegade tæt ved Nyhavn. 
Fiskeriet ved Thorupstrand foregår i små 
kuttere, der trækkes ud i vandet direkte fra 
den åbne strand, og det har netop fået ”det 
blå stempel” fra Verdensnaturfonden for at 
være skånsomt og bæredygtigt fiskeri. Hver 
nat køres der fisk fra Thorupstrand til Kø-
benhavn, hvor de sælges fra den butik, der 
er indrettet i kutteren. Desuden sælges der 
lune fiskefrikadeller, som er ved at blive en 
populær frokostret blandt københavnerne.

Fiskerne har netop gennemført en 
event, hvor de delte 1.000 kg rødspætter 
gratis ud til folk i København som et frem-
stød for kutteren. Begivenheden blev mas-
sivt dækket af medierne, og køkkenchef 
på Svinkløv Badehotel, Kenneth Hansen, 
serverede smagsprøver fra grillen.

I løbet af eventen kunne formanden for 
distriktets PR-udvalg, Peter Eigenbroth, 
Fjerritslev, overraske Jesper Olsen fra 
Thorupstrand ved at overrække ham et 
diplom som det synlige bevis på hæderen 
som distrikt 1440’s iværksætter 2014, og 
dermed nomineres fiskerne endvidere til 
den landsdækkende iværksætterkonkur-
rence, som afgøres i starten af september.

Flere klubber i distriktet har vist inte-
resse for ideen, og melder forhåbentlig ind 
med kandidater, når initiativet gentages 
næste år.                                              eig.

Inner Wheel i distrikt 44 har to klubber 
på Færøerne, som jeg besøgte i maj 2014 i 
min egenskab af distriktspræsident. Det var 
en meget stor oplevelse, som jeg har lyst til 
at dele med andre. Jeg har besøgt øerne 
i 1999 og må konstatere, at der er sket 
meget siden da. 

Der er klubber i Torshavn og Klaksvik, 
og jeg mødte en utrolig hjælpsomhed 
blandt de to klubbers medlemmer. Præsi-
denten i Torshavn lavede en guidet tur på 
hjemvejen og senere i den gamle bydel i 
Torshavn. 

Der var arrangeret intercity møde for de 
to klubber på Sandoy, men undervejs var 
der også her oplevelser bl.a. i form af et 
besøg på et lokalt kunstmuseum. I Skálavik 
holdt vi møde i en flot forsamlingsbygning 
skænket af en fiskeskipper, der var blevet 
en af Færøernes rigeste og således ønskede 
at belønne det sted, hvor han var født. Jeg 
traf også en 80 årig Inner Wheeler, der i 25 
år havde kæmpet for at få bygget en kirke i 
et nyt kvarter i Torshavn. 

Det var lykkedes og Hoyvikar kirken, 
der er 6½ år gammel, var et imponerende 
syn, men især fortællingen om kirkens 
tilblivelse var fantastisk. Den havde kostet 
over 50 mio. og havde bl.a. et alter billede 

Inner Wheel besøg på Færøerne
af Havsteen- Mikkelsen. 

Disse fortællinger siger noget om en 
befolkning, der elsker deres hjemstavn og 
ønsker at gøre noget for lokalsamfundet. 

Der er meget kunst og kultur på Færø-
erne og to Inner Wheelere viste mig de 
førende kunstneres værker på Kunstmuseet 
i Torshavn. 

Naturen er naturligvis et andet element 
der imponerer. Der er vand og skønne 
grønne klipper overalt og udtrykket ændres 
ofte afhængig 
af vejret , 
men Færø-
erne er også 
et moderne 
samfund, hvor 
næsten alle 
bor i eget hus. 
Inner Wheel 
og Rotary i 
Klaksvik hol-
der ofte møde 
sammen og 
det gjorde de 
også ved mit 
besøg. Des-
uden var der 
besøg fra en 

Rotary klub i Holland, så det blev en rigtig 
god international aften.

Jeg var på Færøerne i tre hele dage og 
nåede at tale med mange medlemmer. Det 
er nogle gæve piger i de to klubber, men på 
grund af afstanden har vi ikke den samme 
kontakt med disse medlemmer. Overalt blev 
jeg bedt om at hilse i Danmark og det være 
hermed gjort. 

Else Krarup-Pedersen,
distriktspræsident i 44 i 2013-14
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Formålet med Camp Djurs er - som 
ved enhver anden udveksling - at give 
unge mennesker et indblik i andre kulturer 
og at øge den internationale forståelse.

Siden 1971 har Rotaryklubberne på 
Djursland afholdt Short Term sommer-
camp hvert 3. år.

I år bliver heller ingen undtagelse, idet 
26 unge i alderen 18 til 21 år deltager i 
Camp Djurs 2014 fra den 2. til den 16. 
august, endvidere deltager to danskere i 
samme alder som ungdomsledere.

De unge kommer fra 18 lande. 7 af 
deltagerne kommer fra lande udenfor 
Europa. Der stilles ikke krav om deltager-
nes uddannelse bortset fra, at de skal taler 
engelsk, som er fællessproget.

I år er det Rotaryklubberne Grenaa, 
Grenaa GoMorn, Grenaa-Djurs, Rønde og 
Rosenholm, der samarbejder om arrange-
mentet, der har temaet: ”Kultur, hav, sol 
og venskab”.

Programmet er meget alsidigt og ræk-
ker f.eks. fra besøg i Kattegatcentret, Ree 
Park, Randers Regnskov, Rosenholm Slot, 
forskningslaboratoriet på Skejby Sygehus 
og det mere forlystelsesbetonede kanotur 
på Alling Å, ”Golf for sjov” og Djurs Som-
merland. En dag skal de plukke fasaner og 
stege dem over bål og overnatte i bivuak.

Værterne får også 
en oplevelse

For at få en fornemmelse af dansk 
kultur og danske hjem, hvordan vi bor og 
lever, bliver de unge indkvarteret i lokale 
Rotary-hjem - først i Grenaa og dernæst i 
Rønde og Rosenholm.

Det er en stor fornøjelse at have de 
unge boende. Der er naturligvis lidt ekstra 
besvær, men til gengæld får værterne en 
oplevelse, som man ikke kan købe sig 
til. Det tilstræbes, at hver værtsfamilie 
får 2 tilfældigt udvalgte unge. Det giver 
inspiration og kammeratskab gennem hele 
campen.

De sidste 2 nætter er de samlet på 
vandrehjem, hvor programmet kun er at 
snakke sammen – det er der behov for. På 
det tidspunkt kender de hinanden så godt, 
at det bliver svært at skilles – måske for 
altid? Fra tidligere camps har det dog vist 
sig, at de mange nye internationale venner 
efterfølgende besøger hinanden.

De unge betaler selv rejsen til Djursland 
samt lommepenge og forsikringer. Herefter 
tager værtsklubberne over med kost, logi 
og transport. Rotary betaler alle entréer og 
arrangementer samt dagene med overnat-
ning udenfor værtsfamilierne.

Budgettet er på ca. 100.000 kr., og 
de fem rotaryklubber får dækket 70 % af 
udgifterne hos Rotary Danmarks Ung-
domsudveksling.

Mere information kan fås her: www.
rotary-rosenholm.dk/cd

25. juni 2014 
Torben Folmer Bech, lejrkoordinator, 

Rosenholm Rotary Klub

Theme: Culture, sea, 
sun and friendship
Camp Djurs for 15. gang - eneste Short Term 
i år i distrikt 1440.
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40 YEP-studenter fra distrikt 1440 var 
i juni på 6 dages sejlskibstogt. I år gik 
turen rundt i Limfjorden og i samar-
bejde med lokale Rotary-klubber 
gen nemførtes et varieret udbud af ar-
rangementer. Udvekslingsstudenterne 
fik mange udfordringer og lærte om 
dansk maritim kultur. 12 sømænd fra 
skibene LOA og Jens Krogh gav en 
uge af deres ferie til nytte og fornø-
jelse for de unge mennesker.

Togtet
Dagen efter pinse var der påmønstring 

af 40 udvekslingsstudenter ved Honnørka-
jen i Aalborg. Det blev starten på en uge 
med sejltræning, samarbejde og læring om 
søfartskultur og gamle sejlskibe. Det danske 
sommervejr var ideelt. Frisk vind hele uge 
og solskin – uden regn.

Havnebesøgene
Rundt i besøgshavnene var der forskelli-

ge arrangementer. Rotary-klubber i Løgstør/
Nibe, Skive, Nykøbing Mors, Thisted og 
Aalborg bidrog med et varieret udbud af 
aftenarrangementer såsom borgmestermod-
tagelse, havefest på stor gård, byvandring, 
byløb og pølsevogn på kajen.

Denne række af arrangementer var en 
dejlig bekræftelse af klubbernes konkrete 
opbakning til Rotary-togtet.

FDF-Søkreds, Aalborg og 
Jens Krogh

Der var i år tilmeldt flere udvekslings-
studenter end de 25, der kan være på 
barkentinen LOA. De arrangerende klubber 
og distriktet samarbejder derfor med FDF’s 

Rotary-togt med Loa og Jens Krogh

søkreds i Aalborg, der har sejlskibet Jens 
Krogh. Søkredsen stillede med besætning 
og skib til 15 studenter under ledelse af 
skipper og kredsleder Anders Rieck Søren-
sen.

Flere Rotarianere i LOA’s 
besætning – tidligere ud-
vekslingsstudent som 
styrmand

Skipper på LOA var kaptajn Michael 
B. Rasmussen, Hjallerup. I år var der flere 
rotarianere i besætningen. Fra Aalborg City 

Rotary deltog restauratør John Andersen 
som hovmester og Esben Munk Sørensen. 
Hertil kom Jens Peter Munk fra Gladsaxe 
Syd Rotary Klub som maskinchef. En 
tidligere udvekslingsstudent fra Brønderslev 
Rotary Klub – Louise Agger Hansen – del-
tog som styrmand og bådsmand.

Bent Laier, Nibe Rotary Klub.
Esben Munk Sørensen, 

Aalborg City Rotary Klub.
- begge fra de arrangerende klubber.

Borgmester Knud Kristensen modtog de to skibe på kajen og lod Beredskabscentret servere 
skipper lapskovs.

Fra guvernør til Oldermand for Rotary Danmark
Som det fremgår af omtalen på forsiden har distriktet skiftet 

guvernør fra Jan Brinck til Jens Søndergaard.
Men Jan Brinck fortsætter sit arbejde for Rotary - nu på et hø-

jere plan, idet han er udnævnt som formand for Rotary Danmarks 

råd, med benævnelsen Oldermand - med ret til at skilte med det 
på sin private adresse.

Rotary Danmarks Råd består af de fem guvernører og sekretær 
for Rotary Danmark Asbjørn Isaksen, Sæby RK.
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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. 

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

Velkommen til nye medlemmer 
i 1440 i maj-juni
Brønderslev: 
Anna Margrethe Møller 
Gregersen
Aase Grønlund Jensen
Jesper Dahl Jeppesen
Thomas Tøttrup Jørgensen

Frederikshavn: 
Jesper Toft Jensen

Grenaa-Djurs: 
Else Brask Sørensen

Hinnerup
Steen Elgaard

Hjørring Morgen: 
Johnny Lindrup Nielsen
Gitte Juel Krog Thomsen

Hjørring Vestre:
Brian Tholstrup Nybo

Hobro: 
Jesper Kjeldbjerg Fred-
eriksen
Lars Johansen

Nibe: 
Diane Gracias

Randers Søndre: 
Susanne Bækgaard

Randers Vestre: 
Ole Korneliussen

Rønde: 
Jens Erik Thordahl Pe-
tersen

Sindal: 
Peter Kaae Muhlig

Skive: 
Claus V. Mikkelsen
Kurt Nielsen
Steen Stisen

Skivehus: 
Martin Ravn Larsen
Ricco Veile

Aalborg City: 
Catharina Vinther Engqvist
Jesper Lindgren Hejlesen
Morten Nielsen

Aalborg Stigsborg: 
Marianne Reenberg

Aalborg Østre: 
Birdie Wendelboe

Kjellerup Rotary Klub holdt temaaf-
ten om højresvingsulykker med lastbiler. 
Mødet blev holdt hos Jette og Niels 
Brink  i  Vinderslev.

Her var der på en asfaltplads oprettet 
vognbaner med kegler og optegning 
udført af Bojesen Bilsyn. Ejvind og Per 
Bojesen instruerede og fortalte om de 
mange regler. 

Vognmand Henrik Andersen 
stillede med 3 lastbiler, hvor man 
fra lastbilens førersæde ved selv-
syn kunne se, hvor svært det er 
med højresving i bytrafik. På nye 
lastbiler stilles der krav om både 
spejle og kamera, således at føreren 
kan se både foran og på sider af 
lastbilen. 

Henriks chauffører, Kim og 
Niels, og Henrik selv, guidede os 

Højresvingsulykker på 
programmet i Kjellerup

tålmodigt igennem banen. Der blev kørt en 
del prøveture gennem banen og væltet et 
par kegler. Det var en kølig aften så den slut-
tede i Niels’ mandskabsrum til mad, drikke 
og kaffe. En rigtig god aften hvor vi fik ind-
blik i førerens store ansvar ved højresving.

Lene Bjørklund, Kjellerup Rotary Klub


