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Osvald Helmuth – i 50’erne. 
Nogle husker den ...

100 år – og én mands idé i 1917 der gør, 
at milliarder af kroner til godgørende formål 
bruges over hele jordkloden. Bl.a. på grund 
af den idé, har vi i Rotary kunnet 
placere os så centralt i Polio-be kæm-
pelsen.

År 2017 – i foråret – fejrer vi 100-
året for Foundations grundlægger, 
Arch Klumph.

Nogle steder på kloden gør ro-
ta rianerne en del ud af 100-året – 
andre steder holder man lav profil.

Ekstraordinært vil der blive 
sam let ind til Foundation – og mil-
liarderne vil blive skudt i projekter, 
som vi alle er smadderstolte over at 
være en del af.

Distrikterne i Danmark 
fik den idé, at vi ville 
fejre det ved at se 
udad

Vi er en masse klubber i distrik-
tet, der har taget handsken op – vi 
har set udad – vi har fundet men-
nesker eller institutioner, der gør 
”Rotary-agtige” ting. STÅR for 
noget enestående. GIVER noget 
af sig selv til andre. 

Det er min tese – og jeg har 
sagt det på klubbesøg: der er 
6-10 gange så mange ”rotari-
anere” i vores lokalsamfund, end 

100 mand – og én bajer!
dem, der er medlem i en Rotary klub.

Jamen, så er man da ikke rotarianer? Man 
skal da være medlem af en klub!

Jo – såmænd – og ok: men de er så godt 
som rotarianere! De gør noget, som kunne 
være en klub eller en rotarianer værdig. Og 
når en enkelt person sælger alle sine ejendele 

og rejser til Afrika 

for at lave en skole – og driver den for egne 
midler – er det så ikke at være ”rotarianer”?

Giv den gas 
– distrikt 1440’s klubber! 

I har med STOR succes bakket op om ide-
en – vi har set udenom os selv og fun-
det 23 ”rotarianere”, der ikke har nål 
på (endnu) – og fundet dem værdige til 
at få en Paul Harris Fellow. En PHF.

Det bliver fantastisk her i foråret. 
At mærke jer klubber lokalt – række 
hånden ud mod og fremhæve andre, 
for hvad de gør for andre. Lav nogle 
gode arrangementer, hvor I under pres-
sens bevågenhed uddeler til dem, I har 
valgt!!

Tag også selv billeder. Læg det på 
facebook. Del det med andre. Synliggør, 
at der er folk i vore lokalsamfund, der er 
enestående. Fortæl evt. også, hvad en 
PHF er – og hvorfor den blev oprettet. I 
vil modtage noget inspirationsmateriale 
fra Rotary Danmarks PR-udvalg med for-
slag til, hvad I kan indsende til de lokale 
aviser m.v. Lokalradioen skal også med.

Vær omhyggelige med at formulere 
de ord, I giver, når PHF’en overrækkes. 
Spar ikke på superlativerne (nok egns-
bestemt!) – men alligevel: send roserne 
videre til alle de ”rotarianere”, vi har i 
landet, og som endnu ikke har fået nål på!

Jeg synes vi i 1440 kan være stolte for 
den opbakning, ideen har fået. Den avis, 
der udarbejdes – omtales andet sted i di-
striktets månedsblad.

Christian Boldsen, 
distriktsguvernør 2016-17
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Folkemøde for Unge i Vesthimmerland 
var udgangspunkt for et samarbejde mellem 
de 3 lokale Rotaryklubber og Vesthimmer-
lands Gymnasium og HF.

Torsdag d. 20. april har der været Folkemøde 
for Unge i Vesthimmerland. 

Over 1500 unge mennesker deltog, og alle 
be søgte med deres klasser 3 workshops i løbet af 
dagen.

1.a. (sprog og kultur-linjen) på Vesthimmer-
lands Gymnasium og HF havde forinden haft 
besøg af Erik Tornøe (formand for distrikt 1440’s 
box udvalg), hvor han havde demonstreret, 
hvor dan pumpen/filteret i en Water Survival Box 
fungerer, samt vist eleverne indholdet af boxen.

Sammen med klassens biologilærer, Iben Ravn-
borg, og uddannelsesleder Mads Ilsøe (medlem 
af Aars Rotary Klub), afviklede eleverne de 3 
workshops. 1.a-eleverne åbnede boxen og viste 
dens indhold, hvorefter de rensede beskidt vand 

Rotary og Vesthimmerlands Gymnasium 
med på Folkemøde for Unge

og serverede det rensede vand i små plastikglas. 
Denne del af workshoppen endte derfor med, at 
alle skålede. 

Til sidst stillede de fire Rotary udvekslingsele-
ver (fra Farsø, Løgstør og Aars Rotaryklubber), 
der alle i indeværende skoleår går på Vesthim-
merlands Gymnasium og HF, op med en Power 
Point præsentation, hvor de forklarede, hvordan 
Rotary organiserer hjælpearbejdet med boxene, 
og hvor i verden de sendes hen.

Udvekslingselev, Fiorella Oroza Dodero fra 
Peru, kunne fortælle om, hvad der sker i hjemlan-
det med oversvømmelser og jordskred, og selvom 
om Rotary ikke er aktiv her lige nu, så satte det 
alligevel hele workshoppens indhold i relief. 

Endeligt kunne eleverne fortælle besøgende, at 
de tre førnævnte Rotaryklubber med baggrund i 
dagens arrangement har valgt at donere en Water 
Survival Box (uafhængigt af de projekter, klub-
berne i forvejen måtte have kørende).

Erhvervslegat i Grenaa
Rotary klubberne i Grenaa er gået sammen 

om at uddele et årligt Erhvervslegat til en talent-

fuld erhvervsperson 
under 40, som har 
gjort sig erhvervsmæs-
sigt ekstraordinært 
bemærket. Legatet 
består af 25000,- kr. og 
tilbud om et års gratis 
medlemskab af en af 
de 3 Rotary klubber i 
Grenaa.

Legatet tilfaldt i år 
Thomas Svenstrup, 
som har Dan Guitar. 
Thomas har arbejdet 
sig op fra at sidde 
hjemme ved køk-
kenbordet og sælge 
guitarstrenge til nu at 
have landets største 
virksomhed indenfor 

musikinstrumenter, lyd og lys. 
Fra legatoverrækkelsen ses fra venstre prismod-

tageren Thomas Svenstrup, præsident for Grenaa 
GoMorgen RK Jens Holt Poulsen og borgmester 
Jan Pedersen.

Viborg Morgen RK har ydet støtte til organisa-
tionen Ventilen (ven-til-en), der hjælper ensomme 
unge i Viborg-området. Klubben har støttet med 
10.000 kontante kroner, og desuden stillede 
re præ sentanter fra klubben op til en aften med 
le delsen af Ventilen, hvor man gav gode bud 
på, hvordan der kan skaffes flere unge til frivilligt 
arbejde i foreningen.

”Vi har valgt at arbejde med nærvær i år, og 
her måtte Ventilen være den rette forening at 
støtte”, fortæller klubbens præsident, Sinna Maa-
gaard. ”Nærvær kan godt lyde lidt som en floskel, 
men det kræver faktisk en ret hård prioritering at 
være nærværende”, tilføjede hun.

Hjælp til ensomme unge
Lederen af Ventilen, Martin Lindstrøm, sup-

plerer med at sige, at ”ensomhed jo er en svær 
størrelse, for hvad er ensomhed? Det med over-
hovedet at indse, at man er så ensom, at man har 
brug for nogen at snakke med om det, er der også 
mange, der har det svært med”.

Martin Lindstrøm vurderer, at det er tilfæl-
digheder, der leder både de unge samt de frivillige 
til foreningen. Med hjælpen fra Viborg Morgen RK 
håber man at kunne gå mere målrettet til værks.

Ventilen har åbent hver onsdag aften, hvor 
to frivillige tager imod op til en halv snes unge i 
alderen 15-25 år.
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21 rotarianere har gennemført RLI Rotary Leadership Institute nr. 8 i Aalborg

Tom Jensen Dronninglund
Jette Glargaard Ebeltoft
Dennis Friis Thaagaard Grenaa
Birgitte Buus Grenaa Go’Morgen
Michael Scherer Grenaa Go’Morgen
Anders G Christensen Hadsten
Jeppe Holm Hadsten
Jens Uggerhøj Nibe
Henrik Gregersen Randers Vestre
Per Winther Randers Østre
Bo Pedersen Rønde
Jan O. Pedersen Sæby
Anne G. Pedersen Viborg Morgen
Marianne Lund Jespersen Aalborg City
Mads Pagh Nielsen Aalborg City
Gregers Gregersen Aalborg Nørresundby
Hans Hervert Pedersen Aalborg Nørresundby
Karina Kellmer Aalborg Stigsborg
Bente Holmgaard Graversen Aalborg Vestre

Vi ønsker stort TILLYKKE og glæder os til at se mere til jer i udviklingen i Rotary. 
Per Hylander, RLI Chair Distrikt 1440

Rotary har ved seks 
universiteter i verden 
knyttet 10 Peacefellow-
ships, så der i alt pr. år er 
60 uddannelser. 

Studierne er 2-årige 
og man erhverver sig en 
mastergrad. I år deltog 
jeg i Uppsala Universitets 
Annual seminar, som er 
afslutningen på det 2-årige 
studium. 

Undervejs i studiet er studenter i praktik 
forskellige steder i verden. På seminaret hørte 
vi om, hvad de havde oplevet under deres 
praktikophold. Alle 10 fortalte om netop deres 

Rotary’s Peacefellowships
projekt. Det spændte fra de klimaforandring-
er der opstår, som kan give udfordringer i et 
samfund. Om hvordan et radioprogram kan 
medvirke til bedre oplysning til et samfund 
og dermed medvirke bedre forståelse f.eks. i 
Ghana. 

Vi hørte om fredsprocessen i Colombia 
og om arbejdet med syriske flygtninge i 
Tyskland. 

Alle indlæggene gav os et indblik i at fred 
frem mes ved bedre forståelse i et samfund og 
gode relationer mellem mennesker. En fantas-
tisk oplevelse at høre disse unge mennesker 
fortælle om netop deres projekter. Et virkelig 
værdifuldt Rotaryprogram.

Egon Jensen DGE
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Indbydelse til 
guvernørskifte

Guvernørens kædeoverrækkelse finder sted 
tirsdag den 20. juni i Grenaa.

Kl. 15 er der kaffe med lagkage i Kattegat-
centret, Færgevej 4, hvor man efterfølgende kan 
opleve centret.

Kl. 17.45 er der Rotarymøde med kædeover-
rækkelse på Kystvejens Konferencecenter, Kyst-
vej 26, Grenaa. Der serveres en 3-retters menu, 
og programmet forventes at vare til kl. 21.45. 

Hele arrangementet koster 500 kr. pr. person, 

incl. vine, og tilmelding foretages på Grenaa 
Rotary Klubs mødekalender på web’en senest 
den 12. juni. Samtidig bedes betaling overført 
til konto 9388-370584.

Christian Boldsen                      Egon Jensen
Randers                                    Grenaa

> Inter Country 
Com mittee – ja, hvad 
er nu det? Det er et 
samarbejde mellem 
Litauen og Danmark.

Et hold danske og et 
hold litauiske rotarianere 
samarbejder om, at min-
drebemidlede litauere, 
som er skarpe bogligt, 
gives mulighed for at 
læse på universitetet.

Vi fra Rotary beslut-
ter klubvis, at vi godt vil 
være sponsor for mel-
lem ét og tre år. Konkret 
være dem der sikrer, at 
den pågældende stude-
rende kan gennemføre 
en universitetsuddan-
nelse i Litauen.

De 5 distrikter i Danmark har alle lovet, at vi 
vil sponsorere mindst én student. Årlige spon-
sorbeløb er kun 8.000 kr. Danske klubber står 
altså inde for, at minimum 5 litauiske unge, der 
ingen mulighed ellers ville have for at studere, 
får en længerevarende uddannelse.

Hadsten Rotary Klub er gået forrest – og har 
været første sponsor for Ilona Zujevic – 23 år 
gammel, tandlægestuderende.

En hver klub kan gøre det
Den sponsorerende klub får rapporter fra 

den studerende – de lokale rotarianere i Litauen 
står inde for, at den studerende gennemgår sine 
eksamener – og der er kun tale om kvartårlige 
udbetalinger, så man ved, at pengene ikke plud-
selig er formøblet. Der holdes løbende møder 
med alle de studerende i Litauen.

Enhver klub i distrikt 1440 kan selvfølgelig 

godt løfte sådan en opgave.
På mine herlige – synes vi 

– besøg hos jer, har det været 
tydeligt, at projekter (også de 
nære) fylder en del i tankerne.

Vi ”skylder” Ilona Zujevic, 
at hun kan gøre sin uddan-
nelse færdig. Vi kan ikke være 
bekendt at stå af midt i hendes 
forløb – men vi skal sikre det 
sammen. Det skal ikke blot 
hænge på en klub.

Til hver klub: kik lige i jeres 
beholdning – og beslut, at I 
gerne vil være med. Ét, to eller 
tre år.

Som skrevet – vi taler om 
penge til det helt basale i ét år: 
mad, bolig, bøger (undervisning 
er gratis). Pr. år 8.000 kr.

Vil I gerne have flere indspark 
fra Hadsten, er I helt bestemt velkommen til 
at kontakte Mette Marie Bang Nicolaisen fra 
klubben. 

Jeg er nyvalgt i og deltager fremover i den 
danske del af komiteen – så jeg vil være væl-
dig tilpas med at kunne melde, at vi fra 1440 
(som de andre distrikters klubber har sikret 
”deres” studerende) kan fortsætte støtten til 
”vores” studerende.

ALTERNATIVT: ER DER EN ENKELT 
PERSON DER SYNES, AT DE GERNE VIL 
VÆRE SPONSOR SELV – ER DET OGSÅ EN 
MODEL, VI KENDER. 

Må jeg høre fra én af jer?? 

Dg1440-1617@rotary.dk
Christian Boldsen, DG 2016-17. 

ICC –endnu en forkortelse!
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I et godt samarbej-
de mellem de danske 
Rotary distrikter er vi 
igen i år repræsenteret på 
Folkemødet på Born-
holm den 16.-18. juni. 
Rotary har stand nr. A7 i 
Danchells Anlæg.

I det opstillede telt 
bliver der afholdt ni Ro-
ta rymøder med spæn-
dende foredragsholdere, 
bl.a. statsminister Lars 
Løk  ke Rasmussen, 
generalsekretær for 
Dansk Røde Kors Anders 
Ladekarl og formand 
for Dansk landbrug og 
Fødevarer, Martin Merrild.

På standen gives der desuden oplys ning 
om Rotarys omfattende hjælpearbejde 
og om vores fine program for ungdom 

Livet som AG‘er
Af Torben Skovgaard Nielsen, AG i område 4

En dag var der en besked 
på min telefonsvarer fra en helt 
ukendt mand – Peter.

Han havde indtalt en besked 
om, at han skulle være guvernør 
og spurgte, om jeg ville være 
hans assisterende guvernør i 

område 4. Det tænkte jeg lidt over 
– han havde jo nok forvekslet mig med en anden. 
Jeg følte mig stadig relativ ny i Rotary, og der 
var mange poster, jeg endnu ikke havde prøvet 
kræfter med.

Jeg ringede tilbage og spurgte ind til opgaven 
og, om han nu også havde tjekket min baggrund 
– det havde han og fortalte, at mennesker, han 
havde tillid til, mente, at jeg var et godt bud til 
posten.

Så kunne jeg jo roligt gi’ det klassiske rotari-
aner svar – ja tak - det lød jo spændende.

Jeg er nu snart færdig med mit andet år som 
AG’er. Og det har været rigtig spændende. Jeg 
lovede Peter at tage 3 år, og har lige takket ja til at 
tage det fjerde år med.

Det er et privilegium at være en del af et stort, 
engageret og dybt seriøst team, der arbejder med 
at forberede de kommende klubpræsidenter på 
deres post. 

Det er en udfordrende opgave, at gå fra at 
være én af flokken og så træde frem og tage 
ledelsen. Det er der skrevet 

mange spændende 
ledelsesbøger om. 

Eller man kan 
spørge en svend, 
der har lavet 

generationsskifte 
med sin mester.

En dybt me-

nings fuld opgave, for succes kommer ikke af sig 
selv – det kræver god ledelse. Derfor gør vi os 
umage med at forberede elect’erne bedst muligt 
på præsidentopgaven.

Som AG’er får man også lov 
til at komme med guvernøren 
rundt på klubbesøg

Det gode, tætte klubliv i ens egen klub er et 
fantastiske fundament som rotarianer – men det er 
nu også spændende at komme på besøg i andre 
klubber.

På guvernørbesøgene træffer vi andre, spæn-
dende mennesker. Hører om klubbens succeser 
og udfordringer og agerer sparringspartnere. 
Klubberne er suveræne og skal selv løse deres 
udfordringer; men vi kan bidrage med historier 
fra andre klubber, der er lykkedes med at gøre 
udfordringer til succeser – og dermed måske 
stimulere bestyrelsen til nye tanker og idéer.

Igen en dybt meningsfuld opgave. Det er ba-
nalt, at hvis man er utilfreds med de resultater, 
man opnår, skal man forsøge at gøre noget andet, 
end man plejer.

I praksis kan det være lettere sagt end gjort. 
Så er det godt med sparringspartnere, man kan 
rulle bolden lidt rundt med, så de rigtige idéer og 
strategier kan modnes.

Som AG’er får man også sæde i distriktsrådet, 
der mødes 4 gange om året. Her møder man en 
stor flok engagerede mennesker, der løser en lang 
række spændende opgaver for distriktet.

Meld dig på banen
Hvis du synes, at livet som AG’er lyder spæn-

dende, så husk på, at en AG’er typisk sidder i 
3-4 år. Så kunne det jo være, at der lige pludselig 
var en mulighed for dig. Ved guvernørbesøgene 
spørger vi altid klubberne, om den har emner til 
poster i distriktet. Så meld dig på banen hos din 
præsident i god tid inden guvernørbesøget.

Vi kan jo ikke altid være lige så heldig, som jeg 
var. Pludselig blive ringet op og få et rigtig godt 
tilbud.

Mød Rotary på folkemødet

og uddannelse. Kig forbi standen, hvis du er på 
Bornholm i de tre dage!

Som nævnt på forsiden i månedsbrevet 
udgives der i anledning af Rotary Foundation 

100 års jubilæum et 
magasin, der bl.a. 
fortæller om nogle af 
de projekter, der har 
været mulige med 
økonomisk støtte fra 
Foundation.

Magasinet ud-
kommer i begyn-
delsen af juni og 
udsendes til alle 
klubbers sekretærer 

Rotary Foundation 100 år
i et antal, der svarer til klubbens medlemstal. Vi 
råder over et ekstra antal, så hvis I ønsker flere 
blade, bedes I senest 1. juni sende mig en mail.

Magasinet kan bruges til synliggørelse af 
Ro tary, ligesom vi håber på en masse positiv 
omtale i forbindelse med de uddelinger af 
PHF’er, som mange klubber har tilsluttet sig.

Peter Eigenbroth
Formand for distriktets PR-udvalg
Mail: dg1440-1516@rotary.dk
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Den 16. maj blev årets sidste distriktsrådsmøde 
afholdt. Der blev aflagt beretning fra distriktets 
forskellige udvalg, og ved den efterfølgende mid-
dag kunne guvernør Christian Boldsen takke de 
distriktsrådsmedlemmer, der med udgangen af 
Rotaryåret slutter deres virke for distriktet, med 
PHF-udnævnelse.

Fra venstre er det efter Christian Boldsen 
Hans Pinnerup fra Randers Østre RK (AG i 
om rå de 6), Henrik Westen-Jensen fra Aalborg 
Søndre RK (AG område 3), Poul Risager, Aalborg 

Til lykke, Poul! 
Distrikts counsellor Poul Risager er fra 1. juli 
udnævnt til chairman for Rotary Danmarks 
long term ungdomsudveksling. Han afløser 
Alex Vestergaard fra Odense på posten. 

Poul har med både ildhu og indsigt vareta-
get posten som distrikts counsellor siden 2014, 
og distriktet ønsker ham held og lykke i det 
nye hverv som leder af ungdomsudvekslingen 
i Danmark. 

Poul bliver i distriktet afløst af Hans Jørn 
Sørensen fra Sæby RK. Hans Jørn har de 
sidste tre år taget sig af specielt inbound stu-
denterne, så han kender rigtig meget til hvervet 
som distrikts counsellor!

Billedet: Christian Boldsen kunne på det 
netop afviklede distriktsrådsmøde takke 
Poul Risager for indsatsen som distrikts 
counsellor med en PHF.

Nørresundby RK (distrikts counsellor), Carsten 
Thomasen, Frederikshavns RK (redaktion og 
layout af månedsbrevet), Peter Eigenbroth,  
Han Herred RK (forlader guvernørgruppen efter 
at have været IPGD i det forløbne år) og Jens 
Gram, Skagen RK (AG område 1).

Rotary er kendt for sit brede udvekslings-
program – først og fremmest ungdomsud-
vekslingen, men også f.eks. GSE- og VTT 
udvekslingen. Men der er også et program for 
rotarianere og deres partnere, nemlig Rotary 
Friendship Exchange.

RFE er en aktivitet, der har eksisteret i 
årtier, og igennem de senere år har Distrikt 
1440 deltaget aktivt flere gange. Således har 
vi haft udveksling med New South Wales 
i Australien, Alberta i Canada og Tampa i 
Florida.

Udvekslingsturen varer typisk knap 14 
dage, og i den tid er man privat indkvarteret i 
3-4 Rotaryhjem, hvor værtsklubberne arran-
gerer aktiviteter for deltagerne. Det vil være 
turistmæssige, kulturelle og underholdende 
arrangementer, og som regel også deltagelse 
i Rotary møder. Ved den private indkvarter-
ing kommer deltagerne i langt bedre kontakt 
med nogle af værtsområdets indbyggere 
end ved almindelige turistrejser og får med 
værtsklubbernes arrangementer eksklusive 

oplevelser, som mange ikke får på turistrejser. Des-
uden er RFE-opholdet ideelt til at kombinere med 
egne, individuelle ønsker om oplevelser i det land, 
man besøger, før eller efter RFE-arrangementet.

I år har vi indgået RFE-aftale med to distrikter, 
5610 i South Dakota, USA, og 9790 i Melbourne, 
Australien.

Vi har netop haft besøg af de amerikanske gæ-
ster, i alt 7 par, som har gæstet Farsø, Thy, Dron-
ninglund og Aalborg. Og i disse dage er gæ ster fra 
Australien på besøg i Hadsten, Randers, Fjerritslev, 
Skagen og Aalborg.

Genvisit fra Danmark til de to distrikter vil finde 
sted i løbet af efteråret og er umiddelbart fuldteg-
net, men kommende udvekslingsaftaler vil blive 
opslået her i månedsbrevet for dem, der kunne 
være interesseret i dette specielle udvekslingspro-
gram for rotarianere.

Værterne fra Thy havde sat sine afløsere 
fra Dronninglund stævne i Thorupstrand, 

hvor deltagerne fik en orientering om fiskeriet 
og om ”Gutterne på kutterne”.

Udvekslingsrejser for rotarianere

Tak for indsatsen!
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn Bangs-
bostrand, Frederikshavn City Morgen, 
Sindal, Skagen, Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Vakant
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, 
Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, 
Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing 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:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre 
RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers 
Business Breakfast, Randers Søndre, 
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå-
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hin-
nerup, Rosenholm, Rønde

Område 8:
Christian Boldsen, Randers Vestre.
Mail: dg1440-1617@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

Her finder du din 
assisterende guvernør

Velkommen til nye medlemmer

NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg sendes til: Christian Boldsen, distriktsguvernør, DG1440-1617@rotary.dk 

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

?

Kalender 
5.-8. juni Rotary togtet 
16.-18. juni Folkemøde på Bornholm
20. juni DG Kædeoverrækkelse 
 Grenaa
13. aug. Velkomst for udvekslings
 studenter
07. sep. Distriktsrådsmøde 
 Rebildhus
23. sep. RLI i Viborg, modul 1
30. sep. Distriktskonference Grenaa
25. okt. Pre-PETS, efterårs-
 seminarer
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
08. nov. Pre-PETS, efterårs-
 seminarer
25. nov. RLI i Viborg, modul 3

Dronninglund 
Philip Hjulskov

Frederikshavn 
Michael Henriksen

Grenaa GoMorgen 
Rasmus Hougaard
Flemming Kjær

Hinnerup
Peter Vinstrup Henriksen

Hjallerup Morgen 
Casper Neve Nielsen
Tina Kudal Enoksen

Kronjyllands Rotaract 
Brigitta Lauge de Neergaard
Torben Folmer Bech

Randers Business Breakfast
Claus Christensen

Skive Fjord Morgen 
Lars Mou Andersen

Torshavnar 
Wilhelm Petersen

Viborg 
Mikkel Smed

Viborg-Asmild 
Henrik Røboe Dam

Aalborg Nørresundby
Janni B. Rasmussen

Aalborg Rotaract 
Amalie Elton Baisgaard
Jonas Ilsø Christensen

Aalborg Vestre 
Dan Juul Jørgensen
Henrik Paarup

Aars 
Per Jensen

__________________________________________

Ialt 20 nye rotarianere. I samme periode var der 
20 afdøde eller udmeldte.

Igen i år er det Aalborg City RK, der arrangerer RYLA kursus, og det sker igen på Aal-
borg Kaserner under overskriften Boot Camp 2017. Der er lagt et spændende program, 
som omfatter ledelse, udarbejdelse af personlighedsprofil, kommunikation og kropssprog, 
bevægelse og meget mere.

Kurset er for unge i alderen 23-30 år, og der er et max. deltager-
antal på 30 personer. Deltagerne på de tidligere kurser har været 
begejstrede for forløbet, der både er en lederuddannelse, men som 
også giver et rigtig godt netværk.

Tænk over, om der i klubbens net værk er unge, som skal have 
denne enestående mulighed. Der blev udsendt indbydelse 
med nærmere informationer på mail til alle rotarianere 
onsdag den 17. maj.

RYLA - Find din indre leder ...


