
Så er vi gået ind i den sidste måned af 
Guvernøråret 2017-18 med et formida-
belt sommervejr. Tiden er fl øjet af sted 
med 59 klubbesøg og to 50 års jubilæer. 
Tak for god modtagelse hos alle klub-
berne og gode diskussioner på møder-
ne. Diskussionerne på møderne fi nder 
jeg meget vigtige, og er noget der kan 
fortsætte de kommende år, så klubberne 
oplever, at distriktet er til for dem og 
meget gerne vil hjælpe dem så meget 
som overhovedet muligt med sparring, 
uddannelse og træning.

Overalt i den vestlige verden går 
medlemstallet i Rotary nedad, og det 
gør det også i Danmark. I vores distrikt 
er vi også gået lidt tilbage, men vi har 
dog ikke skullet lukke klubber, som i 
nogle af de andre danske distrikter. Jeg 

ved, at I gør en stor indsats for at få nye 
medlemmer, men det er lige så vigtigt 
at bevare de medlemmer, vi har. En stor 
tak for det arbejde, I gør i klubberne for 
at holde på medlemmerne og med at få 
nye.

Rigtig mange klubber har været med 
til at plante træer. Det har været dejligt 
at se, hvordan det har spredt sig i hele 
distriktet. På verdensplan er vi nået 
langt over de 1,2 millioner træer, som 
var Ian Riseley’s mål

Vi har fået gennemført RLI 10 med 
fuldt deltagerantal. Nu har 38 klubber 
haft deltagere med på et RLI kursus, og 
jeg vil opfordre de klubber, som endnu 
ikke har haft deltagere, til at få sendt et 
par deltagere. Når man hører udtalel-
serne fra de gennemførte, er det bare 

roser til RLI-Teamet. 
Ved dette års afslutning trækker Per 

Hylander, Dronninglund RK, sig som 
formand for RLI og overlader det til 
Flemming Larsen, Aalborg Nørre-
sundby RK. En stor tak til Per Hylander 
for hans mangeårige indsats for RLI i 
distriktet.

Indenfor AG-gruppen har Gert Lar-
sen og Poul Sørensen sagt farvel efter 
3 år som AG’ere, lige som Merethe 
Madsen har måtte stoppe som AG’er på 
grund af nyt job. Der er udpeget 2 nye, 
Vagn Skaarup, Hadsten RK for om-
råde 7 og Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skivefjord Morgen RK for område 5. 
Vi mangler desværre stadig en AG for 
område 2.
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Hæder til Rosenholm
Ved det sidste distriktsrådsmøde havde 
jeg den ære at kunne overrække Rosen-
holm RK en ”Presidential citation” for 
deres arbejde med projekter, specielt i 
Indien, og Torben Folmer Bech, Rosen-
holm RK, den nok største udmærkelse 
indenfor Rotary: Service above self 
Award. Der uddeles kun 100 Service 
above self Awards om året i hele ver-
den, og det er The Board i Evanston, 
der afgør, hvem der har gjort sig fortjent 
til den. Så det en meget ærefuld hæ-

der, som er blevet tildelt Torben Bech. 
Endnu engang tillykke.

Der har været utrolig mange projekter 
i gang i distriktet, så mange, at Hjælpe-
fonden igen var brugt op ved udgangen 
af januar. Også i år har vi i distriktet fået 
de beløb der kunne tilkomme os. Jeg 
ved også, at der er flere Global Grants 
projekter under forberedelse i distriktet, 
og jeg har været med til at godkende 
flere District Grants projekter.

Til distriktskonferencen havde vi 
Anne Kjær Riechert til at fortælle om 

freduddannelsen og om fredsprojekter. 
Det var så fantastisk, at vi fra distriktets 
side har bevilget 5000 € til et af hen-
des fredsprojekter, ”Redi-Kids”. På 
distriktets hjemmeside under distrikts-
konferencen, er der en henvisning til 
projektet.

Mine nøgleord for året var ”Fred – 
Engagement – Synlighed”, og som året 
er gået synes jeg, at det er lykkedes, og 
vi kan sige at have opfyldt Ian Riseley’s 
motto ”Rotary: Making a difference”

Egon Jensen

Rosenholm Rotary Klub fik på distriktsrådsmødet overrakt en Presiden-
tial Citation for deres projektarbejde, specielt i Indien.

Torben Bech, Rosenholm RK, med det synlige bevis på hæderen Service 
above self Award.

DG Egon Jensen sammen med de tre AG-ere, der stopper med udgan-
gen af Rotary året. Fra venstre Poul Sørensen, Gert Larsen og Merethe 
Madsen.

Det kommende års DG, Jens Martin Hansen, sammen med sine to nye 
AG-ere, Vagn Skaarup, Hadsten RK, og Bodil Serritslev Jørgensen, Ski-
vefjord Morgen RK.

Per Hylander fik overrakt to safirer til sin PHF som tak for hans store 
indsats med RLI-uddannelsen i distriktet.

Fotos: Asbjørn Isaksen IPDG Christian Boldsen takkede Egon Jensen for indsatsen som guvernør 
med en PHF.



Succes: Rotary Akademi Lederuddannelse,
modulet Grundlæggende bestyrelsesansvar 

”Mine forventninger til uddannelsen var 
høje, og de blev mere end indfriet!”

”Teorien på uddannelsen var meget 
praksisrettet og brugbar, og allerede ef-
ter første undervisningsdag kunne jeg se 
muligheder i min egen bestyrelsesrolle 
som ejerleder i en basisbestyrelse.”

”Jeg blev bekræftet i de ting, jeg al-
lerede arbejder med, og fik samtidig nye 
inspirationer, netværkskontakter og vær-
difuld basisviden, som altid bør friskes 
lidt op.”

”Jeg synes, det er superfedt, at vi nu 
også kan uddanne os i Rotary og bruge 
vores netværk til at give direkte indspark 
til vores erhvervsmæssige virke!”

Som distriktstræner deltog jeg selv 
som kursist på modulet Grundlæggende 
Bestyrelsesansvar, som kan være første 
modul af flere til at opbygge en fuld 
Akademi Lederuddannelse eller blot et 
bestået modul med ECTS point og ek-
samen.

Vi var i alt 9 forventningsfulde kur-
sister, som sad klar på Hotel Comwell 
(Hotel Hvide Hus) i Aalborg torsdag 
den 15. marts til den første hele under-
visningsdag ud af fire dage. Alle fra for-
skellige rotaryklubber, en fra nabodi-
striktet og alle med meget forskellige 

baggrunde, men dog fælles interesse for 
bestyrelsesarbejde. 

Underviser er leder af Tradium Re-
tail & Management i Randers, Kim 
Tange, som selv er en meget erfaren 
herre udi bestyrelser. Humøret var højt, 
engagement stort og alle bidrog flittigt 
med både cases fra praksis samt generel 
viden. 

”Vores underviser Kim Tange mødte 
velforberedt og engageret, og det var ty-
deligt, at han besad en meget høj faglig 
kompetence til at undervise i faget. Kim 
havde en særlig pædagogisk evne til at 
formidle sin viden, så alle fik rigtig meget 
ud af undervisningen. Der var en dejlig 
humor og stemning i klassen, der bidrog 
til rigtig gode og berigende debatter, og 
vi aftalte at danne en netværksgruppe, 
der skal mødes senere på året.”

Ingen tvivl om at det er højner ni-
veauet gevaldigt, at alle har Rotary 
baggrund og stor erhvervserfaring! To 
deltagere kunne desværre ikke stille op 
til eksamen i denne omgang, så de må 
vente til efteråret, hvor næste hold star-
ter i Randers. De øvrige 7 gik alle op, 
og med et gennemsnit på 9,86 bestod 
alle – berigede, tilfredse og helt sikkert 
styrket!

”Uddannelsen førte ikke bare til viden 
omkring et professionelt bestyrelsesar-
bejde, den førte også til refleksion, gode 
venskaber og lysten til straks at komme i 
gang med at bidrage og sikre et værdiba-
seret bestyrelsesarbejde.”

Næste hold bliver igen omkring 
Grundlæggende Bestyrelsesansvar, 
denne gang i Randers. Datoerne er 
fastsat til: 25/10+1/11+7/11+14/11 + 
eksamen. Det koster kr. 4.750 inkl. for-
plejning og litteratur, som den enkelte 
rotarianer selv skal betale direkte til 
Tradium, hvor tilmeldingen også skal 
gå til (as@tradium.dk). 

I skrivende stund arbejdes der på 
modulet Forandringsledelse, ligeledes 
i Randers til efteråret. Prisen for dette 
modul vil være kr. 5.800 alt inklusiv. I 
foråret 2019 udbydes modulet Det stra-
tegiske lederskab i Aalborg på dagene: 
12/3+19/3+27/3+3/4. Først til mølle: 
der er plads til 12 kursister pr. modul.

Vi kan således nu med stolthed sige, 
at i Rotary træner og uddanner vi le-
dere!

Jeg kan kun selv medgive min var-
meste anbefaling. 

Laila Christensen, DT-1440.

Deltagerne i første forløb af Rotarys Akademi Lederuddannelse. Fra Venstre Jan Aagaard, Silkeborg Morgen (D1450). Svend Christensen, Nibe. Laila 
Christensen, Aalborg-Nørresundby. Kim Bæk, Frederikshavn Morgen. Maj Mosegaard, Hjallerup Morgen. Stig Risdahl Knudsen, Brønderslev. Jens 
Holt Poulsen, Grenaa Godmorgen. Kim Tange, Tradium (underviser).
Mangler: Torben Schmidt Madsen og Bent Ransborg, begge fra Randers Business Breakfast



15 rotarianere har gennemført RLI nr. 10

Den 26. maj var der afslutning i Sæby 
på distriktets 10. RLI-seminar, og der 
var diplom til følgende deltagere:

Annette Hjerrild og Jan Smed, Thi-
sted RK, Marianne Kristensen, Grenaa 
Go’Morgen, Arne Lynggaard Jørgen-
sen, Kjellerup, Martin Rischel, Michael 
Christiansen og Peter Kaae Muhlig, alle 

Sindal RK, Per Højriis Vedsted og Jan 
Nedza fra Aalborg Søndre, Morten Pe-
dersen, Hammel, Søren Anker Søren-
sen, Grenaa-Djurs, Jette Vestergaard, 
Sæby, Ole Hansen, Skagen, Hans Kri-
stian Kofod, Viborg Morgen, og John 
Nielsen, Hadsten RK.

Vi ønsker stort TIL LYKKE.

Næste RLI afholdes i efteråret i Aars 
følgende lørdage: 22. sept., 27. okt. 
Og 17. nov. Se nærmere på distriktets 
hjemmeside på Rotary.dk

Per Hylander
RLI Chair Distrikt 1440

Brønderslev
Christina Blach
Morten Bergulf

Frederikshavn Bangsbostrand
Steen Nørgaard Sørensen

Grenaa GoMorgen
Martin Just Nielsen

Hammel
Per Højmark

Han Herred
Klaus Lukassen
Michael Møller
Pernille Hovaldt

Hanstholm
Arkim Kure

Hjørring
Thomas Hugo Møller

Hobro
Peter Lyngby Hansen
Lone Mikkelsen

Randers Søndre
Pia Rothman Nielsen

Skagen Morgen
Jesper Winter

Skivehus
Jacob Wernberg

Torshavnar
Gudrid Andersdóttir

Viborg-Asmild
Benny Brøbæk Kristensen
Helle Skaarup Larsen

Aalborg Rotaract
Miguel Soska Oliveira

Aalborg Østre
Peter Fogh Nissen

Igen i denne måned har vi fremgang, 
med 20 nye medlemmer og kun 14 
udmeldelser. 

Guvernørskifte
Som i klubberne skal der også i di-
striktet være kædeoverrækkelse – Ro-
taryhjulet drejer en tak.

Distriktets medlemmer indbydes her-
med til at være med, når Egon Jensen 
giver guvernørkæden videre til Jens 
Martin Hansen. Det sker på Aars Hotel 
torsdag den 21. juni fra kl. 17.30.

Detaljeret program kan ses på Ro-
tary.dk > Distrikt 1440, hvor der også 
kan tilmeldes. Deltagerpris 400 kr.

Den 21. juni må Egon Jensen nødtvungent tage 
kæden af...

Velkommen til nye medlemmer



guvernør
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 

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

Indbydelse til to flotte forestillinger 
– der støtter kampen mod polio

Lørdag den 27. oktober spilles dette flotte drama som en Rotary-forestilling 
i Det Ny Teater i København.
Læs mere på Rotary-web’en under Distrikt 1470 > Arrangementer.

Den 4., 10. og 11. august opføres Gaetano Donizettios opera ’Lucia di Lam-
mermoor’ i Opera Hedeland i Hedehusene. Også dette arrangement kan der 
læses mere om på Rotary-web’en under Distrikt 1470 > Arrangementer.

 

 

Opera under åben himmel – med rabatbilletter 
til fordel for Rotarys End Polio Now 
 

           
 
Igen i år har Rotary E-Club One of Denmark et billetsamarbejde med Opera 
Hedeland (nær Hedehusene), denne gang til opførelsen af Gaetano Donizettis ’Lucia 
di Lammermoor’, som spiller fredag den 4., fredag den 10. og lørdag den 11. august.  
 
10 procent af prisen på billetter, der købes over det særlige 
rotarylink  www.ticketmaster.dk/oh/rotary, går til Rotarys store polioprojekt, End Polio Now 
 
Amfiteatret har plads til ca. 3000 tilskuere.  
 
Forestillingerne begynder kl. 20:00. Området omkring amfiteatret i Hedeland Naturpark på 
adressen Tranemosevej 8, 2640 Hedehusene åbnes for publikum allerede kl. 17:00, der 
gør det muligt at nyde en picnic i bakkerne eller ved bordene. 
 
(Picnickurv kan også købes på nettet. Når man via rotarylinket har valgt sine billetter og trykker på knappen ’Køb 
billetter’, ryger man direkte videre til muligheden for at tilvælge et vist antal picnickurve fra Meyers Køkken). 
 
På scenen får publikum fornøjelsen af store sangere som Lina Johnson, Audun Iversen og 
Adam Frandsen. Titelpartiet som Lucia synges af sopranen Lina Johnson, der også var 
med i Opera Hedelands forestilling ’Søvngængersken’ i 2016. Operaen er instrueret af 
Rodula Gaitanou, som bl.a. ledsages af scenograf Simon Corder. 
 
 
 

 
 
Et besøg i Opera Hedeland til en af de tre forestillinger i august er et oplagt mål for en tur i 
det grønne med din Rotaryklub eller som familieudflugt. 
 

Rotary på Folkemødet
Rotary har igen i år en stand på Folkemødet d. 13.-17. juni på Bornholm – 
den kan findes i Danchells anlæg i Allinge, stand A13.

Der kommer en lang række foredragsholdere, som vil bidrage med spæn-
dende og interessante oplæg under de Rotary-møder, som afvikles i teltet, 
hvor der i øvrigt serveres både kaffe og bornholmsk øl.

Vi håber at få mange gæster på Rotarys stand, til at høre mere om Rotary, 
og til at lytte og debattere med foredragsholderne.


