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FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN
Udenfor mit vindue eksploderer naturen 

i et sandt orgie af farver. Skovbunden er 
hvid af anemoner og overalt er der en 
fuglekvidder, der vidner om stor aktivitet 
udenfor.

Foråret er også tidspunktet, hvor man i 
Rotary arbejder intenst med udvikling og 
planlægning af de aktiviteter, der skal ske i 
det kommende Rotaryår.

Teamudvikling
Landets guvernørgrupper var i lørdags 

samlet til det årlige Teamudviklingsseminar. 
Som noget nyt deltog i år også repræsent-
anter for distrikternes udvalg for PR- og 
Kommunikation samt Medlemsudvikling.

Fra Rotary International var der et 
indlæg af director for zone 15 og 16, Per 
Høyen, Aarup RK. Per tog udgangspunkt 
i det, der i Rotary International er de to 
væsentligste områder: Polio og Member-
ship. 

Kun 22 poliotilfælde i år
Indsatsen mod Polio er positivt nyt. I år 

til dato er der kun konstateret 22 nye tilfæl-
de af polio, 21 i Pakistan og 1 i Afghanistan 
i de områder hvor Taliban med våben 
hindrer de frivillige i at vaccinere børn. Men 
der er håb forude, fortalte Per: I Pakistan er 
der nu gennemført en lov, der siger, at alle 
børn skal vaccineres mod polio. Desuden 
er det 8 måneder siden, sidste tilfælde blev 
konstateret i Nigeria.

Her halter det ...
På medlemsområdet halter det. Zon-

erne 15 og 16 (Norden, Polen, Baltikum, 
Hviderusland, Ukraine og Rusland til Ural) 
er de eneste områder World Wide, der 
mister medlemmer. Set med nordiske briller 
er det positivt, at målt på antal rotarianere 
i forhold til antallet af indbyggere, så er 
Norden det område i verden, der har de 
den største densitet (tæthed).

Rotary koordinator PDG Jens Erik Ras-
mussen havde et indlæg om medlemsstrate-
gien i zone 16, hvortil Danmark hører.

Overskriften er: ”STOP the DRAIN”. 
Han sammenlignede medlemssituationen 
med en vask uden bundprop. Man prøver 
at fylde vasken med vand, men det for-
svin der ligeså hurtigt, som det løber ud af 
hanen.

Et gennemgående tema på de årlige 
guvernørbesøg i klubberne er: ”Hvordan 
bliver vi flere/får vi nye medlemmer”?”

Jens Erik Rasmussen pointerede, at det 
allervigtigste for de klubber, der ønsker at 
blive større, er at finde ud af: ”Hvordan er 
status i min klub?” ”Hvorfor er der nogen, 
der forlader min klub?”

Strategien går ud på:
Lav en analyse af klubben. Spørg dem, 

der melder sig ud om baggrunden for ud-
meldelsen og registrer data, så klubben véd, 
hvor der skal sættes ind for at gøre klubben 
mere attraktiv for både nuværende og nye 
medlemmer.

1. Stop afgangen
2. Sørg for at klubben er attraktiv
3. ”Øg åbningstiden”
4. Start rekruttering
5. Forbliv en attraktiv klub.

Efterfølgende holdt Lars Hajslund et 
muntert og tankevækkende foredrag om 
”Ledelse i en frivillig organisation”.

Han fremhævede det væsentlige i, ”at 
man som frivillig leder skal lytte til, hvad 
der ønskes lokalt, og agere derefter.” 

Han pointerede, at udfordringen i 
Rotaryklubberne er de medlemmer, der 
er i klubben, ikke dem, der har forladt 
klubben!”  Ønskes forandring, nytænkning 
og vækst i klubberne, skal man begynde 
indefra.

Et andet statement var:  at man altid skal 
huske, hele tiden at være ydmyg og parat til 
at lære. Det gælder både i distriktsledelsen 
og den enkelte klub. 

Min opfordring til alle 
i distrikt 1440:

Når I planlægger det kommende års ak-
tiviteter, så prøv at se på Jeres klub udefra. 
Hvordan opfattes vi lokalt. Er der noget vi 
med fordel kan gøre anderledes?

Måske er distriktets tilbud ”Workshop 
om klubudvikling” eller andre af distriktets 
kurser,  lige det, der var brug for i jeres 
klub.

Tænk på Churchills ord: ”We make the 
future of what we do”, som jeg citerede i 
sidste månedsbrev.

Jeg vil ønske alle et rigtigt godt arbejd-
somt forår med fokus på fremtiden.

Jens Søndergaard
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Det kom der mange gode bud på i løbet 
af Pets- og Instruktionsmødet i Fjerritslev 
den 14. marts.

Vores kommende guvernør, Peter Eigen-
broth, præsenterede verdenspræsident Ravi 
og hans motto for det kommende år – Be a 
gift to the world – og supplerede med sine 
egne fokusområder fællesskab, fornyelse og 
engagement.

Efterfølgende var distriktets ”specialister” 
inden for de forskellige områder på pro-
grammet, hvor de kunne fortælle, hvem de 
var, og hvordan distriktet kan yde støtte til 
klubberne inden for de forskellige områder. 
Også distriktets Rotaract klubber var på 
podiet med deres helt særlige engagement.

Rotarys landssekretær, Asbjørn Isaksen, 
fortalte om brugen af både den danske og 
den internationale hjemmeside. 

Det indgår i Ravis intentioner for det 
kommende år, at mindst halvdelen af 
rotarianerne er fortrolig med brugen af den 
internationale hjemmeside, hvor klub-

Hvem er Rotary?

Øverst: Et udsnit af deltagerne ved Pets- og 
instruktionsmødet.

Deunder: Der var udstilling af såvel en shelter-
box som en water survival box med opfordring 
til klubberne om at have begge aktiviteter i 
tankerne, når projektkontoen skal disponeres.

bens mål for det 
kommende år skal 
indberettes.

I løbet af dagen 
havde Asbjørn også 
specielt kursus for 
klubbernes kom-
mende sekretærer, 
der havde mulighed 
for at øve mange af 
årets opgaver i praksis.

Som afslutning på en inspirerende dag 
havde vi besøg af Per Høyen fra Aarup 
Rotary Klub. Per er medlem af Rotarys 
internationale bestyrelse, og i sit indlæg 
fortalte han om deltagelse i en stor polio 
vaccinationsdag i Indien, som han og flere 
danskere havde været med til i februar 
måned. Det var spændende at høre om, 
og det er positivt, at polio-bekæmpelsen 
nu ser ud til at lykkes. Til dato er der i år 
kun konstateret 21 nye poliotilfælde på 
verdensplan.

Rammerne for instruktionsmødet var 
rigtig fine på Fjerritslev Gymnasium, hvor 
det store fællesområde gav plads til både 
mødeområde og spisning.

Distriktet har revideret sit udbud af 
foredrag til klubberne. Det nye program 
blev uddelt på PETS-mødet, og ligger 
tilgængeligt på Rotary-web’en på forsiden 
og under distriktets dokumenter.

Overskrifterne for de aktuelle tilbud er:
Rotarys internationale arbejde
Klub- og medlemsudvikling
Rotary PR og Public image
Arbejde med projekter
Ungdomsarbejdet
Klubledelse (workshop)
Vi opfordrer klubberne til i det kom-

mende år at arrangere et klubmøde med et 
af emnerne. Nogle af emnerne er vel-
egnede til seminar for bestyrelsen såvel som 
et klubmøde.

Kontakt distriktstræneren for næste år, 
Anni Stilling – 41 22 40 01 – så vil hun 
koordinere aftalen med en indlægsholder 
fra distriktet.                       Peter Eigenbroth

Lad distriktet holde en klubaften

et 

m 

th
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GSE Teamet til Illinois var forleden sam-
let i Tranum til den afsluttende general-
prøve.

De beviste overfor GSE udvalget og gu-
vernøren, at de nu er helt klar til at komme 
af sted.

Kurs mod Illinois ...
De mødte op velklædte og velforberedte 

og blev belønnet med klap og gode evalu-
eringer.

Guvernøren tilføjede det sidste touch 
til deres uniformer med årets slips og 
tørklæder. 

Vi ønsker dem en rigtig god tur i hele 
maj måned og glæder os til at følge med i 
deres oplevelser

Har du lyst til at se hvad der sker for 
dem, så hold øje med nedenstående side:

https://www.facebook.com/pages/GSE-
Illinois-2015/924944837562232 

En af aktiviteterne var, som det fremgår 
af billedet, at de blev fotograferet til en 
kommende artikel i Nordjyske

Finn Munk, GSE-chair

I forbindelse 
med Parkin-
son Unity 
Walk 2015 
har Nibe 
Rotary Klub 
doneret kr. 
5.000 til 
Parkinson-
foreningen, 
som i år 

arrangerer Parkinson Unity Walk den 30. 
maj i København. Beløbet blev overrakt til 
Birgit Sæhl af præsident Susanne Genet og 
Martin Bjørn, som har været initiativtager 
til donationen. Birgit Sæhl, er oprindeligt 
fra Nibe, men nu bosiddende i København 
og engageret i styregruppen for Parkinson 
Unity Walk.  

Donationen medvirker, at foreningen 
kan tilbyde bl.a. nordjyske medlemmer 
fælleskørsel til Parkinson Unity Walk i 
København den 30. maj, som også får 
deltagelse af nogle medlemmer fra Nibe 
Rotary Klub.

Parkinsonforeningen er en mindre 
landsdækkende patientforening med 
7.000 medlemmer. Foreningen varetager 
parkinsonramte og deres pårørendes 
interesser overfor bl.a. myndigheder og 
samarbejdspartnere. Som en mindre foren-
ing uden tilstrækkelige ressourcer kan det 
være vanskeligt at skabe opmærksomhed 
og forståelse for sygdommen og dens 
konsekvenser for både patienter og deres  
pårørende. 

Parkinson Unity Walk, som også 
blev afholdt i 2012, 2013 og 2014, blev 
oprindeligt startet i New York og har bredt 
sig til flere lande rundt omkring i ver-
den. Arrangementet skal være med til at 
skabe synlighed, sammenhold, samvær 
og netværk for parkinsonramte og deres 

pårørende, da sygdommen ofte begrænser 
patienternes i deres sociale liv. Herudover 
skal projektet også være med til at danne 
ramme om fundraising til bl.a. forskning, 
rådgivning og sociale initiativer.

Parkinsonforeningen vil med walken 
gerne sætte fokus på 

 det positive livssyn
 det hele menneske 
 vigtigheden af regelmæssig motion

Nibe Rotary Klub støtter Parkinson Unity Walk
Forskningen indikerer at antallet af 

parkinsonpatienter vil stige de kommende 
år, og derfor er øget forskning og behan-
dlingsrettede og rehabiliterende tiltag 
nødvendige. Med Unity Walk vil foreningen 
også gerne sætte fokus på vigtigheden af 
motion, da forskning tyder på, at medicin-
behovet kan reduceres og være med til at 
forsinke sygdommens udvikling. 

Anna Grethe Rise, Nibe Rotary Klub

Fra venstre Signe Wang Carlsen, Nørresundby, Anders Bødker Olesen, Viborg, teamleder Henrik Bach Nielsen, Randers, 
Anne-Cathrine Visborg, Aalborg, Katja Kjær Rask, Sejlflod. 

Otte nye medlem-
mer på tre måneder

Som en opfølgning af Aalborg Nør-
resundby Rotary Klubs åbent hus arrange-
ment i november med over 20 gæster, 
blev der på det ordinære møde onsdag 
den 4. marts yderligere optaget fire nye 
medlemmer. Dermed er medlemsantallet 
i Aalborg Nørresundby Rotary Klub øget 
med otte medlemmer på kun tre måneder. 
Der forventes yderligere tre-fire optagelser i 
løbet af foråret.

Søren Jørgensen, Peter Thomsen,Anne Langer Lønstrup, Peter Heiden 
og præsident Jesper Vandtved Jensen.

Derfor er det lidt svært for medlem-
merne af Aalborg Nørresundby Rotary 
Klub at få hænderne ned, idet det aldrig er 
sket før, at der er kommet så mange nye 
medlemmer på så kort tid. Samtidig er der 
med de nye medlemsoptagelser sket et 
generationsskifte, og gennemsnitsalderen 
for klubben er over de sidste par år faldet 
med godt 10 år i gennemsnit.

Den festlige mødeaften blev naturligvis 
fejret på behørig vis, og der blev uddelt Ro-
tary nåle, blomster og medlemsbeviser af 
en stolt præsident Jesper Vandtved Jensen. 

Aalborg Nørresundby Rotary Klub
Johs Bruun Bindslev 
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Sådan omtrent lød det i oplægget til et 
vendsysselsk intercityarrangement i Sindal-
hallen 15. april med lektor Nils Villemoes, 
nu pensionist men tidligere ansat hos Insti-
tut for Organisation og Virksomhedsledelse 
i Aarhus. 

Undertegnede var så letsindig at love 
præsidenten i værtsklubben Hans Erik 
Kanstrup at lave referat. Men gå hjem og 
vug. Hvordan refererer man en blanding 
mellem en stand-up’er og Jørgen Clevin?

Fra først til sidst sprudlede Nils Ville-
moes så meget, at de fleste sikkert ret 
hur tigt havde glemt, hvad aftenens emne 
egentlig gik ud på. Men langsomt kom han 
ind på det, mens salen med dens ca. 200 
deltagere stille kogte af indestængt latter.

Emnet var faktisk: “Ledelse, udvikling 
og strategi”! 

Bæredygtig, økonomisk, vækst og 
“på den lange bane”

Ovennævnte ord mente Nils Villemoes 
med slet skjult ironi var tidens bæredygtige 
ord. Det var ikke alle fire emner, vi kom 
omkring.

Han begyndte i bogstavelig forstand 
med Adam og Eva. Hvis de to ikke havde 
spist af det forbandede æble, så havde 
verden været helt anderledes i dag! 

Og her kom en stribe ord på banen: fra 
paradigme, paranoid, parasitter - og ordet 
paradis, der på græsk betyder en indhegn-
ing, som ikke kan passeres. - Ellers var 
der jo ingen mening i at bortvise dem fra 
Paradis! 

Så tegnede han en firkant på flipoveren. 
- Hvad er det? ville han vide. - Det er en 
model! Og så blev den fyldt ud med fire 
ord, som han så som den danske model: 

Familie - firma - forening - og ... efter 
mange omveje: den offentlige sektor.

Familien - hvad sker der her? Det ringer 
på døren og manden kigger i dørspionen: 
- Jeg har ikke inviteret dem, siger han und-
skyldende til konen - hvorefter han går til 
døren og siger: - Nej, hvor hyggeligt, mens 
han ønsker dem ad h... til. Når de er gået 
igen, er huset gæstfri - fri for gæster. Men 
ellers brøster vi os af at være gæstfrie!

Vi har usynlige spilleregler, skulle det 
vist illustrere. Finurligt var det, og sådan 
fortsatte han i det uendelige (som ikke kan 

gengives retfærdigt på skrift) mens salen 
kogte videre. Hele tiden blev en tese frem-
sat - for derefter at blive vendt på hovedet. 

Logik - og alligevel paradoks!

1957 - året, hvor vor tid begyndte
Imens hr. Nils fortsatte med skriblerier 

og pusseløjerlige sammelstillinger af fakta, 
kom han lansomt ind på aftenens emne - 
omend stadig ad omveje.

Mellem fortid og nutid stod EDB, som i 
1957 var en kæmpemaskine, der fyldte et 
helt kælderrum (og som lød navnet Dask, 
red.). I dag kan vi have den i een hånd, 
og den kan fortælle os langt mere. Det var 
også året, hvor vi fik tv, motorvej og Simon 
Spies - med Mallorca.

Nogle gik rundt og søgte at putte EDB 
ind i alting - og fordi der ikke var plads 
andre steder, blev det puttet ind i tv’et!

I det år fordobledes antallet af tv-appa-
rater i Danmark fra 50.000 til 100.000.

Kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og 
alle fik ret til folkepension. I det hele taget  
skete der så meget, hvor man ikke havde 
gennemtænkt konsekvenserne! sagde han 
videre - vistnok med et glimt i øjet.

Det var også tiden, hvor kolonihaverne 
blomstrede op - vistnok fordi danskerne 
havde forspildt chancerne for kolonise ring 
ude i den store verden!      

Magre og fede år
Herefter var det samfundsøkonomien: 

Kriseårene, der toppede i 73,  87, 93 og 
2008, kom på flipoveren.

Her havde Nils Villemoes en fantastisk 
evne til at fortælle, hvorfor kriserne kom, 
hvordan man gjorde dét, som man gør 
i dag: - Vi stod op om morgenen - og 
farmand sagde: - Ih, hvor er friværdien i 
huset vokset i nat. Vi er blevet meget rigere 
- skal vi ikke en tur ud at rejse?! Og så blev 
de penge brugt, som endnu ikke var tjent!

Nå, men emnet var vel ledelse..?
- Skulle vi snakke lidt om ledelse? kom 

det spagfærdigt i slutningen af aftenen. 
- Her er der igen nogle ord med fælles-
betegnelsen skab: fællesskab, lederskab, 
ægteskab osv. Og nogle, der ender på 
-hed: Sandhed, skønhed, godhed, ær-
lighed og kærlighed - (altså man er lidt 
rundt på gulvet, red.) men det lød overbev-
isende.

Vi kan løse alle tekniske og konkrete 
problemer. Men har til gengæld fået de 
pro blemer, hvor det kræves, at man sætter 
sig ned og taler sammen!

Ledelse kan sammenfattes i en pyra-
mide med tre elementer: A, B og C !

A: Ansvar, autoritet og hieraki.
B: Beslutningsmodel med systemer, 

fastholdelse af rutiner, opgaver, visioner, 
samarbejde, fantasi - og empati.

C: Lederskab: Strategi, organisation og 
energi.

Det var en meget anstrengende aften, 
fordi man hele tiden sad og kogte af latter 
over de spidsfindigheder, der kom fra 
podiet ...

Frit tolket af Carsten Thomasen 
for de deltagende klubber
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Hjallerup Morgen og Brønderslev Rotary 
Klubber afholdt lørdag den 11. april et halv-
maratonløb på strækningen mellem Brønderslev 
og Hjallerup. 

Tanken opstod i Hjallerup Morgen, og man 
var straks med på ideen i Brønderslev. Der 
havde i forvejen været talt om, at klubberne i 
kommunen ikke kendte ret meget til hinanden, 
så det ville være fint med et fælles projekt.

Afstanden mellem Hjallerup og Brøn ders lev 
passer perfekt til et halvmaraton. Starten kunne 
gå ved Brdr. Hosbond i Østergade i Brønderslev, 
og målet var på Tryvej i udkanten af Hjallerup. 
Løbsledelsen havde sørget for perfekt vejr og 
fået sponsorer til at dække alle udgifter, så 
løbsindtægterne kunne gå ubeskåret til Rotarys 
hjælpearbejde. Poster og depoter var bemand-
ede med klubmedlemmer fra begge klubber. 

Løbet blev startet af borgmester Michael 
Klitgaard. Lidt over 50 var tilmeldt løbet, og 
kun een måtte opgive at gennemføre det. Flere 
deltagere har efterfølgende rost arrangementet 
og klubberne regner da også med at gentage det 
næste år.

Ole Agger Hansen, Brønderslev RK

Halvmaraton mellem Hjallerup og Brønderslev

Skivehus Rotary Klub har en venskab-
sklub i Schwerin i det gamle Østtyskland, 
i øvrigt stedet hvor vor tidligere dronning 
Alexandrine var født og opvokset, inden 
hun blev dronning i Danmark.

De to klubber har i fællesskab udviklet 
et ungdoms sportsprogram, som nok er 
ret enestående i rotaryverdenen og en 
fin pendant til alle de mange gode sports 
aktiviteter der finder sted i Skive. 

Formålet med besøget var Jugendaus-
tausch - Ungdomsudveksling - klubberne 
imellem.

Hver klub skulle finde 8 unge men-
nesker mellem 14 og 18 år til at deltage i 
forskellige planlagte sportsaktiviteter. De 
unge fra Dannmark blev indkvarteret privat 
hos de ligeledes 8 udvalgte unge tyske.

Projektet har til formål at skabe sam-
menhold og venskab til andre unge men-
nesker i udlandet. 

Skivehus RK havde i tæt og godt 
samarbejde med Skive Idrætssamvirke v/ 
Thorbjørn Ovedal og Skive Kommune v/ 
Michael Rauert Carstens fået samlet et hold 
piger og drenge, der alle var beredt til at 
deltage i arrangementet. Tilsvarende havde 
Schwerin RK 8 unge med.

Lørdag var sportsdag
Schwerin RK havde arrangeret et meget 

flot program i en sportshal Belasso, hvor 

der var mulighed for at udøve forskellige 
aktiviteter såsom fodbold, badminton, 
håndbold, bueskydning og klatring på væg. 
Alle aktiviteter under kyndig vejledning af 
professionelle instruktører. 

Det er vores opfattelse, at de unge men-
nesker følte sig rigtig godt tilpas, og alle var 
i strålende humør. 

Da projektet jo er nyt, havde Schwerin 
RK sørget for pressedækning både med TV 
og presse, hvor de to præsidenter, samt 2 
unge fra hvert land blev interviewet. Om 
aftenen var vi alle inviteret til Tysklands 

Ungdomsudveksling mellem 
Schwerin RK og Skivehus RK

største “flipper museum”, hvor der var 
frit valg på alle hylder til spil og sjov. Igen 
sporede vi et godt sammenhold de unge 
imellem.

Søndag morgen var der guidet cykeltur 
gennem Schwerin.

Et særdeles vellykket arrangement, hvor 
vi skylder samarbejdet med Skive Idræts 
Samvirke og Skive Kommune en stor tak 
for bl.a. udpegningen af de unge.

Et godt projekt er født og lever fuldt op 
til Rotary mottoet, “Service above self”.

Klubberne er enige i, at projektet 
gentages efter lignende koncept i Skive til 
efteråret, hvorefter andre aktiviteter kan 
indgå fremover.

Anette og Peder Nielsen, 
Skivehus Rotary klub.
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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: 
Henrik Westen-Jensen, 
hewj@mail.dk: Aalborg 
Søndre.
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: 
Hans Pinnerup Nielsen, Ran-
ders Østre. hans.p.nielsen@
mail.dk.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Egon Jensen, Grenaa RK, 
ej-grenaa@stofanet.dk. 
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Jens Søndergaard, Hadsten RK. 
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jens Søndergaard, distriktsguvernør
DG1440-1415@rotary.dk 

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

Jeg havde længe tænkt, at det burde 
kunne lade sig gøre, at lave et loppe-
marked, der skulle give et pænt overskud. 
Det startede med, at jeg selv havde 5 til 
8 ting i kælderen, som jeg syntes var for 
gode til at smide ud. Jeg foreslog derfor 
min gode ven og Rotary-kammerat, om vi 
ikke skulle prøve. Vi fik så lavet det som en 
del af sponsering af Team Rotary Favrskov, 
hvilket vi også var primus motor i at starte 
for 5 år siden.

Loppemarkedet blev til med et godt 
samarbejde mellem Hammel og Hadsten 
og Hinnerup Rotary klubber og ikke mindst 
Inner Wheel i Hinnerup. 

Der blev samlet ind fra nær og fjern. 
Mange medlemmer af Rotary og Inner 
Wheel bidrog med effekter og vildt frem-
mede responderede på annoncer i de 
lokale aviser og på de store bannere vi 
havde  hængt op i de store byer.    

Vi havde været så heldige, at vi kunne 
låne et tomt lokale fra et lukket Fakta, så 
indsamlingen startede i begyndelsen af 
januar, og lørdag og søndag sidst i marts 

Loppemarked gav 50.000 kr. 
løb loppemarkedet 
så af stabelen. Tre 
kvarter før dørene 
åbnede, stod de 
første i kø, og da vi 
åbnede til akkom-
pagnement fra Hin-
nerup Garden, blev 
det store lokale 

fuldstændig fyldt op på ingen tid.
I løbet af week-enden solgte vi effekter 

for 50.000 kr. 
Der var stor opbakning fra de 3 klubber 

og ikke mindst Inner Wheel,  som stillede 
de mange effekter frem på lange borde, så 
det lignede en rigtig genbrugsbutik, og på 
selve dagen solgte de kaffe og hjemme-
bagte kager.   

Da vi lukkede om søndagen, havde vi 
lavet aftale med de lokale genbrugsbutik-
ker, som hentede, hvad de kunne bruge.

Så alt i alt en super oplevelse. 
Gert 

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i marts-april

Farsø 
Michael Fristrup
Jesper Sørensen
Hanne Petersen

Frederikshavn City
Louise Troelstrup Lund

Grenaa 
Lene Fribo
Henrik Møller Jensen

Han Herred 
Dan Hinnerup

Hinnerup
Aage Kudsk
Lykke Laursen
Torben Sørensen

Randers Østre 
Morten Munk Andresen
Klaus Kristensen
John Harbo Søndergaard
Anders Munk
Søren Skovsen

Skagen 
Erik Broholm Andersen

Thisted 
Grethe Kirk

Viborg
Lene Mygind

Viborg Morgen 
Hans Kristian Kofod
Brian (Plumber) Høgild

Viborg-Asmild 
Lene Stenholt
Lars Bækgård 
Østbjerg

Aalborg City
Jan Høgh

Aalborg Søndre 
Rex Archard Claus-
ager
Poul Due
Jan Nedza

Aalborg Vestre 
Lise Klitsgaard

Guvernørens aktivitetskalender
April:
Torsdag den 16.  GG møde 9 - kl. 14.00. Rebildhus.  
 Fællesmøde med IW D 44 kl. 18:00
Onsdag den 29.  DG: 15.00 RDU bestyrelsesmøde,  Fjeldsted Skov Kro, Ejby.

Maj: 
Onsdag den 6.  GG-møde 10 og DR-møde 4, AG-og DR-møde 4. DR-møde 4. 
 DC: Distriktsrådsmøde 4. (Sted: Rebildhus)
Tirsdag den 19.  Cirkusrevyen Rotary Event i København.


