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Sommeren går på hæld – og hvilken 
sommer. Uden at rejse sydpå har vi 
kunnet få al den sommer og sol, som vi 
kunne ønske os. Så nu må vi være godt 
rustet til at arbejde hårdt for Rotary. Det 
er der behov for af mange grunde. Min 
tidligere chef i Dansk Røde Kors, Jør-
gen Chemnitz sagde engang, da nogle 
medarbejdere i bar ivrighed var ved 
at snuble over hinanden: ”Bare rolig, 
der er nød nok til alle”. Og det er jo så 
sandt, som det er sagt. Vi skal fortsat 
blive ved med at lave projekter – store 
som små – lokalt som internationalt, 
hvad enten vi/klubben selv starter et 
projekt, går sammen med andre klubber 
eller ”bare” donerer nogle penge til for 
eksempel distriktets Box-udvalg.

En anden grund er, at de fl este klub-
ber ”lider”, forstået på den måde, at 
medlemstallet daler, og det daler endda 
drastisk, nogle steder mere end andre. 
Det er ikke kun et dansk fænomen, men 
ses overalt i den vestlige verden. I USA 

har man endog slået zoner sammen.
Det har blandt andet medført, at vo-

res nye verdenspræsident, Barry Ras-
sin, som et af sine største mål har at øge 
medlemstilgangen. Det er der jo mange, 
der har haft som mål før ham – uden det 
store held. Men i stedet for at sætte fo-
kus på de nye medlemmer, sætter Barry 
fokus på klubberne. Vi skal revitalisere 
klubberne, vi skal skabe aktive spæn-
dende klubber, som man gerne vil være 
medlem af. Det gør vi blandt andet ved 
at gøre klubberne synlige, ved at vise 
omverdenen, hvad det er for klubber, 
Rotary rummer – med andre ord: klub-
berne skal ”sælge” sig selv.

Vores nye verdenspræsident, Barry 
Rassins motto er:          

BE THE INSPIRATION

Med det mener han, at vi ikke blot skal 
lade os inspirere af andre, men vi skal 
være den inspirator, der gør andre ak-
tive. Vi skal gå forrest og skubbe bagpå, 

vi skal være rollemodeller for andre i 
den gode sags tjeneste.

Klubbesøgene står for døren, og det 
ser jeg frem til med både forventning 
og glæde. Jeg glæder mig til at møde 
aktive klubber og få en god dialog om 
vores fælles opgave. På PETS lagde jeg 
op til, at klubbesøgene ikke behøver at 
være skåret efter den præcist samme 
læst. Der skal ikke nødvendigvis være 
formøde, og der skal ikke nødvendigvis 
være et udfyldt klubskema. Dog vil det 
være sådan, at hvis ikke andet er aftalt, 
afholdes der formøde med klubskema 
og klubmøde som hidtil. Ændringer kan 
aftales enten med mig eller den AG’er i 
hvis område mødet fi nder sted.

Jeg vil gerne allerede nu minde om 
distriktskonferencen, som i år fi nder 
sted på Vesthimmerlands Gymnasium i 
Aars. Deltagelse er gratis. Meget mere 
om det senere.

Jens Martin Hansen

BE THE 
INSPIRATION

Vi har en god tradition for at have et 
motiv fra guvernørens hjemegn indbyg-
get i månedsbrevets faste hoved. Mo-
tivet er hentet i centrum af Aars, hvor 
kunstneren Per Kirkeby har tegnet fl ere 
markante bygninger, blandt andet de 
iøjnefaldende 6 m høje murstensskulp-
turer i rundkørslerne omkring byen.

Per Kirkeby spiller en væsentlig 

rolle i Aars bys nyere historie. Som op-
havsmand til en række udsmyknings-
opgaver på Vesthimmerlands gymna-
sium og en række store opgaver i Aars 
by, har han gennem 30 år præget byen 
på en usædvanlig måde. Få byer på 
Aars’ størrelse har formået at fastholde 
en international anerkendt kunstners 
bevågenhed i så langt et tidsrum.

På Kimbrertorvet i byens centrum 
tegnede Per Kirkeby et muret rum med 
røde portaler og trapper, som med sin 
fl otte ornamentik gør pladsen til et 
centralt torv.

Månedsbrevets hoved indeholder 
selvfølgelig også logoet for årets tema, 
Be the Inspiration.

Månedsbrevets hoved
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De fleste klubber gennemfører projek-
ter, både lokalt og ude i den store ver-
den.

Her igennem er vi med til at gøre 
Rotary til et netværk med mening – vi 
er med til at gøre en forskel for menne-
sker, hvad enten det er for f.eks. børn 
i lokalsamfundet, eller det er et større 
projekt i et u-land.

Under alle omstændigheder skal vi 
bruge projekterne til at skabe synlighed 
om Rotary – ved at sende pressemed-
delelser til nyhedsmedierne, og ved at 
sprede de gode budskaber gennem de 
sociale medier.

Det gælder ikke mindst, hvis pro-
jekterne er støttet af Rotary Danmarks 
Hjælpefond. Støtte herfra gives nor-
malt under forudsætning af, at projektet 
om muligt omtales i de lokale medier, 
ligesom billeder og lidt tekst også bør 
sendes til Hjælpefonden, med henblik 
på at blive lagt på Fondens FaceBook 
side.

Vi vil også gerne fortælle om klub-
bernes projekter her i månedsbrevet – 

også som inspiration til distriktets klub-
ber. Send pressemeddelelse og gerne 
fotos til undertegnede, der fungerer 
som redaktør af distriktets månedsbrev. 
Det udkommer midt i hver måned, og 
der er normalt deadline omkring den 5. 
i måneden.

Venlig hilsen
Peter Eigenbroth

Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Hvert år bliver der arrangeret sommer-
lejr i Thy for børn fra Tjernobyl-områ-
det i Hviderusland, og i år har 36 børn 
haft et par begivenhedsrige uger i Thy. 
Børnene har såkaldte senskader efter 
atomkraft-katastrofen i 1986, nogle har 
kræft, andre har hjerte- eller lungepro-
blemer, og nogle af børnene lider af 
omsorgssvigt og får ofte klø i stedet for 
mad, sagde Tjernobylforeningens for-
mand Ruth Andersen, da hun sidste år 
fortalte om foreningens arbejde ved et 
møde i Sydthy Rotary Klub.

Det gav ideen til, at Rotaryklubben 
arrangerede en dag for børnene på 
Sydthy Golfklub ved Hurup. De fik 
indledningsvis øvet de grundlæggende 

færdigheder ved golfspillet, før de blev 
sluppet løs på banen, hvor det var me-
ningen, at børnene skulle spille seks 
huller.

Der skulle en del slag til, så det var 
ikke alle hullerne, der blev nået, før 
Rotaryklubben var vært ved en frokost, 
der bestod af spaghetti og kyllingelår, 
som faldt i rigtig god smag, både hos 
børnene og hos Tjernobyl-foreningen, 
som dermed kunne spare et måltid på 
det skrabede budget.

For Rotaryklubbens medlemmer var 
det også uforglemmelig oplevelse at 
være sammen med børnene og mærke, 
hvor meget de får ud af et par uger med 
masser af frisk luft og god mad.

Skab Rotary synlighed
gennem projekter

Sydthy Rotary Klub:

Golf for hviderussiske børn

Nødråb
Dette nødråb er først og fremmest 
rettet mod klubberne i område 2: 
Brønderslev, Dronninglund, Hirts-
hals, Hjallerup Morgen, Hjørring, 
Hjørring Morgen og Hjørring Vestre. 
Disse klubber repræsenterer 332 ak-
tive rotarianere, og 

ingen, INGEN, INGEN
vil være assisterende guvernør.

Den tidligere assisterende guver-
nør, Merethe Madsen blev af arbejds-
mæssige grunde nødt til at stoppe, og 
siden da har det ikke været muligt at 
finde en afløser. Merethe har prøvet 
flere gange – uden held.

Jeg skrev før sommerferien og før 
årsskiftet til præsident elect’erne og 
sekretær elect’erne, og efter årsskif-
tet til præsidenterne og sekretærerne. 
Jeg har ikke engang fået svar fra 
nogle af dem.

Mit seneste tiltag har været at 
skrive til samtlige 332 medlemmer i 
området. I skrivende stund en absolut 
0-løsning.

Einstein sagde engang: en idiot er 
en der gentager det samme igen og 
igen og tror, han får nye resultater.

Så nu skriver jeg ikke mere.
Jens Martin, DG

Foto: Morten Hillingsøe.
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Han Herred Rotary Klub:

Oplevelsesrig sommerlejr
For andet år i træk arrangerede Han 
Herred Rotary Klub i den første uge af 
sommerferien lejr for 15 børn, som ikke 
rigtig havde udsigt til at komme på som-
merferie. Børnene var udvalgt i et sam-
arbejde med Folkekirkens Familiestøtte, 
og de blev indkvarteret på Fosdalgaard 
Lejrskole i en spændende natur ved 
bunden af den navnkundige Fosdal.

Her havde klubben stor glæde af 
naturvejleder Svend Møller Nielsen, 
som tog børnene med på spændende 
oplevelser i naturen, og en formiddag 
var børnene aktiveret i svømmehallen 
i Fjerritslev. En af de store oplevelser 
var udfl ugt til Jesperhus Blomsterpark, 
som var muligt trods et skrabet budget 
med støtte fra parkens direktør, Jesper 
Overgaard, som er medlem af Nykø-
bing M. Rotary Klub.

Børnene var også med til et helt spe-
cielt klubmøde, der samlede omkring 

40 deltagere, og hvor menuen var spid-
stegt pattegris. 

Der var således masser af gode be-
retninger til forældrene, da de den sid-
ste aften kom efter børnene, men også 
for Rotaryklubbens medlemmer havde 
det været en god oplevelse at gøre en 

forskel for børnene. Det bekræftes af, 
at alle klubbens 23 medlemmer på 
den ene eller anden måde var involve-
ret med afviklingen, som madtanter, 
chauffører, legeonkler, nattevagter og 
meget mere…

Et udsnit af lejrens deltagere

Det kommende RLI kursus afholdes i 
Aars 3 lørdage i efteråret – 22. septem-
ber, 27. oktober og 17. november.

RLI giver rigtig god viden om Ro-
tary, som du bl.a. kan bruge, hvis du er 
eller skal i klubbens bestyrelse.

Se her, hvad tidligere deltagere har 
sagt om seminaret:

• Jeg fi k meget dybere indsigt i Rotary 
•  Jeg bliver en bedre leder – også i mit 

professionelle virke 
• Jeg fi k ny energi 
• En utrolig positiv oplevelse 
•  Et godt grundlag for at være klubpræ-

sident 
• Mit netværk blev udvidet 
•  Jeg blev klædt på til at skabe ny ud-

vikling i min klub. 

Snak med din præsident, som har til-

meldingsskema – og foreslå, at klubben 
investerer deltagergebyret på 1.300 kr. 
Og faktisk er det en god idé, hvis der 
kommer to deltagere fra samme klub.

Sidste tilmeldingsfrist er 22. august.
Og skulle du være forhindret de an-

givne lørdage i efteråret, er chancen der 

igen i foråret, hvor et nyt RLI afholdes 
i Aalborg 23. marts, 27. april og 25. 
maj…

På gensyn til Rotary Leadership In-
stitute!

Flemming Larsen
Aalborg Nørresundby RK

RLI – Rotary Leadership  Institute – i Aars i efteråret

Du kan nå at tilmelde dig
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Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Vakant
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:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.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:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

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

Velkommen til nye medlemmer!
Bjerringbro
Jesper Hollensberg
Keld Thordahl Jørgensen

Nibe
Finn J. Andersen

Nykøbing Mors
Kurt Jørgensen
Knud Erik Christensen

Rønde
Kim D. Jensen

Skagen Morgen
Heidi Kromann
Helle Stenbakken

Skive Fjord Morgen
Pia Frederiksen
Ole Lavesen
Uffe Frovst

Sæby
Dennis Høyer

Aalborg Stigsborg
Kristian Juul

Altså 13 nye medlemmer siden sidste må-
nedsbrev, men desværre 30 udmeldelser i 
samme periode. 

Klubbesøg 
14. aug. Frederikshavn City
15. aug. Hjørring Morgen
16. aug. Skagen Morgen
16. aug. Skagen
20. aug. Hjørring Vestre
21. aug. Han Herred
22. aug. Thisted
23. aug. Hirtshals
27. aug. Nykøbing Mors
28. aug. Sindal
30. aug. Frederikshavn Bangsbostrand
3. sept. Løgstør
4. sept. Skive Fjord Morgen
6. sept. Pandrup
11. sept. Tórshavnar

11. sept. Klaksvikar
17. sept. Ebeltoft
18. sept. Grenå
19. sept. Grenå Djurs
20. sept. Rosenholm
21. sept. Grenå Go’Morgens

Øvrige begivenheder:
22. aug.  Sidste tilmeldingsfrist til RLI
22. sept. RLI modul 1 i Aars
 6. okt. Distriktskonference I Aars
  9. okt. Distriktsrådsmøde Rebildhus
27. okt. RLI modul 2
17. nov. RLI modul 3

Danske rotarianere har i 2019 en enestå-
ende chance for at deltage i Rotary In-
ternationals årsmøde, Convention. Det 
afholdes denne gang i Hamborg, 1.-5. 
juni 2019. Der deltager omkring 30.000 
rotarianere fra hele verden, og det er en 
enestående mulighed for at skabe og 

pleje Rotary-netværk, foruden at hente 
inspiration i de mange enestående fore-
drag, som holdes på Convention.

Der er rabat på deltagelse ved tilmel-
ding inden 15. december.

Læs nærmere på 
www.riconvention.org


