
Det er, hvad vi alle skal i det nye Ro-
taryår. Når året er omme, skal vi alle 
kunne sige, ja vi gjorde en forskel. Det 
opfordrer vores nye verdenspræsident 
Ian Riseley til med sit motto for året: 
”Making a difference.” Ian kommer fra 
Australien og går meget ind for bære-
dygtighed i alt, hvad vi foretager os. 
Det er også derfor, Ian opfordrer alle 
rotarianere til, i løbet af året, at plante et 
træ, så vi om et år har 1,2 millioner flere 
træer på jorden, for at sikre en mere bæ-
redygtig planet. Ikke blot skal vi gøre 
det, men vi skal også fortælle om det 
til omverdenen og til Rotary. Vi bliver 
alle tit spurgt ”Hvad er Rotary”. Det 
kan være svært at svare på med få ord. 
Ian Riseley er revisor, og derfor elsker 
han tal. De siger meget mere end ord. 
Han opfordrer derfor alle klubber til at 
fortælle, hvor mange timer og penge de 
bruger på deres ”service” og indberette 
det på Rotary Club Central, som for øv-
rigt netop er blevet moderniseret. Når 
året er omme, kan vi ikke blot fortælle 
om, hvad Rotary er, men også svare på 
spørgsmålet: ”Hvad laver Rotary”.

Fred, Engagement og Synlighed
Disse 3 begreber har jeg tilegnet mit år 
ud fra Ian Riseley’s mange forskellige 
forslag om, hvad vi skal beskæftige os 
med. Fredsbestræbelser hænger godt 
sammen med vores udvekslingspro-
grammer. International forståelse er 
vigtig for at fremme processen, og jo 
mere vi kender til hinandens kultur, jo 
nemmere forstår vi hinanden og kom-

mer på den måde til en bedre forstå-
else. Engagement er et vigtigt element, 
uanset om vi snakker klubarbejde, ud-
veksling eller projekter. Jo mere vi en-
gagerer os, jo sjovere bliver det også. 
Synlighed er også vigtigt for at kunne 
tiltrække flere medlemmer. Jo flere der 
forbinder Rotary med noget samfunds-
relevant eller som en organisation, der 
er tydeligt til stede i samfundet, jo flere 
vil blive interesseret i at deltage. Der-
for: fortæl om det I gør, ikke blot til Ro-
tary, men også til lokalsamfundet.
 
Foundation - End polio now
Det er fortsat Rotarys vigtigste projekt. 
Pr 1. august 2017 er der kun konstateret 
8 nye tilfælde i verden, 5 i Afghanistan 
og 3 i Pakistan. Det betyder, at der fort-
sat skal vaccineres mindst 3 år endnu, 
før verden er poliofri, så det er vigtigt, 
at vi fortsat betaler til Foundation.

Distrikt 1440
Distriktets opgave er at hjælpe klub-
berne og være mellemled til ver-
denspræsidenten. Vi har som tidligere 
tilbudt jer seminarer, uddannelse og an-
den form for hjælp. Vi er ikke synske, 
så den eneste måde vi kan hjælpe jer på 
er, at I fortæller os, hvad I har behov 
for. Jeg glæder mig til at komme rundt 
til klubberne og tale med jer og høre om 
jeres arbejde, glæder og bekymringer. 

Rotary Leadership Institute (RLI) er 
det uddannelsesmæssige flagskib. Her 
får man virkelig noget at vide om Ro-
tary og også om frivillig ledelse. Hold 

9 finder sted i Viborg 23/9, 28/10 og 
25/11. Ansøgningsfrist 23/8-17. Hold 
10 er planlagt til at finde sted i Frede-
rikshavn 10/3, 21/4 og 26/5-18.

RYLA lederuddannelse for unge 
mennesker mellem 23-30 år afholdes i 
Aalborg 27-29/10-17. Kender I nogle 
unge i jeres omgangskreds, så giv den 
unge en chance for at få en enestående 
oplevelse uddannelsesmæssigt.

Efterårsseminarer incl. PrePets fin-
der sted i Randers 25/10 og Aalborg 
08/11-17. Der vil som tidligere være 
sideløbende seminarer.

Distriktskonferencen finder i år sted 
i Grenaa den 30. september 2017 og 
vil afspejle mine 3 fokusområder Fred, 
Engagement og Synlighed. Anne Kjær 
Riechert, fredskandidat fra Universitet i 
Tokyo, vil fortælle om uddannelsen og 
hvad det kan føre med sig. Stig Rossen 
vil sætte focus på engagement, og ud-
vekslingsstudenter vil optræde for os. 
Verdenspræsidentens repræsentant vil 
være Caroline Millman fra Wiltshire i 
England.

Som noget nyt vil distriktet, som en 
forsøgsordning, gøre det gratis for alle 
at deltage i distriktskonferencen. Be-
grænsningen vil være foredragssalen, 
og hvis der kommer flere end der må 
være, vil vi begrænse til max 5 pr. klub.
Jeg glæder mig til at se så mange som 
muligt af jer i løbet af det kommende år.

Med Rotary hilsen
Egon Jensen

Making a difference

Nyt i 1440

Distriktsguvernør 2017-18
Egon Jensen



4 australske udvekslingsstuderende fra 
Distrikt 1440 var i juli måned i 16 døgn 
med som gaster på barkentinen LOA 
ved Tall Ship Race One fra Halmstad 
(S) til Kotka (SF). LOA fik for første 
gang en placering og en tredjeplads. 
Under ophold var der ”nærkontakt” til 
australske udvekslingsstuderende fra 
Distrikt 1430 (Kotka-regionen).

Forhistorien
I juni gennemførtes for 6. gang Rota-
ry-togtet med LOA og Jens Krogh, samt 
yderligere to skibe. Under dette togt i 
Limfjorden opstod ideen om at lade fire 
fra ”vinter-holdet” deltage som gaster 
på LOA til Tall Ship Race One sammen 
med andre unge i alderen 15-25 år. Det 
var muligt at lade de fire udvekslings-
studenter komme med, fordi en af styr-
mændene på togtet – Esben Munk Sø-
rensen – var rotarianer og kunne være 
Protection Officer og særlig ansvarlig. 
Ideen tog form, og fire australske piger 

fra distriktets klubber meldte sig hurtigt 
og søgte om en plads som ”sailtrainees” 
på togtet. Der var opbakning fra de be-
rørte klubber, værtsfamilier og fra di-
striktet.

Den 1. juli påmønstrede de fire på 
LOA i Aalborg Havn. Det var Sky fra 
Farsø RK, Samantha fra Dronninglund 
RK, Mackenzie fra Randers Østre RK 
og Tzani fra Nibe Rotary Klub. Det var 
sammen med 21 andre gaster – overve-
jende unge i alderen 15-25 og en besæt-
ning på 7 mand.

LOA på Tall Ship Race
LOA var tilmeldt Tall Ship Race One i 
Klasse A. Det er klassen for de største 
af verdens skolesejlskibe. Disse er vel-
kendt i mange større danske havne, når 
danske havnebyer er vært for havne-
arrangementer i forbindelse med disse 
kapsejladser. LOA er med i klasse A, 
fordi skibet har en formast med hele 4 
råsejl – en såkaldt barkentine. 

Dette års Race One skulle gå fra 
Halmstad i Sverige til Kotka i Finland, 
så efter påmønstringen i Aalborg var 
der er to døgns sejlads for at komme 
frem til starthavnen. Selve kapsejlad-
sens startlinje lå SV ud for Sverige, og 
sejlruten gik syd om Bornholm gennem 
Østersøen og ind i den Finske Bugt 
med mållinje nord for Tallinn i Estland. 
LOA har tidligere været med i Tall Ship 
Race, men aldrig gennemført en sej-
lads. Målet var derfor at gennemføre og 
få en placering.

Racet og pokalen
Et Tall Ship Race varer i flere døgn, og 
dette blev på otte døgn. Der arbejdes 
i fire-timers vagter, og alle gaster og 
bådsmænd er på skiftevis sejlvagt med 
trimning og pasning af sejl, frivagt til 
at få sovet og arbejdsvagt til rengøring, 
madlavning, tøjvask mv. På Tall Ship 
Racet er der særlig fokus på sejlvagten, 
hvor holdet hele tiden sammen med 

Tall Ship Race – 3die præmie
og nærkontakt med D1430 i Finland

LOA set fra et af de andre skibe under en stagvending – hvilket er en udfordrende sag for en ”råsejler”.



vagthavende styrmand trimmer og ju-
sterer de 15 sejl, vurderer fremdrift i 
forhold til konkurrenter, samt vejr og 
taktik for de næste timer og døgn.

Udover dette er det selvfølgelig et 
fantastisk skue at sejle med og mod 
disse prægtige skibe i al slags vejr og 
døgn igennem.

LOA klarede sig godt på kapsejlads-
banen og var over mållinjen som nr. 2 
og med en korrigeret placering som nr. 
3 i Klasse A. Stoltheden for hele be-
sætningen var overvældende. Det blev 
langt bedre, end nogen inden Racet 
havde turdet håbe på. LOA kom på po-
diet, og Mackenzie var som yngste gast 
på 15 år med skipper Anders Rieck Sø-
rensen på podiet i Kotka for at få over-
rakt pokalen.

Præmieoverrækkelsen for Race One 

fandt sted i Kotka. Havnebyen festede i 
3 dage i forbindelse med Racet. Der var 
boder, CrewParade, festivitas koncerter 
og fyrværkeri på havnen.

Distrikt D1430 var også på havnen i 
forbindelse med festlighederne. Inden 
ankomsten til Kotka havde der været 
kontakt til D1430, og guvernøren her-
fra, Osmo Siiran, var ombord sammen 
med distriktscounsellor Paavo Rönkkö 
samt 6 australske inbound udvekslings-
studenter fra netop dette distrikt. Der 
blev bagt kager, vist frem og rundt, og 
D1440-studenterne fortalte om Racet, 
resultatet og de mange oplevelser under 
den otte døgn lange sørejse og kapsej-
lads.

D1430 var i øvrigt repræsenteret på 
kajen med boder og bannere om YEP, 
Polio, Shelter-Boxes mv.

Præsentation for distriktet
De 4 gaster og inbound studerende er 
programsat til på Distriktskonferencen 
2017 at fortælle om deres deltagelse i 
Tall Ship Race – på dansk. 

Esben Munk Sørensen
- Pastpræsident i Aalborg City Rotary 

Klub og styrmand på barkentinen LOA 
af Aalborg.

10 australske inbound-studenter fra D1430 og D1440 til fælles samling og event i havnen i Kotka. 
De ældre herrer midt i billedet er D1430 Distriktscounsellor Osmo Siiran og Esben Munk Sørensen 
fra LOA.

Skye ved roret.

Sejlpasning på en barkentine som LOA kræver 
arbejde i riggen. For mange – men ikke de 4 stu-
denter fra D1440 – er det en uovervindelig bar-
riere at arbejde i riggen – op til 25 meter over 
vandoverflade

Skye viser sine landsmænd – australske inbound fra D1430 rundt på LOA 
og fortæller om, hvordan man med 150 tovender, et rat  og samarbejde får 
LOA til at sejle stærkt.

Stolte Inbound gaster fra D1440 med pokalen for tredjepladsen i Klasse 
A. Fra venstre Samantha Mary Hanlon (Dronninglund), Mackenzie Emma 
Young (Randers Østre), Tzani Casley-Priest (Nibe) og Skye Peta-Marie 
Trotter-Wilson (Farsø).



Årets distriktskonference finder sted i 
Grenaa lørdag den 30. september. Der 
er et spændende program – bl.a. kom-
mer peacekandidat Anne Kjær Riechert 
og fortæller om Rotarys spændende 
fredsprogram, der tilbydes på seks uni-
versiteter rundt omkring i verden. End-
videre kommer sangeren Stig Rossen 
og giver sit bud på, hvordan man opret-
holder et engagement, selv efter 2000 
opførelser af den samme musical. Vi får 
også præsentation og underholdning af 
årets udvekslingsstudenter – og det bli-
ver spændende at høre beretningen fra 
de fire unge, der var med på Tall Ship 
Race (se artiklen side 2-3). Og endelig 
er der distriktets årsmøde, som giver 
god indsigt i distriktets arbejde.

Det forventes, at præsidenter og sek- 
retærer deltager i distriktskonferencen, 
men som et forsøg er det i år gratis for 
øvrige rotarianere at deltage. Det kunne 
f.eks. være nye rotarianere, som dermed 
får et godt indblik i, hvad Rotary også 
er – ud over de aktiviteter, der foregår i 
klubberne. Og som giver mulighed for 

at styrke det netværk, som man finder 
i Rotary.

Snak om det i klubberne, og fyld 
bilen op, når I skal afsted! Indbydelse 

er udsendt til alle rotarianere i distrik-
tet – og tilmelding foretages på Rotarys 
hjemmeside under Distrikt 1440. Sidste 
tilmeldingsfrist er den 20. september.

Kom med til Distriktskonference

Fasthold god synlighed om Rotary
Rotary har haft god synlighed i me-
dierne de sidste måneder. De mange 
PHF-udnævnelser til ikke-rotarianere 
gav mange fine omtaler, som er med 
til at fortælle gode historier om Ro-
tary. Det var et initiativ, som vi ikke må 
glemme fremadrettet – vi vil også efter-
følgende kunne finde mennesker uden 
for vores medlemskreds, som vi med 
rette vil kunne hædre, f.eks. ved at ud-
nævne dem til Paul Harris Fellow.

Magasinet, som de danske Rotary-di-
strikter udgav i anledning af Founda-
tions 100 års jubilæum, var i det hele 
taget en god information om Rotary. 
Magasinet blev sendt ud til alle klub-
ber i et antal, der svarede til klubbens 
medlemstal. Men vi har stadig et antal 
på lager, så hvis I kan bruge dem til at 
fortælle gode historier om Rotary – el-
ler til at give til potentielt nye medlem-
mer – så bestil ekstra eksemplarer hos 
undertegnede.

Vi har netop modtaget den nye år-
gang af udvekslingsstudenter. Ofte har 
de en god historie – og det har måske 

ikke mindst vores egne outbound stu-
denter, som er kommet hjem i løbet af 
sommeren. Giv medierne et praj!

Undertegnede er formand for distrik-
tets PR-udvalg, og jeg står gerne til rå-
dighed for klubberne med gode råd om-
kring pressekontakt.

Ligeledes kan distriktet give gode 
råd om brugen af de sociale medier – 
her er vores ekspert Mikkel Bay Chri-
stensen fra Viborg Morgen RK. Lige 
nu arbejder vi på et mere aktivt brug af 
distriktets FaceBook side, og både her-
til og til nærværende månedsbrev vil vi 
meget gerne høre, hvad der sker ude i 
klubberne.

Omkring synlighed er det også værd 
at nævne, at Rotary har produceret et 
væld af gode videoer. De kan findes på 
Rotary.org, og nogle få er forsynet med 
dansk tekst. De kan findes på Rotary.dk 
> Servicefunktioner > PR og Presse.
Kontakt gerne mig for yderligere info 
eller med netop din gode Rotary-histo-
rie!

Peter Eigenbroth
Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Tlf. 40 26 64 64

Stig Rossen taler om engagement



Velkommen til sommerholdet -17
Søndag den 13. august var der velkomstbriefing på Lundbæk Landbrugsskole for inbound udvekslingsstudenterne. 29 glade unge
stillede op til det traditionelle foto sammen med værtsfolk og counsellors.
Held og lykke til såvel klubber som udvekslingsstudenter i det inspirerende arbejde, det er at have – og være – udvekslingsstudent.

Tag med på RLI !
Du kan stadig nå at tilmelde dig Rotary Leadership Insti-
tute (RLI) i Viborg!
Har du lyst til at udvide dit Rotary netværk?
Ønsker du at gøre en forskel i din klub?
Har du mod på at forbedre dine kompetencer som leder?
Ønsker du at øge din viden om Rotary?
Ved du, at du skal være klubpræsident om ikke så længe?
Hvis ja til bare et af disse spørgsmål, så kontakt din præ-
sident og tilmeld dig det førstkommende RLI snarest og 
senest den 23. august.
Læs mere om RLI og download tilmeldingsskema på Rota-
rys hjemmeside under Distrikt 1440.

Det sagde tidligere deltagere bl.a.
om deres deltagelse i RLI:
• Det var alle tiders
• Jeg fik ny energi
• En utrolig positiv oplevelse
Kom og afprøv disse udsagn.
– Vi glæder os til at møde dig på RLI! 
 Per Hylander
 leder af RLI



Den internationale Rotary-præsident, 
der var udpeget for næste år, Sam F. 
Owor, døde i juli efter en operation. I 
hans sted har valgkomiteen nu udpeget 
Barry Rassin fra Bahamas.

Som præsident har Rassin et mål om at 
styrke vores offentlige image og vores 
brug af digitale værktøjer til at maksi-
mere Rotarys rækkevidde.

“De, der ved, hvad gode Rota-
ry-klubber gør, vil gerne være en del 
af det, og vi skal finde nye modeller for 
medlemskab, der tillader alle interesse-
rede i vores mission at deltage,” siger 
han. “Med Rotary mere i offentlighe-
den vil vi tiltrække flere personer, der 
ønsker at være en del af og støtte en 
medlemsorganisation, der udfører så 
meget godt rundt om i verden.”

Valgkomiteen består af 17 rotaria-
nere fra hele verden, heriblandt Ann-
Britt Åsebol fra Sverige.

Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aal-
borg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing 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:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

RI president 2018-19

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til:
Egon Jensen, distriktsguvernør
Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout:
Peter Eigenbroth, Han Herred RK
Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg 
21. aug. Skive
22. aug. Skive Fjord Morgen
23. aug. Skivehus
29. aug. Thorshavnar
 Klaksvikar
04. sept. Aalborg Vestre
 Aalborg Søndre
05. sept. Aalborg Østre
11. sept. Dronninglund
12. sept. Sindal
14. sept. Hjallerup Morgen
 Hirtshals
19. sept. Han Herred
21. sept. Pandrup
25. sept. Nykøbing Mors
  2. okt. Viborg-Asmild
  3. okt. Hanstholm

Øvrige begivenheder:
  7. sep. Distriktsrådsmøde   
 Rebildhus
23. sep. RLI i Viborg, modul 1
30. sep. Distriktskonference Grenaa
08. okt. Intercitymød i Frederikshavn 
 med Anja Lovén
25. okt. Pre-PETS,efterårsseminarer  
 Randers
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
08. nov. Pre-PETS, efterårsseminarer  
 Aalborg
25. nov. RLI i Viborg, modul 3

Velkommen
til nye medlemmer

Aabybro
Morten Kristiansen

Aalborg Stigsborg
Søren Pihlkjær Hjortshøj

Desværre har vi hen over sommeren 
måttet sige farvel til 19 medlemmer i 
distriktet, så forhåbentlig kan vi byde 
velkommen til mange flere nye 
medlemmer i næste måned.


