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DIALOG
Kommunikationen mellem klubber-

ne og distriktet er efter min opfattelse 
blevet rigtig god i dette Rotaryår, hvor 
vi fra distriktets side forsøger at være 
åbne omkring alle spørgsmål - at ville 
i dialog med alle vore vidt forskellige 
og gode klubber, så vi kan inspirere og 
motivere hinanden.

Vi er forskellige, og vi skal have lov 
til at være det – både som enkeltperso-
ner og som klub, hvor netop forskel-
ligheden, diversiteten, er med til at 
gøre det spændende at være med i en 
Rotaryklub.

Det er netop når vore forskellige 
synspunkter brydes, at der kan opstå 
en åben dialog, hvor vi lærer af hin-
anden og dermed skaber dynamik og 
fremdrift.

En sådan dialog kræver indlevelses-
evne, empati, og at vi interesserer os 
for hinandens opfattelser og synspunk-
ter, og at vi øver os i at kunne føre 
en åben og fordomsfri samtale med 
hinanden.

Efter Pets og Instruktionsmødet i 
foråret sidste år har vi øvet os, og vi 
er blevet meget bedre end før til at 
kommunikere, både ved de afholdte 
distriktsmøder og ikke mindst ved de 
mange herlige klubbesøg, hvor jeg har 
fået lov til at opleve mange af Jer og 
Jeres klub med hver klubs værdifulde 
traditioner og skikke – og med mulig-
hed for at blive endnu bedre til at gøre 
det, som I gør.

På den måde kan vi i distriktet og i 
hver enkelt klub blive

Men der er et område, hvor vi mangler 
den åbne og gode dialog – og det er med 
de mange danskere, der har en anden 
etnisk baggrund end den, de fleste af vore 
nuværende rotarianere har, de fremmede 
og ukendte iblandt os, som vi, så vidt jeg 
kan se og véd, ikke har været gode til at få 
med i Rotary.

Der er enkelte klubber, hvor der er 
rotarianere med en anden etnisk baggrund 
end de flestes. 

Ved guvernørbesøget i Viborg-Asmild 
RK i slutningen af 2010 kom jeg til at sidde 
ved siden af guldsmed Salman Bustan, der 
er dansker med egen forretning i Viborg og 
med rødder i Irak.

Samtalen ved middagen lærte mig 
en hel del, som jeg ikke vidste i forvejen, 
herunder at uviljen og ubehaget ved at 
vi spiser svinekød ikke alene er religiøs 
bestemt men også er udtryk for en generel 
kulturforskel, svarende til vores uvilje og 
ubehag ved at andre spiser hundekød og 
rottekød mv.

Guldsmed Salman Bustan har på min 
opfordring skrevet et brev til mig med noget 
af det, som vi efter hans opfattelse bør vide 
og tage stilling til, når og hvis vi ønsker at 
optage danskere med en anden etnisk bag-
grund i vor klub. Salman Bustans brev er 
gengivet i dette nummer af NYT i 1440.

Salman Bustan har lært at acceptere 
vore spise- og drikkevaner, men det har 
taget lang tid, og hvis vi er villige til at 
inkludere rotarianere med fremmed etnisk 
baggrund i vor klub, kræver det empati 
og tålmodighed samt respekt for andres 
synspunkter – også dem, som vi har svært 
ved at forstå.

Til gengæld tror jeg, at det kan og vil 
være en berigelse for os, hvis vi også ser 
efter danskere med anden etnisk baggrund, 
der i øvrigt opfylder vore kriterier og ønsker 
for nye medlemmer i klubben.

Også på den måde kan vi i distriktet og 
i hver enkelt klub blive Bigger, Better and 
Bolder.

Jens Kristiansen

BIG
   BETTER 
AND
     BOLDER

Distriktet får sin 
første kvindelige 
guvernør i 2013

Ved indsigelsesfristens udløb fredag, 
den 18. februar d.å. var der ikke fremsat 
indsigelser mod de af distriktets nomine-
ringsudvalg den 6. februar d.å. indstillede 
kandidater til posterne som distriktsguver-
nør 2013–2014 og som distriktets COL 
2013 repræsentant og suppleant.

Dermed er den endelige nominering 
således:

Distriktsguvernør 
2013–2014:
Vibeke Gamst, 
Aalborg Vestre RK.

COL 2013 repræsentant:
Per Flemming Sørensen,
Hadsund RK.

Suppleant for COL
repræsentanten:
Svend Erik Jensen,
Aalborg Vestre RK.

Jens Kristiansen

Vråhallen 26. marts
kl. 16.00 
(billetter købes i klubben)

HUSK
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 Hvis nogen tror, at Rotary 
er en loge for ældre mænd 
i sikre ledende stillinger, så 
ta’r de grundigt fejl.

 Hvis nogen tror, at Rotary 
kun er for mænd, så ta’r de 
grundigt fejl.

 Hvis nogen tror, at Rotary 
er en indspist forsamling 
med det formål at beskytte 
hinanden, så ta’r de også 
grundigt fejl.

Det ved alle, som kender Ro-
tary.

Men vi kan ikke sige os fri for 
at have et image ikke helt fjernt 
fra nogle af disse myter.   

Derfor har distriktets PR-ud-
valg sat sig for at udfordre klub-
berne til at gøre en indsats for at 
ændre dette image.

Det begyndte med en 
opfordring fra RI

Rotary Internationals præ-
sident opfordrede sidste år alle 
distrikter til at indsende en idé til 
lokal PR-virksomhed for Rotary. 
Der var afsat en stor pose penge 
på verdensplan til de bedste ide-
er, og det enkelte distrikt kunne 
opnå op til 10.000 $ i tilskud til 
ideens gennemførelse.

Vil du være 
med til at puste 
støv af Rotarys 
image?

1440’s PR-udvalg satsede på 
at være med – men blev des-
værre ikke tilgodeset. Imidlertid 
synes vi – bakket op af guvernør 
og distriktsudvalg – at vor idé 
var for god til at skrotte.

Derfor forsøger vi at gen-
nemføre den uden de 10.000 $ - 
men ved hjælp af sponsorer. Det 
arbejder vi på – og vi har bedt 
alle klubber om at være med til 
at skaffe de nødvendige sponso-
rer. Der er 4. februar rundsendt 
en opfordring herom – med 
deadline den 4. marts.

Hvad skal der ske?
Ideen er i sin enkelhed den, 

at vi (klubben) lørdag den 28. 
maj på den lokale Shellstation 
forsøger at gøre flest mulige 
bilister og passagerer glade ved 
at betjene dem – uden at de skal 
have pungen op af lommen.

Samtidig afleverer vi – dvs. 
din klub – kortfattet information 
om Rotarys mærkesager sam-
men med en flaske mineralvand 
og en konkurrence, der henven-
der sig til børnene i bilen. Ge-
vinsterne er bl.a. familieårskort 
til Fårup Sommerland og ophold 
i Skallerup Klit Feriecenter mv.

Hvad kræver det af din 
klub?

Kun, at der er 4-6 personer, 
der vil være på den lokale Shell-
station fra ca. 10-16 lørdag den 
28. maj. Deres opgave er at ser-
vicere bilisterne på de områder 
de ikke forventer – og derfor bli-
ver glædeligt overraskede over: 
tørre ruder og spejle af, udlevere 
mineralvand og materialer, åbne 
døre - og hvad der ellers byder 
sig. Ikke at fylde brændstof på, 
da det ikke er med i aftalen. 

Deltagerne vil få udleveret 
trafikveste med Rotary og spon-
sorers logoer samt skiltning,  200 
mineralvand og informations-
materiale. 

Der er ingen udgifter for klub-
ben.

Nåh - han/hun er også 
med i Rotary …

Formålet er det enkle, at 
åbne nogle menneskers øjne 
for, at Rotary er verdens største 
velgørende private organisa-
tion – og ikke en klub af ”frelste 
direktører”.

Derfor er det en fordel, 
hvis nogle af klubbens kendte 

ansigter stiller op og deltager i 
aktionen.

Og hvorfor så lige Shell?
Det er et relevant spørgsmål 

– især hvis byens eneste service-
station er et andet selskab. Vi 
kunne ikke spørge alle selskaber, 
da ideen krævede en vis medvir-
ken fra selskabets side. Vi valgte 
først at spørge det selskab, som 
vi skønnede har tankstationer i 
de fleste klubbers område. Det 
var Shell – og de sagde heldigvis 
ja. Derfor.

For de klubber, der ikke lige 
har en Shellstation i området, 
prøver PR-udvalget at koordi-
nere, så man kan benytte nabo-
stationen.

Forudsætningen for det 
hele er dog …

… at det lykkes PR-udvalget 
at få tilstrækkelig økonomisk 
dækning via frivillige sponsorater. 

Vi tror på, at du vil medvirke 
og gøre en indsats for Rotary!

Distriktets PR-udvalg
Carsten Thomasen, fmd.    

Kære guvernør Jens Kristiansen. 

Du har spurgt mig, hvorfor så få 
indvandrere bliver medlem af Rotary 
klubberne. Her er nogle af  de vigtigste 
årsager efter min mening:

1. Sproget er en af de største barrie-
rer ift. udlændinges deltagelse i Rotary. 
Mange gange diskuterer vi komplicere-
de emner, som de ville have svært ved 
at følge med i og derfor finde møderne 
kedelige. 

2. Meget få indvandrere driver 
selvstændig virksomhed, ligesom de 
normalt ikke har ledende stillinger 

(bortset fra akademikere). Dette vil først 
blive ændret med næste generation, som 
via skolegang og på anden måde får et 
andet startgrundlag end førstegenerations-
indvandrere. 

3. De fleste af dem er på kontanthjælp. 
Det betyder, at de ikke kan betale 3.500 kr. 
om året til spisning og kontingent. 

4. Mange af dem arbejder i pizzeriaer og 
restauranter, hvilket betyder, at de typisk ar-
bejder i tidsrummet 15.00-22.00 og derfor 
ikke vil have tid til både arbejde og Rotary. 

5. Rotary klubben virker også som net-
værk, og siden de fleste ikke er selvstændi-

ge, har de ikke brug for dette netværk.
6. Maden kan også være et problem. 

Mange indvandrere spiser ikke svine-
kød. Selv om der serveres anden mad 
til dem, er det ikke acceptabelt, at andre 
ved bordet spiser svinekød. Ligeledes 
må der ikke serveres alkohol.

7. Det er ikke alle, der kender 
Rotary-bevægelsen. Nogle tror f.eks., at 
Rotary klubberne er  
”lillebror” i forhold til  
frimurerorganisa- 
tionerne, og at de  
begge er zionistiske  
organisationer.

 

Med venlig hilsen
Guldsmed Salman Bustan, 

Medlem af Viborg-Asmild 
Rotary Klub.

Hvorfor har vi så få 
indvandrere i Rotary?
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Team Favrskov – et 
Rotary projekt, der er 
åbent for alle, der har 
lyst til at deltage. 

Et af medlemmerne i Had-
sten Rotary klub, Anders G. 
Christensen, har deltaget som 
rytter på Team Rynkeby på 
cykelturen til Paris lige op til 
afslutningen af Tour de France. 
Ved en snak mellem ham og 
Gert F. Jensen fra Hinnerup 
Rotary klub, der spurgte om han 
ikke kunne komme med til Paris, 
opstod tanken om at lave et cy-
kelhold, et Team Favrskov i Ro-
tary regi, der kunne tage turen 
fra Favrskov til Paris, ca. 1.300 
km. Der er afgang fra Favrskov 
d. 15. juli  med ankomst på 
Champs Elysee d. 22. juli.

Formålet med turen
Formålet med turen er:
 At rejse penge til Polio+ og 

Hammel Neurocenter.

 At markedsføre Rotary.
 At give en række Rotaria-

nere og øvrige borgere i Favr-
skov en oplevelse.

Team Favrskov, et lokalt 
funderet cykelhold bestående 
af 35-40 ryttere, både kvinder 
(helst min. 5) og mænd, unge 
og gamle/ældre og min. 2 
”prof.”-ryttere, dvs. gode træ-
nede ryttere, der var vant til at 
køre cykelløb som et hold, og 
som kan ”træde godt igennem” 
hele dagen, alle de 8 dage turen 
varer. Dertil et hold servicefolk 
på 8-10 m/k’ere i ledsagebiler 
med fornødne remedier og mad/
drikke til holdet i den uge, turen 
er planlagt at skulle tage.  

Der blev nedsat en styregrup-
pe på 4, 2 fra hver Rotaryklub 
og udarbejdet et budget for tu-
ren. Også Hammel Rotary Klub 
er med i projektet, der således 
involverer alle 3 klubber i Favr-
skov kommune.

Deltagergebyret er på 7000 
kr., et beløb der dækker omkost-
ningerne på turen, hvor service-
folkene, der skal være indstillet 
på en uges koncentreret arbejde, 
deltager omkostningsfrit. Fra 
tidligere lignende arrangementer 
ved man, at punkteringer og 
styrt forekommer, hvorfor det vil 

Af Jens 
Søndergaard
Hadsten Rotary 
Klub /AG

Vil du med Rotary til 
Tour de France?

være ønskværdigt med både en 
cykelsmed og en læge eller syge-
plejerske i serviceteamet.

Der har været stor lokal op-
bakning til projektet. Forleden 
deltog ca. 40 interesserede i et 
informationsmøde i Hinnerup 
Rotary klubs lokaler.

Arbejdsgruppen, der udover 
de 4, involverer en del Rotaria-
nere fra de 3 klubber, er i fuld 
gang med at skaffe sponsorer. Et 
trøjesponsorat koster 25.000 kr., 
en trøjestreamer 5.000 kr.. Alle 
sponsorer er projektsponsorer, 
ikke individuelle.  Også her er 
der meget stor opbakning om 
projektet, således har man al-
lerede på nuværende tidspunkt 
tegnet sponsorater for over halv-
delen af det budgetterede mål.

Men skulle der være en Rota-
rianer og/eller virksomhedsejer, 
der udover at støtte et godt 
formål også for en billig penge 
ønsker promovering også uden-
for landets grænser, så er man 
meget velkomne, lyder det fra 
initiativtagerne.

Projektet forventes at gene-
rere et overskud på 500.000 kr., 
hvoraf halvdelen går til Polio+ 
og halvdelen til Hammel Neuro-
center. Ifølge arbejdsgruppen er 
det faktum, at Neurocentret er 

med som målgruppe for projek-
tet, meget stærkt medvirkende 
til den meget store velvilje klub-
berne møder hos sponsorerne.

Træning nødvendig
Hvad får den enkelte deltager 

så ud af det?
En fantastisk oplevelse, 

mange nye venner/bekendte, et 
udvidet netværk og for rytterne 
ikke mindst mulighed for at 
komme i ”deres livs form” og i 
løbet af træningen i foråret blive 
trimmet og tabe eventuelle over-
flødige kilo.

Træning er obligatorisk. Alle 
rytterne skal trænes i at køre 
som et hold, derfor udover indi-
viduel træning også 6 weekend-
samlinger. Holdkørsel er ikke så 
let, forlyder det. Man forventer 
at alle rytterne inden starten 
på turen til Paris, har kørt min. 
2000, helst 2500 km. Målet er 
ikke at komme først, men at få 
alle ryttere til Paris.

Er det så en enlig svale, eller 
et projekt, der kan gentages? 
Forhåbentlig det sidste. Man 
ved fra andre, der har deltaget 
på andre hold i turen til Paris, at 
deltagerne ”bliver bidt af det” og 
vil af sted igen.

I Rotary-året 2013-14 bliver jeg guver-
nør i distrikt 1440. Indtil da er min identi-
tet sammensat af disse mange brikker: 

Jeg er multijyde og flyttede efter en 
barndom og ungdom i Østjylland til 

Den nominerede guvernør:

Hvem er jeg? 

Nordjylland i 1974. Nordjylland er den 
del af Danmark, hvor jeg har levet det 
meste af mit liv, og som har præget mig 
stærkest. Her har jeg brugt min juridiske 
uddannelse i advokatvirksomhed, i un-
dervisning og administration på Aalborg 
universitet og i amtskommunal og kom-
munal virksomhed. 

I mit arbejdsliv står de 28 år ved 
Nordjyllands Amt stærkest, især årene 
som kulturchef.  Siden 2002 har jeg 
været medlem af Aalborg Byråd for Det 
konservative Folkeparti og siden 2010 
desuden medlem af Nordjyllands Regi-
onsråd. 

Min mand Oluf og jeg har været gift 
i næsten 40 år, og vi kan stadigvæk lide 
det. Vi har 3 voksne børn. Den ældste 
har føjet kæreste og barn til familien. 

Min mand trak sig sidste år tilbage 
efter at have været praktiserende læge 
i 35 år i Jens Bangs Stenhus.  Han ar-
bejder nu på deltid som sessionslæge og 

er formand for Budolfi Sogns menigheds-
råd. Vi er begge rotarianere, og på den 
måde vil det store arbejde som guvernør 
i distrikt 1440 helt bestemt blive et team-
work i endnu højere grad, end et sådant 
hverv altid er det. Vi har begge haft den 
store glæde at være præsidenter i vore 
respektive Rotaryklubber, som er Aalborg 
Vestre Rotary Klub for mit vedkommende 
og Aalborg Østre Rotary Klub for Olufs 
vedkommende. 

At kunne se frem til nu at blive en del 
af guvernørgruppen og dermed forberede 
mig til det egentlige guvernørår giver 
fremtiden et perspektiv med sus i, set her-
fra villaen i det indre Hasseris, hvor vi har 
holdt til, siden vi kom til landsdelen, og 
hvor familien har trivedes med 3 børn og 
udvekslingsstudenter. Lige nu har vi kun 
selskab af katten! Jeg tror også, at den 
glæder sig til at blive en rigtig guvernør-
kat!                                    Vibeke Gamst



Guvernørbesøg i 
denne måned
I denne måned glæder jeg mig til at 
deltage i følgende:

3. marts: Guvernørbesøg i Rosenholm RK.
4. marts: Guvernørgruppemøde i Randers.
5. marts: Inner Wheels Forårsdistriktsmøde 
i Skive.
6. marts: YEP W11 velkomstmøde i Nibe.
9. marts: Guvernørbesøg i Hjallerup Mor-
gen RK.
11. marts: RDRs forretningsudvalgsmøde.
18. marts: Charterfest i Skagen Morgen RK. 
19. marts: Charterfest i Skivefjord Morgen 
RK.
19. marts: GSE teamets generalprøve i 
Rebild.
26. marts: Pets og Instruktionsmødet i 
Sæby.
26. marts: Støttekoncert i Vrå Hallen.

Jens Kristiansen

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

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Jens Kristiansen,  
dg1440-1011@rotary.dk, 
tlf. 98 92 64 42, mobil 40 19 48 00.

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-
thomasen.dk
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Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigs-
borg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre, 
Aalborg City
pernille.hovaldt@hjoerring.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 2 - Jørn Bach Hansen, 
Bjerringbro: Bjerringbro Kjellerup 
Langå Randers Søndre  Randers 
Vestre Randers Østre Randers 
Business Breakfast
jh@hp-elservice.dk

Assisterende Guvernør 
Område 3 - Henning Krabbe, 
Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals 
Hjallerup Morgen Hjørring 
Hjørring Morgen Hjørring Vestre 
Sindal Skagen 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 4 - Jens Søndergaard, 
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs 
Hadsten  Hinnerup Rønde Ro-
senholm
dumpe@post8.tele.dk
 

Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpentier, 
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby 
Viborg Viborg-Asmild Aars 
fcp@km.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 6 - Jan Brinck, Sydthy: 
Nibe Fjerritslev Hanstholm 
Nykøbing Mors Pandrup 
Thisted Åbybro 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 7 - Svend Aage Jensen, 
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund 
Løgstør Rebild Skive Skivehus 
Sydthy 
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!

Jonna Mortensen 
fra Nibe RK: 
- Vi har i vores regnskab 
afsat et bestemt beløb til 
at vi kan invitere gæster 
med, altså uden beregning 
for den, der inviterer. 

Ideen er rigtig god, men en gang i mel-

Go’ idé fra Nibe: 

- Alle aldre er repræsenteret i Nibe RK - unge som ældre.

Har klubben øn-
sker om lovæn-
dringer?
Vort mangeårige medlem af Council on Le-
gislation, Jens Holm Jensen, har desværre 
måttet forlade denne post, idet man – ja på 
Council on Legislation – har besluttet, at 
man højst kan være med i tre perioder.

Denne tunge arv skal jeg nu forsøge at 
forvalte så godt som muligt, idet jeg netop 
er blevet valgt til posten. Men hvad er så 
Council on Legislation – i daglig tale COL?

Oversat til dansk er det vores lovgivende 
forsamling.  Den består af en delegeret fra 
hvert distrikt i verden, samt diverse em-
bedsmænd og andre særligt delegerede; 

lem skal vi lige huske hinanden på, at vi 
har ordningen. Vi har ikke fået den helt 
integreret endnu, men alle er enige om, 
at ideen er god. Vi har meget ofte gæster 
med, når vi har åbne klubmøder/foredrag 
eller virksomhedsbesøg. Om det skyldes 
alene, at det er gratis, er jeg ikke sikker på, 
men det gør det nemmere at invitere folk 
med. 

men kun de førstnævnte har stemmeret. 
Det vil sige, at der er ca. 530 med beslut-
tende myndighed.  Forsamlingen afholdes 
hvert tredje år. Det sker næste gang i april 
2013.

Og hvad kan vi så bruge det til? På mine 
besøg i klubberne sidste år mødte jeg ofte 
ønsker om ændringer af Rotarys love. Det 
er vigtigt at være bevidste om, at vi altså 
har mulighed for indflydelse. Hvis din klub 
derfor har ønsker om ændringer, bør I kon-
takte mig, så vi sammen kan få udarbejdet 
et forslag. Det er imidlertid nu, I skal gå i 
gang med opgaven, idet forslag, der skal på 
dagsordenen i 2013 skal være RI i hænde 
senest den 31. december 2011 – altså i 
dette år. Det er altså nu, I har muligheden 
for at påvirke Rotary internationalt. 

Hvis der er ønsker om det, kommer jeg 
naturligvis gerne og fortæller om mulighe-
derne i klubben eller måske i bestyrelsen.

Per Flemming Sørensen


