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Med venlig hilsen fra 
din distriktsguvernør 
Jan Brinck
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Med udgangen af juni måned har alle 
klubber skiftet præsident og ledelse. Det 
samme er sket i distriktsledelsen.

I skrivende stund holder de fleste klub-
ber i distriktet sommerferie og lader op til 
aktiviteter i det ny år.

I vores organisation varierer aktiviteterne 
i klubberne hvert år. Det giver udfordringer 
og muligheder for den ny ledelse i klubben 
men også inden for de forskellige tjeneste-
grene. Det medfører oftest fornyelse, hvor 
vi trækker på hinandens erfaringer. Mange 
er glade for at tage fat på nye udfordringer 
til gavn for klubben, for andre – men san-
delig også til glæde for den enkelte.

Held og lykke med opgaverne og udfor-
dringerne i det nye Rotary år

Det siges, at der ikke er mere sjov end 
det vi selv laver - og det er både sjovt og 
meningsfyldt at arbejde sammen og gøre 
noget godt for andre.

Team Hjørring og Team 
Favrskov

I juli måned har nogle af distriktets 
klubber haft deltagere på to cykelhold, der 
begge  cyklede til Paris. Team Hjørring, 
med deltagere fra Hjørring klubberne og 
Team Favrskov, med deltagere fra Hadsten, 
Hinnerup og Hammel. Begge teams har 
samlet penge ind til gode formål. På Team 
Hjørrings hold deltog tillige 15 unge, som 
alle gennemførte turen.

Denne fantastiske indsats afkræver 
respekt!  Godt gået til jer alle.

Ny verdens-
præsident

Vores ny ver-
denspræsident er 
amerikaner. Han 
hedder Ron D. 
Burton og kommer 
fra Oklahoma. Han 
har sammen med sit 
team valgt temaet 

”Engage Rotary – Change Lives”. Han 
ønsker ændringer. Ændringer - der kan 
hjælpe andre mennesker, der har hjælp be-
hov. Han beder os om at støtte op om The 
Rotary Foundation med personlige bidrag. 
Gennem Rotary Foundation kan vi  skabe 
et bedre grundlag for at hjælpe andre. Han 
beder os om at tænke på dette og at vi, en-
gagerer os i at arbejde med og støtte op om 
Rotarys fokusområder. Det vil I høre mere 
om ved de kommende klubbesøg.

Distriktets vision
Distriktets vision 2013-2016: ”Distrikt 

1440 er et innovativt distrikt i vækst, der 
opleves nærværende af klubberne”. I 
mit guvernør år har jeg valgt arbejdstitlen 
”Fokus på det gode klubliv”. Klubben er det 
centrale i Rotary. For at skabe grundlag for 
det gode klubliv har visionen affødt flere 
tilbud til klubberne. Jeg skal her nævne 
nogle af dem:

 Rotary Leadership Institute 
(RLI) er et kort intensivt kursusforløb, der 
henvender sig til rotarianeren, der ønsker 
at udvide sit Rotary netværk – men også 
ønsker at udvikle sig selv i Rotary regi. 
Indbydelse til deltagelse er i skrivende stund 
på vej til klubberne.

 Klub- og medlemsudvikling.
 Tilbud om foredrag i klubberne. 

Har I flere ideer til aktiviteter, foredrag 
m.v. hører jeg meget gerne fra jer. 

Udover det store arbejde der udføres 
med ungdomsudvekslingen har distriktet et 
andet tilbud til 20-30 årige: 

 RYLA - Rotary Youth Leadership 
Award gennemføres igen i år i oktober 
måned i Nykøbing Mors. Det vil være 
et godt aktiv for en klub at give en eller 
flere unge mulighed for at deltage i denne 
aktivitet. Indbydelse er allerede sendt ud til 
klubberne. Du kan læse mere om RYLA på 
distriktets hjemmeside.

NYT ROTARY ÅR 
NYE KRÆFTER!

Til sidst skal jeg blot nævne, at distrikts-
konferencen finder sted den 21. september 
på Hotel Hanstholm. Den afsluttende plan-
lægning er snart tilendebragt og indbydelse 
sendes ud primo august måned. Så sæt et 
stort ”X” i kalenderen den 21. september.

Jeg glæder mig meget til at besøge jer i 
klubberne og til det fremtidige samarbejde.

 
Mange Rotary hilsner
Jan Brinck
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Juli måned 2012 
havde jeg dedikeret 
til eksamenslæsning 
i sommerhuset. 
Jeg skulle læse til 
guvernør i Rotary! Jeg 
havde M(anual)O(f)
P(rocedure), MOP’en, 
med i papirudgave 
sammen med med-

lemsbogen med de gule 
sider og en kasse med visdom i form af 
arvegods fra forgængerne. I år skulle der 
ikke ligge en bekvem dyne af feriestemning 
over dagene. Det år skulle vækkeuret ringe 
som på alle hverdage, dagen begynde 
med løbetur og havbad, og dernæst skulle 
arbejdsomhed ved skrivebord og pc fylde 
døgnets lyse timer. Der er intet som at hvile 
sin sjæl i det faste forsæts trygge rammer. 
Det kom selvfølgelig til at gå helt anderle-
des. Løbeskade, maveinfektion, nedbrud af 
netforbindelse og alskens andre uplanlagte 
begivenheder væltede min strukturerede 
kalender. Jeg indså, hvad jeg nok vidste, at 
planlægning er godt, men at ingen undslip-
per det uventede. Samtidig begyndte velsig-
nelserne at regne ned over Rotary-embedet 
og dermed over guvernøren. Også det var 
om end påregnet – så dog også uventet.

Ringe indsats - stort 
udbytte

13. juli udførte jeg min første embeds-
handling. Team Rotary Favrskov drog fra 
torvet i Hinnerup mod Paris. Der var en 
stemning af begejstring og forventning over 
hele byen. Rotarianere med stolte og glade 
ansigter var strømmet til sammen med 
andet godtfolk. Efter en æresrunde kørte 
cyklende rotarianere og servicebiler af sted 
søndenud af byen. Folk var så opstemte, at 
ingen kunne bekvemme sig til at bryde op. 
Havde jeg ikke båret guvernørkæden, ville 
jeg kun have læst om dette. Nu blev jeg en 
del af det. Min egen indsats forekom mig 
ringe. Mit udbytte til gengæld stort.

Grenå Go’Morgen, Hammel 
og Rotaract

Nu er det atter sommer. Jeg er i vores 
sommerhus på Tunø, og året som guvernør 
i distrikt 1440 ligger bag mig. Når jeg ser 
tilbage på året, kan jeg kun fyldes med 
taknemmelighed. Åh jo da, en guvernørs 
kalender er fuld. En guvernør må lægge 
mange timer i arbejdet. En guvernør må 
sige nej til så meget andet gennem det år, 
embedsperioden varer. Alt går heller ikke 
efter en snor. Der kan være både ærgrelser 
og skuffelser. Men opsummeringen af det 
tætte og travle år er jeg ikke i tvivl om. 
Jeg føler mig dybt beriget. Jeg har besøgt 
distriktets 57 klubber og sammen med de 
7 assisterende guvernører haft lejlighed til 
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Postkort fra sommerlandet
Hilsen fra past guvernøren:

at yde sparring og støtte. Alle steder er jeg 
blevet hjerteligt modtaget, og i hver eneste 
klub har jeg oplevet, hvad Rotary kan 
betyde. Der er 57 forskellige måder at være 
Rotary på! I årets løb er to nye klubber 
kommet til. ”Grenå Go’Morgen” er blevet 
chartret, og Hammel er blevet overflyttet 
til vores distrikt. En ny Rotaract Klub er 
chartret i Randers. Jeg kan umuligt frem-
hæve nogle Rotary-oplevelser eller nogen 
klubindsatser frem for andre, men det har 
været lykkeligt både at kunne se tilbage i 
forbindelse med jubilæer i klubberne og at 
kunne se frem i forbindelse med nye klub-
ber og nye projekter. 

Samarbejde i særklasse
Jeg synes, jeg ser en stigende forståelse 

for samarbejdets betydning. Klubberne 
samarbejder i stadig større grad om pro-
jekter og intercity-møder. Samarbejdet om 
Ungdomsudvekslingen er i særklasse, og 
YLX-togterne med barkentinen LOA har 
givet distriktets long term exchange students 
en oplevelse for livet, som ikke andre 
distrikter kan tilbyde.

Måske har det været den allerstørste 
glæde at se, hvordan der er blevet svaret 
”ja,” hver gang en rotarianer er blevet bedt 
om at tage en tørn i organisationen. Til kol-
legerne i guvernørgruppen, til rotarianerne 
på posterne i distriktsledelsen og til ledel-
serne i klubberne siger jeg tak for dejligt år. 
Rotary blomstrer i distrikt 1440, og Rotary 
sætter frugt. Det er jeg vis på, at også de 
kommende års guvernører vil opleve.

Vibeke Gamst, nu past guvernør

Guvernørskiftet var 
henlagt til det sydthy’ske
Vibeke Gamst overdrog kæden til Jan Brinck i Kulhuset i Krik ved Vestervig

Sydthy RK havde sørget for et festligt 
guvernørskifte den 17. juni. Det foregik dels 
i Heltborg Museum, dels i Kulhuset i Krik 
ved Vestervig.

Heltborg Museum er et kunstmuseum 
med kunst af bla. den kendte vestjyske 
maler Jens Søndergaard.

Kulhuset i Krik er en del af projektet ”Det 
gode liv ved kysten” under Mulighedernes 
Land, der skal skabe nyt liv i yderområder 
i Danmark.

Kædeskift - til 
handlingens mand

I Kulhuset havde Jan Brincks klub sørget 
for hyggeliuge rammer for deres klubmed-

lem Jan Brinck, der fik kæden hængt om 
halsen af distriktets første kvindelige guver-
nør, Vibeke Gamst - ledsaget af en længere 
tale, hvor hun bla. sagde:

- Årets motto ”Engage Rotary. Change 
lives” er som kreeret til dig. Du kunne have 
fundet på det selv, hvis du havde været ind-
kommende verdenspræsident og ikke ”kun” 
indkommende guvernør i distrikt 1440. Du 
er en handlingens mand. Du engagerer dig 
fuldt og helt i det, du påtager dig, og du er 
ikke bleg for at sætte overliggeren højt.

Og videre:
- Du er ambitiøs, og du sparer ikke 

dig selv i Rotarys tjeneste. Du har indført 
en systematisk arbejdsmåde, så vi nu i 
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distriktsledelsen arbejder målrettet med en 
fælles vision og med strategier for målopfyl-
delse. Jeg tror, det er godt, at sådan en som 
dig kommer efter sådan en som mig. Du 
kommer med struktur og systematik. Jeg 
er sikker på, at det gode samarbejde, som 
vi har i distriktsledelsen, vil blive videreført 
i dit guvernørår. Og det er vigtigt. Hver 
guvernør skal helst ikke begynde forfra med 
sine egne ideer helt fra bunden. Årene skal 
helst hænge sammen i en lang kæde og 
ikke ligge og rasle løst mellem hinanden.

 Og hermed er jeg nået til kæden. Den 
er berejst. Den har det med at ”gå af led,” 
Den vil nu blive et led tungere, men jeg 
ønsker for dig, at du må finde kæden let at 
bære. Og ”leddeløs” er du i hvert fald ikke! 
sluttede Vibeke.

- ct
Eftermiddagskaffen blev nydt på Heltborg Museum - i kunstneriske 
rammer og med foredrag om kunstnerne.

- Kæden har det med at gå af led! sagde Vibeke, inden Jan fik den om halsen.

Det var Sydthy RK, der havde slidt med tilrettelæggelsen - med præsident Henning 
Bundgaard i spidsen. Her byder han velkommen.

Der var to andre udnævnelser, der skulle 
klares. Her guvernør elect Jens Sønderga-
ard, Hadsten RK ...

... og her guvernør nominee Peter Eigen-
broth, Han Herred RK.
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Jørgen Børsting og Ole Capion, præsident

Hæder for 25 års 
loyalt arbejde

Viborg-Asmild Rotary Klub har den 4. 
juni æret Jørgen Børsting med Paul Harris 
Fellow.

Jørgen Børsting har været rotarianer i 
næsten 25 år og bestridt de flerste tillids-
hverv i klubbens bestyrelse - præsident i 
2003/04, udvalgsformand, klubmester og 
arkivar. 

Jørgen Børsting er altid klar til at påtage 
sig nye opgaver, senest som afløser for uge-
brevsredaktøren, og får æren for sit loyale 
Rotary arbejde, store indsat for et aktivt 
klubliv og et godt kammeratskab. 

Ole Capion
præsident i Viborg-Asmild RK

Ny Chair for Youth 
Service
Line Bluhme 
fra Aalborg City 
har har fra 1. 
juli påtaget sig 
opgaverne som 
Chair for Youth 
Service (Tidligere: 
New Generations 
Service)

Line er samtidig udpeget som distriktets 
kontaktperson til Rotaract.

fodboldskoler spillede på blandede hold 
for at fremme venskaber og international 
forståelse. De i alt 224 børn havde en herlig 
uge på AaB’s og fodboldklubben KB 81’s 
træningsanlæg. Første dag fik de besøg af 
AaB’s superligamandskab og trænere og 
det gjorde stor lykke. De fik også udleveret 
T-shirts, shorts, fodbold og drikkedunk, og 
som noget nyt i år, sund kost. AaB valgte 
som følge af Rotarys sponsorat at give alle 
børnene gratis mad, hvilket ikke er en del af 
DBU’s fodboldskoler.

Sund mad og fælles 
oplevelser for børnene

Rotarys engagement og sponsorat har 
været med til at få en integrationsfodbold-
skole op at stå for første gang i Aalborg. 
Rotary valgte at sponsere sund mad på 
fodboldskolen for at give børnene en fælles 
oplevelse og lige muligheder og forhåbent-
lig nogle mere sunde kostvaner fremover. 
Morgenmaden bestod af havregrød og 

Get-to-sport fodboldskole

frokosten af fx. kylling, tortillas og lasagne 
og alle dage blev der serveret frisk salat til. 
Om eftermiddagen blev der givet frisk frugt.

 
Håber på videreførelse

På fodboldskolens første dag var der 
mødt flere rotarianere og politikere op for at 
skyde fodboldskolen i gang, ligesom AaBs 
nye og afgående sportschefer, Allan Gaarde 
og Lynge Jakobsen var til stede. Vi håber, 
at integrationsskolen bliver en succes, som 
AaB og DBU vil videreføre de kommende 
år. Aalborg klubberne har grund til at være 
stolte af deres indsats for ungerne fik en 
dejlig oplevelse. Ingen tvivl om det.

Marianne Holmsgaard
Aalborg Østre RK

Aalborgs 8 Rotary klubber sponserer 
”Get-to sport” fodboldskole

De 8 klubber i Aalborg Kommune har 
de senere år holdt fælles Intercity-møder og 
overskuddet på ca. 25.000 kr. fra mødet i 
2011 med den tidligere politidirektør Hanne 
Bech Hansen, blev brugt til at sponsere 
sund mad på en integrationsfodboldskole 
for 112 indvandrerbørn fra Aalborg Øst. 
Rotary har i den forbindelse haft et forbil-
ledligt samarbejde med superligaklubben 
AaB og Aalborg Kommune, der har været 
med til at håndplukke børnene. Kommu-
nen vil efterfølgende forsøge at motivere 
børnene og deres forældre til, at børnene, 
der er i alderen 7 til 15 år, kan begynde at 
gå til sport. 

 Fodboldskolen kørte i regi af DBU 
og blev holdt sammen med den ”nor-
male” fodboldskole og børnene på begge 
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Fantastisk afslutning for 32 udvekslingsstudenter
32 udvekslingsstudenter fik takket være 

Nibe RK og Aalborg City RK en fantastisk 
finale på deres ophold, som de sent vil 
glemme. De var på et 6-dages togt med 
barkentinen LOA af Aalborg til byerne 
Randers, Hobro, Frederikshavn, Skagen, 
Hals og tilbage til festlig modtagelse i Utzon 
centret i Aalborg.

I hver by var der gjort meget ud af mod-
tagelsen, men de største oplevelser havde 
de ombord, hvor de blev undervist i og 
deltog i sejlads med sejl, søsikkerhed og 
dansk maritim kultur. 

Desuden sprang de - under behørige sik-
kerhedsforanstaltninger naturligvis - i van-
det på det åbne hav. De nåede også at stifte 
bekendtskab med blæst og søgang!

Der er refereret i tekst, billeder i videos, 
som det fremgår af boxen. Arrangementet 
nød som fortjent stor bevågenhed af pres-
sen - bl.a. var der fotograf og journalist fra 
Nordjyske med på en del af turen.

Hvis du vil vide mere...
På siden www.rotarylive.dk ligger 

nu 24 Nordjyskes klip fra sidste week-
end om Youth Exchange togtet.

Du kan tillige se præsentationen af 
togtet fra Utzon centret ved modtagel-
sen hos Aalborg Kommune:  
www.slideshare.net/ 
esbenmunksorensen/yep2013-
slideshare.

Hertil kommer, at Bent Laier fra 
Nibe Rotary Klub er ”sprunget ud som 
videoproducent og har offentliggjort 
video på:  
http://vimeo.com/68794488.

Rotary Interna-
tionals vedtæg-
ter ændret

Council on Legislation holdt som 
bekendt møde i Chicago, Illinois, USA, 
21.–25. april. Som følge heraf er Rotary 
Internationals grundlov, vedtægter og 
standard Rotary klubvedtægter nu blevet 
revideret, så de indeholder alle de ændrin-
ger, som er vedtaget af Council on Legisla-
tion. Den engelske version kan nu hentes 
online. Find den på www.rotary.org under 
Policy Documents.

De reviderede dokumenter vil også 

blive indeholdt i 2013-udgaven af Manual 
of procedure, som er klar til udlevering i 
oktober 2013.

Hvis nogen skulle have spørgsmål til 
de nye dokumenter, kan de besvares af 
distriktsledelsen.

End Polio Now  
får flere penge

25. juni 2013 kom der 
godt nyt fra International 
Convention i Lissabon. Jeff Raikes, som er 
CEO i Bill og Melissa Gates Foundation, 
annoncerede, at fonden gennem de næste 
5 år vil give dobbelt så meget som Rotary i 
direkte bekæmpelse af polio. Maximum er 

sat ved 35 mio. $ årligt fra Rotary.  Til-
sagnet uddybes på den måde, at 35 mio. 
Rotary dollars vil blive fulgt op af 70 mio. 
Gates dollars  årligt. 

Dette stiller krav til Rotary. For at styrke 
moralen opregnes vores succes på denne 
måde:

1986-88: Målet var 120 mio. $. Resulta-
tet blev 247 mio. $.

2002-05: Målet var 80 mio. $. Resultatet 
blev 135 mio. $.

2008-2012: Målet var 200 mio. $. Resul-
tatet blev 228 mio. $.

Det nye initiativ bliver gennemført på 
den måde, at DDF-bidrag (District Desig-
nated Funds) til PolioPlus vil blive matchet 
med 50 $ fra World Fund for hver 100 $ 
fra DDF. 

Vi skal nok komme til at høre mere og 
handle derefter. 
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Område 1: 
Jens Gram, Skagen RK. Mail: 
gram@globesat.dk.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City Morgen, Sindal, 
Skagen, Skagen morgen 
Klub, Sæby.

Område 2: 
Anni Stilling, Hjørring Vestre 
RK. Mail: anni.stilling@
hjoerring.dk.
Hirtshals, Brønderslev, Dron-
ninglund, Hjallerup Morgen, 
Hjørring, Hjørring Morgen, 
Hjørring Vestre.

Område 3: 
Grethe Andersen, Hals RK. 
Mail: Grethe.Andersen20@
skolekom.dk.
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre, Aalborg City 
morgen, Nørresundby, Hals, 
Nibe.
 
Område 4: 
Thomas Blom, Pandrup RK. 
Mail: thomas@thomasblom.
dk.
Thisted, Fjerritslev, Nykøbing 
Mors, Hanstholm, Pandrup, 
Åbybro, Skive, Skivehus, 
Skive Fjord morgen.

Område 5: 
Jens Martin Hansen, Aars 
RK. Mail: jmsh@post.tele.dk.
Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, 
Rebild, Hadsund, Sydthy.

Område 6: 
Kim Holst, Randers Vestre 
RK. Mail: holst.kh@gmail.
com.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Erik Salomonsen, Rønde RK. 
Mail: ingerik@os.dk.
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Hadsten, Ham-
mel, Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK.
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

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

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
DGE Jens Søndergaard, 
dumpe@post8.tele.dk

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

b

Velkommen til nye medlemmer i 
1440 siden 1. juni 2013

Distriktsaktiviteter i august og september
(Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: 
Dokumenter, 2013-2014-JanBrinck; Mødekalender)

Oversigt over klubbesøg:
Uge 33:  Ebeltoft, Grenå, Grenå Djurs, Rosenholm og Grenå Go’ Morgen
Uge 34: Klaksvik og Tôrshavn
Uge 35: Randers Søndre, Hadsten, Rønde
Uge 36: Viborg Asmild, Rebild, Randers Business Breakfast og Randers Østre
Uge 37: Randers Vestre, Viborg, Pandrup og Viborg Morgen
Uge 38: Langå og Hanstholm.
Uge 39: Bjerringbro, Nibe, Hadsund og Aars
Uge 40: Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen Morgen og Skagen

6. og 13. august:  HanHerred RK. Klub- og medlemsudvikling. 
 (Per Hylander og Thomas Blom).
10. august:  Kommunikationsseminar for distriktsrådet.
30. august:  Distriktets Golfmatch I Sydthy Golfklub (Arrangør: Sydthy
20. september (aften)–21. september: Distriktskonference 1440 i Hanstholm. 
(Indbydelse og program udsendes primo august).
18. september: Distriktsrådsmøde på Rebildhus

Brønderslev:
Kai Ole Færch Christensen
Per Kjølby Kristiansen

Grenaa Go Morgen:
Jesper Jul

Hals:
Jens Aarup Mohr

Hinnerup:
Finn Rosgaard
Lars Stenbroen

Hjørring:
Henrik Fjordbak

Hjørring Vestre
Henrik S. Andersen

Løgstør:
Johnny Koch
Stefan Bjarnvik

Rebild:
Allan Hansen

Skagen:
Knud Østergaard Nielsen
Jan Gram

Skivehus:
Mogens Sørensen
Ulrik Hougaard

Tòrshavnar:
Regin Hammer
Hans Jákup Mikkelsen
Regin W. Dalsgaard
Sif Gunnarsdóttir

Viborg Morgen:
Bo Jonstrup Henriksen

Viborg-Asmild:
Jesper Yding Rasmussen
Marie Louise Sønderby 
Andersen

Aalborg City:
Lars Frost Andreasen

Aalborg Stigsborg:
Ann Andersen

Aalborg Østre:
René Bagger Tranberg

Mandag den  30. september kl. 17.00 til 
ca. 20.30 på Crown Plaza, Ørestads Boule-
vard 114-118, København S

Hvordan kan UNBOSS tankegangen 
bruges i Rotary? Lars Kolind, en af Dan-
marks mest dynamiske erhvervsledere, for-
fatter, bestyrelsesformand og professor, vil 
udfordre deltagerne om Rotarys og andre 
frivillige organisationers samfundsopgave, 
arbejdsformer og tankesæt. Skal vi være en 
hyggeklub, et erhvervsnetværk eller noget 
helt tredje?

Læs mere i vedhæftede invitation eller 
se den online her... www.rotarynyt.dk/
fileadmin/DRDR/pdf/kolind.pdf

Host og sponsor Arrangører og projekt-

deltagere i RSI projektet - Rotary Social 
Innovation

Annette Winkel Schwarz, 
Kongens Lyngby
Lone Thomsen, Amager Rotary klub
Katharina Sture Kristensen, 
Copenhagen Morning
Lone Mønster, Dyrehaven

Invitation til debatmøde med Lars Kolind


