
Nr. 9 maj 2012
Med venlig hilsen fra din 
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Vi nærmer os snart det tidspunkt hvor 
de nye bestyrelser skal til at tage over. Hju-
let drejer endnu en gang, og det er tid til at 
evaluere det år som nu snart er gået, og tid 
til at sætte visioner og målsætninger for det 
nye år, hvis det ikke allerede er gjort.

Nåede vi det vi gerne ville? - eller skal 
den kommende bestyrelse gøre tingene 
færdige for os?

I Distrikt 1440 er vi i den heldige situa-
tion at medlemsantallet siden 1. juli 2011 
og frem til den 1. maj 2012 er steget med 
49 personer, således at vi nu er 2.402 med-
lemmer, hvoraf 28 er honorære og 2.374 
er aktive. 

Distriktets målsætning for medlemstil-
væksten i 2011-12 var en tilgang på 57 
medlemmer, så vi er tæt på at nå målet! 

På landsplan har der i samme periode 
været en tilvækst på 36 personer, så vi 
bærer vist en stor del af skylden for lands-
fremgangen! 

Nåede vi 
det vi gerne

Fra venstre: Eigil Poulsen, Lars Kristensen, 
præsident Birgitte Lagergaard, Poul Erik 

Bisgaard og Poul Erik Nielsen.

Nåede din klub målet? Dronnin-
glund RK gjorde!

Forleden aften deltog jeg i Rotary møde 
i Dronninglund Rotary Klub, programmet 
var medlemsoptagelse af endnu fire nye 
medlemmer så klubbens antal nu på 45 og 
med yderligere tre på vej. 

Klubbens præsident Birgitte Lagergaard 
havde sammen med medlemsudviklingsud-
valget sat sig det meget entusiastiske mål at 
nå 50 medlemmer i Rotary året 2011-12 og 
2012-13 vel at mærke fra et startpunkt, der 
hed 39 medlemmer. Målrettet indsats kan 
altså bære frugt, det nytte noget at arbejde 
med tingene og få sat målsætninger på.

Glæden er stor og humøret højt i Dron-
ninglund RK, og er der noget at sige til det?

Et stort tillykke fra mig til de nyoptagede 
og til klubben.

Er din Rotary klub et spejl af 
omverdenen

Skal vi som Rotary klubber være et spejl 
af den verden vi agerer i? 

Ser vi på vores egen klub, er der så i 
klubben den sammensætning af personer, 
som erhvervslivet har udenfor klubben? Det 
tror jeg næppe. Selv om der er kommet rig-
tig mange kvinder med i Rotary i de sidste 
år, er de nok stadig ikke repræsenteret, som 
de er i erhvervslivet. Ser vi på samfundets 
sammensætning af danskere, ny danskere 
og folk af anden etnisk herkomst, så er der 
vist også der en stor uoverensstemmelse. 
Kunne det være nogle af målene for de 
kommende bestyrelser at arbejde med!
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Det er nu ved at være sidste udkald 
hvis I skal nå at få jeres indbetalinger 
registreret inden kampagnen slutter den 
30/6 2012. Bidrag kan indbetales på 
konto 4180 4777 342 711. 

HUSK at anføre jeres klubnavn og klub-
nummer på indbetalingen.

Distriktets top 10 liste
Bidrag I US-$ til End Polio Now 
pr. 22/5 2012

1 Hadsten                14.188,22
2 Aalborg Vestre   9.454,69
3 Hinnerup   6.806,12
4 Frederikshavn Bangsbostrand 5.907,36
5 Sæby    5.659,82
6 Brønderslev   5.251,37
7 Randers Vestre   4.958,78
8 Skagen   4.812,33
9 Aalborg Østre   4.754,55
10 Ebeltoft   4.682,26

Sakset fra Nordjyske.dk 
03. maj 2012, Artikel af: Svend 
Ole Jensen

10.000 kr. fra Rotary 
gjorde det muligt for 
den ny naturbørnehave 
i Hune at få en hytte i 
junglen.

- Taaaaaaak, lød det med 
glade børnestemmer i Hune 
Natur Børnehave i går formid-
dag. Takken var rettet mod Per 
Danielsen, præsident for Rotary 
i Pandrup. 

Den lokale Rotary afdeling 
har nemlig givet 10.000 kr. til 
den junglehytte, som Per Da-
nielsen var inviteret til at indvi 
sammen med et af børnehave-
børnene, Mike Bodilsen.

- Uden de penge havde vi 
aldrig fået hytten. Derfor synes 
jeg, vi alle sammen skal sige 
tak, forklarede børnehaveleder 
Søren Kjelds børnene.

- Vi er meget glade for, at vi 
har fået lov til at støtte børne-
haven. Vi fik en ansøgning og 
bevilgede de 10.000 kr., siger 
Per Danielsen.

- Vi vil gerne støtte lokale 
projekter, som er økonomisk 
overkommelige for os. Og det 
er det her, tilføjer han.

Hytten er placeret i børne-
havens jungleområde, et lille 
sted med træer. Børnene har 
allerede taget hytten i brug.

Hune Natur Børnehave åb-
nede i efteråret som en privat 

Junglehytte til børnehaven 

institution efter lukningen af 
Hune Friskole og den tilhørende 
børnehave. 

Det har vist sig at være en 
rigtig god ide med børnehaven.

- Vi har 16 børn, og fra 1. 
juni er der 17, fortæller Søren 
Kjelds.

- Der forsvinder et par styk-
ker efter sommerferien, når de 
skal i skole, men kan vi bare få 
to-tre nye i løbet af efteråret er 
det fint, siger Søren Kjelds.

Han tilføjer, at der er et fint 
samarbejde med Jobcentret, 
som kan tilbyde ledige et job i 
børnehaven. Det betyder, at der 
er en fin normering i institutio-
nen.

- Vi har også et godt samar-
bejde med Naturstyrelsen om 
aktiviteter for børnene, siger 
Søren Kjelds, som også glæder 
sig over god opbakning fra lo-
kalsamfundet.

Også formand for bestyrel-
sen, Jens Brandt, udtrykker 
tilfredshed efter børnehavens 
første halve år.

- Når vi starter med 10 børn 
og allerede har 16 kan vi kun 
være tilfredse, siger Jens Brandt.

Målet er 20 børn, som vil 
betyde, at vi kan have den op-
timale pædagogiske normering. 
Men det fungerer også fint i øje-
blikket, hvor børnehavens egne 
pædagoger får hjælp fra folk, 

som bliver sendt ud fra Jobcen-
tret, siger formanden, som også 
roser forældrene for en rigtig 
stor opbakning. Det gælder bl.a. 
hjælp til rengøring.

Presseklip

Rotary-præsident Per Danielsen var 
inviteret til at indvi hytten, som bør-
nene allerede for flere dagen siden 

tog i brug. Foto: Lars Pauli.
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Sakset fra Lokal Avisen

Rosenholm Rotary Klub 
giver unge mulighed 
for at komme ud og 
opleve verden

Se verden med unge øjne
Af Mogens Grave.

Rotary har en række forskel-
lige tilbud til unge i forskellige 
aldre om at komme ud i verden 
for at lære andre kulturer at 
kende i form af ophold, som-
merlejre og uddannelsesophold.

Det kan både være i form af 
et par uger i skoleferien - eller ét 
års studieophold i udlandet.

Vil gerne hjælpe
”Vi vil gerne hjælpe med at 

give de unge et lille skub ud i 

verden,” siger Birgit Bech, der 
er formand for ungdomsud-
vekslingen i Rosenholm Rotary 
Klub.

Rotarys uddannelsesrejser 
har til formål at fremme inter-
national forståelse, venskab og 
fred.

Et par eksempler på mulig-
hederne: Unge mellem 15 og 
25 år kan deltage i en 14-dages 
sommerlejr i Europa. Normalt 
er opholdet gratis, og turen ko-
ster kun rejse og lommepenge.

Oversøisk land
16-18-årige har mulighed 

for ét års studieophold i et 
oversøisk land, hvor de går i 
skole, lærer et nyt sprog og får 
kendskab til en anden kultur.

”Til august rejser Freja fra 
9.D på Hornslet Skole ét år til 
Argentina.”

For 25-35-årige kan få en 
måneds ophold med alt betalt - 
også rejsen. I hold på fem stifter 
man bekendtskab med et andet 
lands økonomiske, sociale, 
kulturelle og politiske forhold.

”I øjeblikket er Bertha fra 
Eskerod i Australien,” fortæller 
Birgit Bech.

I august 2011 deltog 25 unge fra 18 lande i en lejr på Djursland. Foto: Torben Bech

Presseklip

Sakset fra Skive Folkelblad
Onsdag den 18/4 2012

- Det giver da et lille ekstra 
smil på læben.

Butikschef Luise Winther 
smiler, mens hun tager imod 

Gult skær over gågaderne

Ratarianer Karl Kjeld-
gaard, Skivehus RK, 
overrækker påskeliljerne 
til butikschef Louise 
Winter

bakken med små påskeliljer af 
Rotary-medlem Karl Kjelgaard 
foran Rasmine i Nørregade. I 
løbet af de kommende dage kan 
hun ligesom de ansatte i byens 
øvrige butikker glæde kunderne 
med en ekstra lille gave i form 

af små gule potter med minipå-
skeliljer. 

Onsdag morgen havde frivil-
lige fra Skivehus Rotary nemlig 
travlt med at fordele bakkevis 
af påskeliljer blandt gågadernes 
butikker. 

- 18.000 planter i alt. Så der 
skulle nok kunne blive 100 eller 
150 til hver butik, bebuder Erik 
B. Nielsen fra Rotary-klubben, 
mens de øvrige medlemmer 
skubber af sted med de høje, 
tætpakkede blomstervogne. 

Ideen til at fordele de mange 
blomster blandt byens butikker 
opstod, da gartner Laust Eriksen 
brændte inde med 200.000 
påskeliljer på sit gartneri i 
Jebjerg. En stor del af planterne 
valgte han at donere til Skivehus 
Rotary, som så siden har afsat 
planterne til Skive City.
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Sakset fra Thylands avis 23. maj 
2012.

De tre Rotaryklubber i Thi-
sted Kommune - Hanstholm, 
Sydthy og Thisted - har holdt et 
debatmøde med emnet: ”Hvil-
ken betydning har ”Det gode 
liv ved kysten” og Cold Hawaii 
for Thisted Kommune og turis-
men?” 

Præsident for Thisted Rotary 
Klub, Leif Pallesen, indledte 
med at Thy tit kaldes udkants-
område, men for thyboerne er 
det ikke et udkantsområde, men 
et sted, hvor vi lever og bor. 

- Uanset hvad man kalder 
det, er Thy ikke et sted, hvor 
det er nemmest af få udvikling 
i gang. Vi har ikke en større by 
tæt på, som kan tiltrække folk, 
og vi kan se, at rundt omkring i 
landet lægger industrien sig op 
ad motorvejene, for hurtigt at 
kunne komme rundt i landet og 
rundt i Europa. 

Thy er det sted i landet - 
bort set fra Bornholm - hvor der 
er længst til motorvejsnettet, 
hvilket klart fremgår af vejdirek-
toratets motorvejsmappe ”På 
vej 2011”, som ligger på alle 
tankstationer til fri afbenyttelse. 

- Denne publikation viser de 
forskellige områder, og hvad 
der er værd at se i disse. Bare 
ikke i Thy, der ikke engang er 
omtalt heri. Mappen trykkes 
hvert år i 400.000 eksemplarer 
og bliver betalt af staten, så det 
virker ikke helt optimalt for Thy, 
at området ikke nævnes med et 
eneste ord, sagde Leif Pallesen. 

Visit Denmark er repræsen-
teret i mange lande, bl.a. Norge, 
Sverige, England, Italien, Hol-
land, Tyskland, Japan, Kina 

Thy - et sted, hvor vi lever og bor

Presseklip

Fra venstre: Claus Poulsen, Hanstholm RK, Leif Jakobsen Pallesen, 
Thisted RK, Børge Larsen Sydthy RK, Jan Brinck, Sydthy RK

m.fl., og Thys turistchef Ole Riis 
Christensen har stillet et helt 
enkelt spørgsmål: ”Hvad ved I 
om Thy, hvad kan I fortælle, og 
hvad kan i udlevere af materiale 
til turisterne?” 

Beklemmende er svaret ofte: 
”Hvor er det nu, Thy ligger, og 
har I overhovedet noget, som er 
værd at vise frem?” 

- Vi får ikke noget foræret i 
Thy, og skal der gang i udviklin-
gen, skal der kæmpes for det, 
og det er vigtigt, at alle er enige 
om, hvilken vej vi skal, og hvad 
der skal til for at løfte Thy, sagde 
Ole Riis Christensen. 

Egnsudvikling 
I 1960-70’rne var der egns-

udvikling, hvor staten gav 
tilskud til udflytning af arbejds-
pladser og virksomheder fra 
København til Thy, og i den 
periode flyttede 2000-3000 
arbejdspladser hertil. Det gav et 
løft og var en væsentlig årsag til, 
at Thy kom ind i en rigtig god 
udviklingsperiode. 

Det er nu over 40 år siden, 
og effekten er ved at ebbe ud, 
idet en stor del af disse arbejds-
pladser nu flytter videre til Øst-
europa, Kina m.fl. Det betyder 
mistede arbejdspladser, mistet 
skattegrundlag, hvor også mistet 
færgeforbindelser, mistet fly-
forbindelser, sparsom udvikling 
af vejnettet m.v. bidrager i høj 
grad. 

- Hvem siger, vi skal udvikle 
os i Thy som i resten af landet, 
spurgte Leif Pallesen. 

- Vi har bl.a. klimakommune, 
testmøller i Østerild, test/pro-
duktion små husstandsmøller, 
bølgeenergianlæg, Danmarks 
første nationalpark, Danmarks 

største fiskerihavn, turisme m.v., 
og området har stadig nogle 
kendte og markante firmaer 
såsom Tican, Dragsbæk Marga-
rinefabrik, Dragsbæk Maltfabrik, 
Premier Is, Thisted Bryghus og 
mange flere. 

Hvem vil ikke gerne købe 
madvarer fra et område, som er 
kendt for at sætte klima meget 
højt, og hvem vil ikke gerne 
være turist i et område med 
Europas bedste surfområde og i 
en natur, som ikke findes magen 
til i Danmark. 

Leif Pallesen afsluttede med 
at sige, at Thy skal være et om-
råde, hvor folk gerne vil flytte til, 
et område under udvikling og 
ikke afvikling …………….

Ønsker du at læse hele artik-
len, kan du finde den her:

http://www.nordjyskeugeavi-
ser.dk/VisArtikle/tabid/53/De-
fault.aspx?AID=60189279

Og artiklen sluttede med:

Noget at prale af 
Jens Bach sagde, at ”vi har 

meget at prale af i Thy. Vi har 
nationalpark, Cold Hawaii, 
Hanstholm Havn og meget 
mere, og det vil være af rigtig 
stor betydning, hvis alle ville 
være positive og prale af vores 
område, frem for at beklage sig 
over, hvor dårligt alting går”. 

Det gode liv i Thisted Kom-
mune er under pres, men ved at 
satse på stedbundne potentialer 
- natur, mennesker og kulturmil-
jø - forsøges at skabe udvikling. 
Vi kan selv gøre meget, men har 
også brug for partnere, sluttede 
Jens Bach.

Your GSE-team 
can hold their 
heads high ...
Dear Asbjørn and Margit

I hope you are both well 
and as we are nearing the end 
of our year, true that you have 
enjoyed the journey in Rotary 
this far.

Last Wednesday night I had 
the privilege of hearing and 
enjoying the final presentation 
from your GSE team before 
they left for home.

May I say that it was a de-
light to host the team and they 
were excellent ambassadors  for 
Rotary, your District, the GSE 
exchange program and your 
country.

They will have many stories 
to tell and experiences to 
relate to over the years to come.  

They can hold their heads high 
as they were truly a credit to 
your District.  Many thanks must 
also go to Finn for his organi-
sation.

Thank you for joining our Di-
strict in this exchange program 
and Kathy & I look forward 
to catching up one day in the 
future on our well earned travels 
after a very busy year.

Regards,
Bruce
  
Bruce Richardson 
District Governor 2011-2012 
RI District 9520
bruce-richardson@bigpond.com

Hilsen fra GSE-værter i Australien:
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Det sker i 1440
24. maj kl. 15.00: Guvernørgruppemøde på Rebildhus.
24. maj kl. 16.30: AG møde på Rebildhus.
24. maj kl. 18.00: Distriktsrådsmøde på Rebildhus.
15. juni kl. 12.00: RDR-FU møde i Lemvig.
16.-17-juni Rotary Danmarks Sommermøde i Lemvig.
21. juni kl. 09.00: Guvernørgruppemøde som telefonmøde.
25. juni kl. 15.30: Guvernørskifte Asbjørn – Vibeke, Aalborg Vestre.
30. juni kl. 15.00: Guvernøroverdragelse for Guvernørgruppen, Algade 6, 9300 
Sæby.
29. august til 1. septembe : GETS og Institute i Sundvall, Sverige.
31. august kl.09.00: Distriktsgolf 2012 i Randers.
29. september kl. 08.00: Distriktskonference 2012.

Assisterende Guvernør 
område 1: Henning Krabbe, 
Brønderslev RK: Dronning-
lund, Hirtshals, Hjallerup 
Morgen, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre, 
Sindal, Skagen. 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør 
område 2: Pernille Hovaldt, 
Hjørring morgen RK: Fre-
derikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City, Skagen Morgen, 
Aalborg City, Aalborg City, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre. 
pernille.hovaldt@hjoerring.
dk

Assisterende Guvernør 
område 3: Ubesat pga. 
dødsfald: 
Farsø, Hadsund, Rebild, 
Skive, Skivefjord morgen, 
Skivehus, Sydthy.

Assisterende Guvernør 
område 4 - Jan Brinck, 
Sydthy RK: Fjerritslev, Hanst-
holm, Nykøbing Mors, Nør-
resundby, Pandrup, Thisted, 
Åbybro. 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør 
område 5 - Jens Martin 
Hansen, Aars RK: Brønder-
slev, Hals, Løgstør, Nibe, 
Viborg, Viborg morgen, 
Viborg-Asmild, Aars. 
jmsh@post.tele.dk

Assisterende Guvernør 
område 6 - Kim Holst, 
Randers Vestre RK: Bjerring-
bro, Hobro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre. holst.
kh@gmail.com

Assisterende Guvernør 
område 7 - Erik Salomon-
sen, Rønde RK: Ebeltoft, 
Grenaa, Grenaa-Djurs, Had-
sten, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde, Sæby. 
ingerik@os.dk

Guvernør Asbjørn Isaksen: 
Klaksvikar, Torshavnar. 
Dg1440-1112@rotary.dk

AG’erne og 
deres områder
Hvem er din assisterende 
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent, 
men i høj grad også din klubs assistent.

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Asbjørn Isaksen, mobil 40 456 456
dg1440-1112@rotary.dk

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

Rotary Klub i Tyskland søger ven-
skabsklub i Danmark
Rotary Klub Limburg, Tyskland, søger dansk Rotaryklub som venskabsklub. Interes-
serede klubber bedes henvende sig til Randers Østre Rotaryklub v/præsident Kristian 
Dohn, e-mail: dohn@post4.tele.dk, der derefter vil formidle kontakt til en repræsentant 
for klubben.

Ta’ godt imod 
det nye medlem 

Det tredie trin i PR-udvalgets tretrins raket 
er velkomtpjecen til nye medlemmer.

I din klub sætter man sig vel også ved 
siden af dem, man kender? Det er helt na-
turligt. Men så kan ”den nye” godt komme 
til at føle sig lidt uvelkommen. Derfor er det 
en god idé med en mentorordning. 

Det lægger pjecen op til, og den kan 
bruges som velkomst til nye medlemmer - 
ligesom den kan bruges som information 
over for interesserede.

Den er beregnet til at redigere, så den 
tilpasses den enkelte klub. Den kan ikke 
bruges umiddelbart.

Den er udarbejdet i Adobe Indesign 
og Microsoft Publisher. Disse formater 
kan ikke lægges på hjemmesiden, men 
der ses den som PDF-fil.

Rekvirer hos ct@carsten-thomasen.
dk.

Med venlig hilsen
Carsten Thomasen

fmd. for PR-udvalget


