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Med venlig hilsen fra din 
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Et meget 
vellykket 

Med afsæt i temaet fra den 
kommende Verdenspræsident 
Sakuji Tanaka ”Peace through 
Service” og tanker omkring 
temaet ”Hvad kan jeg gøre 
for Rotary” holdt DGE Vibeke 
Gamst, lørdag den 24. marts 
2012 sit PETS og Instruktions-
møde. 

Ca. 160 glade Rotarianere 
var samlet på Paderup Gym-
nasium i Randers, der dannede 
rammerne om dette års PETS.

Som I jo alle ved, er Vibeke 
kommet lidt hovedkulds ind i 
dette års arrangementer, derfor 
har hun også valgt at det prakti-
ske arrangement omkring PETS 
og distriktsgolfturnering, skulle 
være et samarbejde mellem 
Randers Vestre Rotary Klub og 
Aalborg Vestre Rotary Klub.

Nu er PETS og instrukti-
onsmødet overstået, og som 
”almindelig” deltager i dette års 
PETS, kan jeg kun sige, at alt 
klappede perfekt. En stor tak til 
de to klubber for et fantastisk 
godt tilrettelagt arrangement.

Fik vi så noget 
med os hjem?

PETS er jo obligatorisk for de 
kommende præsidenter. Hvis 
ikke man deltager, kan man ikke 
blive præsident, sådan siger 
Rotarys love og vedtægter. 

I Danmark praktiserer vi det 
således, at hvis det undtagelses-
vis skulle ske man bliver forhin-
dret, kan man deltage i et af de 
andre distrikters PETS møde; 
det er faktisk således, at de bli-
ver holdt på forskellige dage, så 
der er altså fem skud i bøssen 
for at nå det. Kan det heller ikke 
lade sig gøre, må man lave en 

personlig aftale med den kom-
mende guvernør om hvordan 
uddannelse så kan foregå, eller 
om man skal abdisere før man 
er tiltrådt. Det er også på PETS 
møde, at det kommende års 
budget skal godkendes.

På PETS og instruktions-
mødet holder vi også kurser 
for andre af medlemmerne i de 
kommende klubbestyrelser. Der 
holdes bl.a. kursus for de kom-
mende sekretærer, og alt i alt vil 
jeg sige, at det er en fantastisk 
stor hjælp for de kommende 

sekretærer at have deltage i 
dette kursus, der er mange af 
de daglige opgaver der herefter 
vil være meget nemmere at 
foretage. 

Ligeledes havde DGE Vibeke 
Gamst valgt noget helt nyt, 
nemlig at lave caféborde hvor 
forskellige emner som PR og 
kommunikation, Den levende 
Klub, Future Vison Plan og 
New Generation service blev 
behandlet, og interessen var stor 
for at besøge caféborde.

Der blev som noget nyt i år 

holdt et lille kursus i det web-
baserede Saldi finanssystem 
som IT-firmaet Danosoft ApS, 
Hillerød, stiller gratis til rådighed 
for Rotary og vore klubber. Ni 
interesserede klubkasserere og 
en CICO deltog, og alle var 
enige om, at systemet kun kan 
anbefales til alle andre klubber 
i distriktet, således at klubregn-
skaberne fremadrettet vil være 
på denne platform, der giver 
nogle fantastiske muligheder for 
kontinuitet, selv om kassererne 
skifter over år.

Så jo, vi fik noget med os 
hjem, dels på det Rotary-faglige 
plan, og dels på det menneske-
lige plan, hvor vi mødte mange 
glade Rotarianere, som nu alle 
skulle have lagt de sidste brik-
ker for det Rotary år, hvor de 
skal stå i spidsen for netop deres 
klub.

Det blev en glad dag, hvor 
man var enige om at vi KAN 
gøre noget for Rotary hver især.

Asbjørn Isaksen
Guvernør

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

12 sider
Nyt i 1440

Det er absolut ikke gu-
vernørens eller redaktø-
rens mål at producere så 
mange sider som muligt 
til Nyt i 1440. 

Men dels har vi valgt 
at dokumentere, at pres-
sen faktisk skriver meget 
om os - dels har PR-ud-
valget en kampagne i 
gang, som denne gang 
affødte tre sider som til-
læg til Nyt i 1440. 

God fornøjelse med 
læsningen!                      

red.
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Jan Brinck                   Jens Søndergaard

Skal din klub være med i da-
taudvekslingen mellem www.
Roatry.dk og www.Rotary.org så 
bør du læse nedenstående!

Baggrund
De skandinaviske IT-ansvarli-

ge for Rotary Danmark og vore 
søsterorganisationer, har siden 
foråret 2008 arbejdet på at gøre 
det muligt for Rotaryklubberne, 
at få deres medlemsdata synkro-
niseret med de data, som også 
findes i Rotary Internationals 
database.

De skandinaviske guvernører 
har ved flere lejligheder givet 
projektet deres fulde opbakning, 
og i efteråret 2010 accepterede 

Hvis klubben vil ...
-skal sekretæren kun vedligeholde 
medlemsdata et sted!

Rotary International, at dette 
kunne tillades.

Et fælles skandinavisk projekt 
under ledelse af Kent Vesterberg 
fra Sverige er nu aftestet og 
god kendt af Rotary Internatio-
nal, så vi er nu klar til at gå i 
gang.

En lille sten i skoen
De danske regler om forvalt-

ning af persondata er ikke helt 
klare på, om det er tilladt at lave 
en sådan udveksling uden med-
lemmets udtrykkelige tilladelse.

Derfor anbefales det, at der i 
klubbens vedtægter indføjes en 
formulering herom.

Forslag
I vedtægterne vedrørende 

medlemmerne, eller hvor det 
passer bedst, tilføjes følgende:

§?? - Stk.??
(navn) Rotary Klub registrerer 

data om klubbens medlemmer 
i det omfang det er nødvendigt 
for at administrere klubbens og 
opfylde Rotary Internationals 
krav til klubbens medlemskab.

Klubbens medlemsdata ad-
ministreres i Rotary Danmarks 
medlemssystem, og medlems-
data udveksles elektronisk med 
Rotary Internationals database 
under Rotary Danmarks ansvar.

Hvad gør klub-
bestyrelsen

Når klubberne fremsender 
godkendte vedtægter tilføjet 
denne formulering, kan klub-
bens medlemsdata automatisk 
flyde mellem Rotary Danmark 
og Rotary International, hvorfor 
sekretæren fremover KUN skal 
oprette og vedligeholde med-
lemsdata på www.Rotary.dk

Dette medfører selvfølgelig 
også, at hvis klubben ikke ind-
sender en sådan vedtægtsæn-
dring, så skal den vedligeholde 
medlemsdata begge steder, da 
vi kun udveksler data for de 
klubber der opfylder kravene.

HUSK
Godkendte og underskrevne 

vedtægter skal fremsendes til 
landssekretær Anders Quade 
Rasmusen, mail: aqr@rotary.
dk og gerne med mig som CC 
mail: dg1440-1112@rotary.dk

Asbjørn Isaksen

Da fristen var udløbet, var der ingen indsigelser 
kommet imod de nominerede kandidater. Det 
mig derfor en stor glæde at kunne meddele, at 
følgende er indtrådt i guvernørgruppen:

Guvernør 2013-14 - (DGN) Jan Brinck, Had-
sten Rotary Klub.

Guvernør 2014-15 - (DGND) Jens Sønderga-
ard, Sydthy Rotary Klub.

Guvernørerne for 2013-14 og 2014-15
Et stor tillykke til de to og tak 

fordi I vil give af jeres fritid til 
distriktet. Ligeledes et stort tillykke 
til jeres klubber, som nu godt kan 
begynde at tænke på, at der med 
jeres nominering følger nogle helt 
konkrete arbejdsopgaver for klub-
berne.

Det er den kommende guvernørs ret og pligt at afholde 
et distriktstrænings- og AG-seminar umiddelbart efter at 
han/hun er kommet hjem fra Assembly.

Dette gjorde Vibeke også lørdag den 3. marts, hvor 11 
fra distriktsrådet for det kommende år mødte op til man-
duktion i de tanker, visoner og ideer, som Vibeke ønsker, 
vi skal arbejde med i hendes år.

Kontinuitet, forandringsvillighed og decentralisering var 
nogle af overskrifterne for en meget spændende dag, 
og som snart IPDG kan jeg kun glæde mig over, at når 
hjulet drejer endnu engang, er der nye og energiske 
personer klar til at tage over.

Distriktstrænings- og AG-seminar
Kontinuitet, forandringsvillighed og decentralisering
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Der var dækket op til 91 
gæster i Kulturhuset i Hadsten, 
da Kurt Westergaard forleden 
var gæstetaler i Hadsten Rotary 
Klub. Og det endda selvom fore-
draget ikke måtte annonceres 
offentligt!

”Det er lidt af et scoop at få 
en mand som Kurt Westergaard 
til at komme og fortælle om sine 
betragtninger”, siger Dorthe 
Gårdbo-Pedersen, som havde 
skaffet aftenens foredragsholder. 
Hun fortsætter: ”Men jeg havde 
ikke i min vildeste fantasi fore-
stillet mig det sikkerhedsopbud, 
der følger i kølvandet på at 
engagere Kurt som foredrags-
holder”.

Og Kulturhuset i Hadsten var 
onsdag aften i den grad sat på 
den anden ende. Samtlige Ro-
tarymedlemmer og deres gæster 
skulle både kropsvisiteres og 
scannes med metaldetektorer, 
inden de fik lov at gå igennem 
de til lejligheden opstillede slu-
ser. Bombehundene snusede 
rundt, mens repræsentanter fra 
PET og politiet holdt øje både 
ude og inde. Kurt Westergaard 
selv kom ind ad bagdøren - men 
så ud til at tage alt postyret 
meget roligt. Selvom det snart 
er syv år siden, muhammedteg-
ningerne gik deres gang verden 
over, er konflikten ikke blevet 
mindre.

Just another day 
at the office

Westergaard fortalte, at hans 
tegning var inspireret af Oeh-
lenschlägers Aladdin, der fik en 
appelsin i sin turban som sym-
bol på, at der sker noget heldigt. 
Westergaard udskiftede bare 
appelsinen med en bombe på 
sin tegning af Muhammed. Som 
tegneren selv sagde, var det 
bare ”another day at the office”. 
I de følgende dage skulle han 
dog finde ud af, at dette ikke var 
tilfældet.

Westergaard befandt sig ved 
swimmingpoolen i sin søns hus 
i Florida, da han i nyhederne så 
Dannebrog blive brændt af. Selv 
mener han i dag, at tegningerne 
kun var katalysator for den ud-
vikling, der skete i Mellemøsten. 
Verden ville være brudt i brand 
alligevel – måske bare på et 
andet tidspunkt. Tegneren me-
ner, at man i Danmark ville have 
fred for enhver pris. Han forstår 
godt, at det havde konsekvenser, 
at de danske varer blev boykot-
tet etc. Men han understreger, 
at der er fundamentale værdier, 
der står over religiøse dogmer. 
Og han vil aldrig komme til at 
undskylde sin tegning! Heller 
ikke selvom han er blevet tilbudt 
72 jomfruer, en stor sum penge 
samt Allahs nåde, hvis han ville 
undskylde offentligt. 

Psykolog eller PET
Spørgelysten blandt publi-

kum var stor, og der var stor 
interesse for tegnerens liv, som 
det har formet sig efter Muham-
medkrisen.

Westergaard sagde, at den 
irrationelle frygt for ham var den 
værste. Den følelsesbestemte 
frygt, som andre folk går rundt 
med. Selv læner han sig til 

Fra venstre Dorthe Gårdbo-Pedersen, Hadsten Rotary Klubs formand for samfundsudvalget og 
arrangør af aftnen, i midten muhammedtegneren Kurt Westergaard og til højre klubbens præsident 
Hans Thysen

Rekordstort opbud i Hadsten Rotary Klub, da 
Kurt Westergaard kom på besøg
Muhammedtegneren 
Kurt Westergaard 
gæstede onsdag den 
22. februar Hadsten 
Rotary Klub, hvilket 
udløste det største 
fremmøde i nyere tid.

PET’s rationelle frygt. Tegne-
ren gentog flere gange, at han 
skylder PET alt. De er den store 
trygge autoritet i hans liv, som 
består af menneskekloge perso-
ner. Kurt og hans kone har ikke 
(som de fleste andre af de 12 
tegnere) gået til psykolog – de 
har haft PET.

Hemmelighedsfuld 
loge, eller…?

Efter aftenens foredrag fun-
derer værten, Dorthe Gårdbo-

Pedersen, over arrangementet: 
”Westergaard giver stof til efter-
tanke”. At han er højaktuel kan 
direkte aflæses af aftenens store 
fremmøde. Dorthe fortsætter: 
”Af sikkerhedsmæssige årsager 
var vi nødt til at flytte arrange-
mentet fra Rotarys lokaler, men 
det havde den sidegevinst, at 
der var plads til flere gæster. 
Og så er der nogle, der kalder 
Rotary for en hemmelighedsfuld 
loge. Det har vi da fået modbe-
vist i aften…”, slutter hun.

Klubbens
presse-
kontakt 
Som tillæg til dette 
månedsbrev er PR-
udvalgets inspiration 
til pressekontakt. 
Tilbuddet om frem-
stilling af bannere 
- roll-ups - som var 
med i sidste må-
neds Nyt i 1440, 
er forlænget til 
1. maj. 
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Polio indsamling - har din klub indfriet løftet? 
 
Det er nu ved at være sidste mulighed for at være med i indsamlingen til Polio 
via 200 mio. US$ udfordringen som Bill Gates gav os. 
 
Vi har nået de 200 mio. US$, men har hver klub i distrikt 1440 indbetalt det, de 
gav håndslag på at give, nemlig min. 3.000 US$, eller hvis man er færre end 30 
medlemmer så 100 US$ pr. medlem, indbetalt til polio konto 4180 4777342711 
med tydelig angivelse af klubnavn og klubnummer, inden den 30. juni 2012?  
Hvis ikke så har vi vel en moralsk forpligtigelse til at gøre det.  
 
På mine klubbesøg har jeg giver jeres præsident en liste over hvordan jeres 
indbetaling så ud på dette tidspunkt, så alle skulle være informeret, ellers er 

man velkommen til at kontakte mig. 
 
Der er lavet mange tiltag for at samle penge ind til Polio. I vores distrikt har man bl.a. cyklet til Paris, lavet 
velgørenhedsmiddage og i det hele taget tænkt kreativt for at skaffe penge. 
 
I distrikt 1450 har de fået en særforestilling af sommerspillet My Fair Lady. 
Vi ved, at mange Rotarianere i vores område, ja hele Danmark normalt deltager i Sommerspillene i Varde, 
derfor har vi valgt at bringe orienteringen om denne ekstraforestilling i alle vore 5 distrikter i Danmark. Det 
bliver en dag, hvor du kan møde glade rotarianere fra hele Danmark - så alene derfor bør du deltage! 
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Fredag den 16. marts holdt GSE Chair 
Finn Munk ”eksamen” for det GSE-hold, vi 
skal udsende nu her den 9. april. Det ende-

GSE teamet bestod ”eksamen”

Fra venstre: Michael Villekjær, Bertha Flensborg, Gitte Hamann Pedersen, 
Mai Bjørn Sandgaard-Laursen, teamleder Egon Jensen.

lige hold er teamleder overlæge Egon Jen-
sen fra Grenå Rotary Klub, teamdeltagerne 
er Bertha Flensborg, bygningskonstruktør, 

indstillet af Rosenholm Rotary Klub. Gitte 
Hamann Pedersen, afdelingsleder, indstillet 
af Hinnerup Rotary Klub. Michael Villekjær, 
civilingeniør, indstillet af Viborg-Asmild 
Rotary Klub og Mai Bjørn Sandgaard-Laur-
sen, lektor, indstillet af Aalborg Vestre. Mai 
afløste Hanne Pedersen, miljø- og jagtkon-
sulent, indstillet af Viborg-Asmild Rotary 
Klub, der måtte melde afbud på grund af 
lykkelige omsændigheder.

Endnu engang må vi skuffe ”reser-
veholdet” de gamle GSE’er de skal ikke 
udsendes!

2012-holdet gjorde det fremragende, 
og glæden var stor, som jeg synes billedet 
tydeligt viser.

For første gang med publikum, nemlig 
GSE nomineringsudvalget for D1440, frem-
viste de deres indlæg og fortalte om det 
på engelsk. Et flot veldisponeret program 
havde de sammensat, og det kan de og vi 
i D1440 med rette være stolte af, det bliver 
nogle gode repræsentanter for Rotary og 
de indstillende klubber at udsende.  Vi 
ønsker dem en rigtig god tur til Australien 
og glæder os til at høre om deres tur under-
vejs, og når de vender tilbage!

Lørdag den 17. marts holdt Nørresundby sit 60-års jubilæum 
(Charterdag den 11/2 1952). Det foregik i Niras kantine, Vestre 
Havnepromenade 9, som var rammerne omkring den meget 
festlige dag.

Præsident for Nørresunby Rotary Klub, Poul Risager tog imod 
i døren, og man følte straks, at her var hjertevarme i klubben. 
Mange var mødt op, også repræsentanter fra Klubbens Engelske 
venskabsklub, Brentwood Rotary Klub.

Dagen bød på festligt samvær, underholdning af De galvani-
serede Leoparder, indlæg af præsidenten, udnævnelse af John 
Stanion fra Brentwood RK som Viking, hilsen fra RI præsident 
Kalyan Banerjee og distriktet overbragt af guvernøren - og selvføl-
gelig megen god mad og drikke.

Det blev en fantastisk og minderig dag for Nørresundby Rotary 
Klub, et stort tillykke fra distrikt 1440!

Nørresundby Rotary Klub fyldte 60 år

Til venstre:
Det store gruppebil-
lede ved Nørresundby 
Rotary Klubs 60-års 
fødselsdagsfest

Herunder: Klub-
bens “gamle” Viking 
Poul, lykønsker John 
Stanion fra Brentwood 
med den nye titel som 
viking.
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Lørdag den 31. marts holdt 
årgangen 2011-12 af guvernører 
i Danmark det 4. møde af i alt 
fem i ”deres regeringsperiode”.

Erfa-udvekslingen omkring 
hvordan andre distrikter gør 
tingene, og samarbejdet i Rotary 
Danmarks forretningsudvalg er 
for mig noget meget værdifuldt. 

At det så også kan gøres i 
en afslappet atmosfære, med et 
glimt i øjet, gør jo tingene meget 
bedre.

Fem forskellige 
guvernører, der swinger 
godt sammen
Årgangsmøde for  
guvernørerne 2011-12

Det er mærkeligt, at fem helt 
forskellige rotarianere, der helt 
tilfældigt sættes sammen i en 
guvernørårgang, faktisk kommer 
til at fungere fantastisk godt 
sammen. Det har vi i hvert fald 
i vor årgang 2011-12 fundet 
ud af.

Trods forskelligheder kan 
der findes fodslaw i de samme 
Rotary-værdier, men sådan er 
det jo også i klubbestyrelserne 
rundt omkring. 

Fra venstre DG 1460 Carl Peder Adolph, DG 1470 Steen Malher-
be, DG 1440 Asbjørn Isaksen, DG 1480 Flemming Pulz Egholm 
og DG 1450 Thomas Locht

Nåede vi det, vi havde sat 
os som mål i vores år? Hvis 
ikke, har vi godt nok travlt – vi 
var kommet til evalueringen af 

klubbesøgene, og jeg tror, alle 
er enige om, at det har været en 
helt fantastisk positiv oplevelse 
for os alle fem. 

Konkurrerer vi om de 
samme kunder? 
Er der plads til både Inner 
Wheel og Rotary i Danmark 
om 10 år?

Det var nogle af overskrif-
terne for det første dialogmøde 
mellem Rotary distrikt 1440’s 
guvernørgruppe og Inner Wheel 
distrikt 44’s præsidentgruppe, 
som blev afholdt den 27. marts 
på Rebildhus med D1440 som 
initiativtager.

Inner Wheel og Rotary
- konkurrenter eller 
samarbejdspartnere?

Fra venstre Vibeke Simonsen, vicedistriktspræsident D44, Jens 
Søndergaard DGND, Andrea Welzel, distriktspræsident D44, 
Vibeke Gamst, DGE, Jan Brinck, DGN og Lene Krüger Schade, 
pastdistriktspræsident D44 og kommende vice nationalrepræsen-
tant for IW Danmark. DG Asbjørn Isaksen var fotograf.  

Der blev diskuteret livligt, og 
ord som strandhugst, vi henven-
der os til de samme ”kunder”, 
fusion, forandring, forandrings-
villighed, pilotprojekter osv. 
føg gennem luften, men på en 
venlig og gemytlig måde.

Konklusionen på aftenen 
blev, at vi vil starte en turnus 
med et halvårligt dialogmøde 
mellem de to organisationers 
distriktsledelser, i et forsøg på 
at finde nøglen til samarbejdet 

i Rotaryfamilien. Næste møde 
blev derfor fastsat til i oktober 
måned, hvor temaet skal være 

”Hvordan og på hvilke områder 
kan vi samarbejde”.

Glade cykel-entusiaster med kurs 
mod Paris  Sakset fra Vendelbo Posten

Presseklip

Der er stadig halvandet år til 
den dag, hvor Team Hjørring 
sætter kursen mod den franske 
hovedstad Paris for at mødes 
med cykelentusiaster fra hele 
Danmark og Tour de France-
feltet, men forventningens glæde 
bobler allerede lystigt i de glade 
motionister. 

Lørdag eftermiddag var 
56 ud af de 72 ryttere i Team 
Hjørring samlet i Bønnehuset 
i Mygdal til et fællesmøde om 
det store projekt, som ikke bare 

skal ende med en laaaaaang 
cykeltur til Paris, men også med 
at indsamle en masse penge til 
gode lokale formål. 

Allerede nu er der indsamlet 
410.000 kroner til projektet, som 
også får kommunal opbakning. 
Den var Arne Boelt mødt op for 
at fortælle lidt om. 

Initiativtagerne bag kunne 
også fortælle, at 2012 vil byde 
på alt fra koncerter til cykel-
løb og golfturneringer ene og 
alene med det formål at samle 

penge ind til projektet. Bag står Rotary-
klubberne i Hjørring Kommune, så 
halvdelen af deltagerne til Paris er også 
medlem af Rotary. Resten er bare cy-
kelglade motionister, der gerne vil gøre 
en forskel.                                    toto



- Som udvekslingsstudent får 
man en oplevelse for livet. Det 
var Andrew Nybo fra Dronning-
lund et lysende eksempel på.

Rotary i Dronninglund har 
holdt en aften om udveksling.

Sidste års overrækkelse af 
handicap-bussen til Hammel 
Neurocenter.

Efter succes’en sidste år er 
Team Rotary Favrskov godt i 
gang med at tilrettelægge og 
træne til dette års tur til Paris i 
juli måned.

Mange ”gencyklere”
Deltagelse er ikke kun for 

rotarianere fra de tre lokale 
Rotary-klubber, men det er nu 
også lige meget, for holdet har 
allerede et stykke tid været fyldt 
op med 40 deltagere.

Af dem er de 13 ”gencyklere” 
fra 2011. Ud over rytterne er 
der et servicepersonale på 10 
med. Af dem var de seks med 
sidste år.

De 40 går nu til spinning, og 
hver weekend fra nu af står den 

på cykeltur på omkring 100 km. 
Frem til 13. juli.

Ruten lægges i år af Ole Nør-
gaard fra Hammel. Holdkaptajn 
er igen Anders G. Christensen.

Bil-simulator
Sidste år gav Paris-touren på 

grundlag af sponsorkontrakter 
og deltagerbidrag på 9.000 kr. 
et beløb på næsten 600.000 
kr. der blev afleveret til Ham-
mel Neurocenter, som fik sig en 
handicapbus.

I år skal de indkørte penge 
også gå til Hammel Neurocen-
ter. Her ønsker man sig til gen-
optræningen en ”bil-simulator”. 
En dyr sag, men Team Rotary 
Favrskov forventer at kunne 
køre et pænt tilskud ind til den.

Team Rotary Favrskov er fyldt op
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Sakset fra Lokalavisen.dk - artikel af Erling Baastrup

Øverst: byrådsmedlem 
Anders G. Christensen er igen 
holdkaptajn.

Nederst: byrådsmedlem Char-
lotte Green er med igen i år.
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Hans Christian Holst: - Udbytterigt at have en studerende. 
Foto: Kurt Bering

Udveksling giver 
oplevelse for livet

Sakset 12. marts 2012 fra Nordjyske.dk
- Vi vil gerne have flere unge 

til at søge ud i verden, siger 
counseler Jan Nybo fra Dron-
ninglund RK. En halv snes unge 
og forældre var mødt op for at 
høre om muligheder ne.

For tiden er Dronninglund 
Rotary Klub vært for Eduardo 
Reede fra Mexico, og til sommer 
sendes Mads Borregaard Peder-
sen ud. Han skal til Brasilien.

- Det var fantastisk at være 
i Brasilia. Jeg boede i hoved-
staden Brasilia med ca. fem 
millioner indbyggere, fortæller 
han.

- Man får enorme sprog-
kundskaber, tilføjer han. I løbet 
af to måneder forstod jeg bra-
siliansk og i løbet af et halvt år 
kunne jeg tale sproget flydende.

- Efter et år hjemmefra, vok-
ser man markant. Jeg er blevet 
langt mere moden, og har fået 
større selvtillid.

- Og det har givet mig mere 
entusiasme i skolen. Jeg har sat 
mig det mål, at jeg bare vil have 
en uddannelse.

Andrew Nybos bror, Steven 
Nybo, er i dag udvekslingsstu-
dent i Brasilien.

Til sommer skal Andrew 
Nybo besøge sine ”forældre” i 
Brasilien.

Der er typisk behov for at 
spare 35.000 kr. op. Den lokale 

Rotary Klub sørger for ophold, 
mens Dronninglund-klubben 
sørger for lommepenge. Er man 
ikke til et helt år, er der også 
camp på et par ugers varighed.

Maria Buchhardt fra Asaa, 
der arbejder på advokatkontor i 
Hellerup, var for 10 år siden to 
uger i Tyrkiet.

- Det var en meget stor op-
levelse, fortæller hun. Jeg lærte 
blandt andet at dykke.

Dronninglund Rotary Klub er 
hvert andet år vært for en camp 
for unge.

Hans Christian Holst fra 
Asaa, der flere gange har været 
vært for unge studerende fra 
andre lande, siger, at det giver 
ham og familien stort udbytte.

Som ung har han selv rejst 
en del i blandt andet Australien 
og USA.
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Distrikt 1440’s anden Rotaract klub er på vej. I lang tid har vi i vores distrikt kun haft en 
Rotaract klub, nemlig i Aalborg. Nu får de konkurrence fra Randers. 
Fra Amtsavisen i Randers har jeg sakset følgende:

Rotaract Kronjylland holder åbent hus

Nathalie Sørensen (til venstre) og Pernille Bræmer-Jensen er 
blandt initiativtagerne til den nye klub. Foto: Richard Sylvestersen

Mandag den 19. marts 
Af Knud Mogensen, 
knud@amtsavisen.dk

Portræt: To 18-årige elever 
på Randers Statsskole, Pernille 
Bræmer-Jensen og Nathalie 
Sørensen, er blandt en kreds 
af unge mennesker, som har 
etableret Rotaract Kronjylland.

Onsdag aften 21. marts 
holdes der åbent hus for alle 
interesserede mellem 18 og 30 
år i Rotary Huset, Odinsgade 
12 A, Randers, hvor man kan 
få mere at vide om Rotaract.

Efter reglerne i Rotary-fami-
lien, som Rotaract er udsprun-
get af, skal en ny klub fungere 

tilfredsstillende i et halvt år, før 
den kan blive officielt godkendt, 
chartret. Det forventes, at Ro-
taract Kronjylland kan chartres 
i oktober. Ansøgningen er alle-
rede sendt til Rotarys europæi-
ske hovedkvarter i Zürich.

Både Pernille Bræmer-Jen-
sen og Nathalie Sørensen har 
været sendt ud som udveklings-
studenter af Randers Østre 
Rotary Klub, begge til USA i 
2009-10.

- Rotary har reddet mindst 
10 millioner mennesker fra at få 
polio. Det konkluderede Birgit 
Bech og Torben Folmer Bech, 

Rotary redder 
menneskeliv

Sakset fra Oplandsavisen
der var gæster hos Rotary i 
Brønderslev, for at fortælle om 
det store polio-projekt, som 
Rotary er med i. 

Birgit Bech og Torben Folmer 
Bech deltog i 2004 i Rotarys 
polio-vaccinationsprogram i 
Sydindien, og efter kort tid var 
Sydindien poliofrit. 

I 2010 deltog de igen i 
Nordindien. Siden har der kun 
været ét nyt poliotilfælde i hele 
Indien. 

Sidste poliotilfælde var i 
Danmark i 1976, og siden 1998 
har der i Europa ikke været et 
poliotilfælde. 

I Danmark er der 12.000 
personer, der lever med polio. 

Brønderslev Rotary Klub har 
støttet projektet med ca. 600 kr. 
pr. medlem om året i tre år, og 
der er i Brønderslev-klubben ca. 
50 medlemmer. 

Torben Folmer Bech fortæl-
ler, at på én dag blev vaccineret 
160 millioner børn i Indien. 

Parret var med på denne dag 
- 14. november 2010. 

- Vi kom til en spændende 
”landsby” med 300.000 bebo-
ere. Vejbelægningen var jord 
med store huller - bortset fra 
hovedgaden, der var asfalteret. 

Til gengæld var den meget 
trafikeret med gående, cykler, 
personbiler og lastbiler blandet 
med hestevogne, hvoraf nogle 
blev trukket af kameler. 

- Til trods for, at området er 
yderst fattigt, er børnene veler-
nærede, iklædt rent tøj, ser gla-
de ud, og de vil gerne i kontakt 
med os, fortæller parret. 

Torben Folmer Bech fortæl-

ler, at der i Indien var to mil-
lioner hjælpere, der kommer fra 
det lokale sundhedsvæsen og 
frivillige. 

- Vi rotaryanere betalte selv 
rejsen. Alle pengene går dermed 
til vaccinen. 

I dag lever ca. 20 millioner 
mennesker i verden, der er in-
valideret af polio. 

I 1979 indledte Rotary Inter-
national et fem-års projekt med 
at polioimmunisere seks millio-
ner børn i Filippinerne. 

Det er lykkedes over al for-
ventning og til en omkostning 
på 760.000 dollars. 

På FN’s 40-års fødselsdag 
indgik Rotary en aftale med 
FN om at udrydde polio i hele 
verden. Grundlaget var erfarin-
gerne fra Filippinerne. Således 
skulle 1,2 milliarder børn kunne 
blive immuniseret for 150 mio. 
dollars, og Rotary lovede at yde 
120 mio. dollars. 

Men det blev meget dyrere. 
Bill Gate har bidraget med 550 
millioner dollars. 

- Vi er glade for, at vi er til 
så stor hjælp, siger præsident i 
Rotary Brønderslev, Jens Jørgen 
Krogh Jensen. 

Vi har gjort en forskel, og det 
gør vi gerne.

Torben Folmer Bech vaccinerer her et indisk barn
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Det sker i 1440
19. april kl. 10.00:  Guvernørgruppemøde, Algade 6, 9300 Sæby
28. april kl. 09.00:  Teambuilding for den nye D-ledelse på Hotel Hesselet, 
 Nyborg
6.-9. maj  RI Convention i Bangkok 2012
24. maj kl. 14.00:  Guvernørgruppemøde på Rebildhus
24. maj kl. 16.00:  AG møde på Rebildhus.
24. maj kl. 18.00:  Distriktsrådsmøde på Rebildhus
15. juni kl. 12.00:  RDR-FU møde i Lemvig
16.-17-juni  Rotary Danmarks Sommermøde i Lemvig
21. juni kl. 09.00:  Guvernørgruppemøde som telefonmøde
25. juni kl. 15.30:  Guvernørskifte Asbjørn – Vibeke, Aalborg Vestre
30. juni kl. 15.00:  Guvernøroverdragelse for Guvernørgruppen, 
 Algade 6, Sæby
29. august til 1. september: GETS og Institute i Sundvall, Sverige
31. august kl. 9.00: Distriktsgolf 2012 i Randers
29. september kl. 8.00: Distriktskonference 2012

Assisterende Guvernør 
område 1: Henning Krabbe, 
Brønderslev RK: Dronning-
lund, Hirtshals, Hjallerup 
Morgen, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre, 
Sindal, Skagen. 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør 
område 2: Pernille Hovaldt, 
Hjørring morgen RK: Fre-
derikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City, Skagen Morgen, 
Aalborg City, Aalborg City, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre. 
pernille.hovaldt@hjoerring.
dk

Assisterende Guvernør 
område 3: Ubesat pga. 
dødsfald: 
Farsø, Hadsund, Rebild, 
Skive, Skivefjord morgen, 
Skivehus, Sydthy.

Assisterende Guvernør 
område 4 - Jan Brinck, 
Sydthy RK: Fjerritslev, Hanst-
holm, Nykøbing Mors, Nør-
resundby, Pandrup, Thisted, 
Åbybro. 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør 
område 5 - Jens Martin 
Hansen, Aars RK: Brønder-
slev, Hals, Løgstør, Nibe, 
Viborg, Viborg morgen, 
Viborg-Asmild, Aars. 
jmsh@post.tele.dk

Assisterende Guvernør 
område 6 - Kim Holst, 
Randers Vestre RK: Bjerring-
bro, Hobro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre. holst.
kh@gmail.com

Assisterende Guvernør 
område 7 - Erik Salomon-
sen, Rønde RK: Ebeltoft, 
Grenaa, Grenaa-Djurs, Had-
sten, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde, Sæby. 
ingerik@os.dk

Guvernør Asbjørn Isaksen: 
Klaksvikar, Torshavnar. 
Dg1440-1112@rotary.dk

AG’erne og 
deres områder
Hvem er din assisterende 
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent, 
men i høj grad også din klubs assistent.

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

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Asbjørn Isaksen, mobil 40 456 456
dg1440-1112@rotary.dk

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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Hadsund Rotary Klub har med støtte 
fra Rotary Danmarks Hjælpefond overrakt 
Broen Mariagerfjord kr. 8000,- 

PR ansvarlig Helena Dylmer fortæller, at 
præsident Frede Thisted havde den glæde, 
at overrække checken på kr. 8.000,- til Ma-
rianne Ladefoged der er formand for Broen 
Mariagerfjord. 

Broen Mariagerfjord der startede op i 
2008, yder en stor indsats med at hjælpe 
udsatte børn der uanset social status og 
økonomisk baggrund således får mulighed 
for, at dyrke en fritidsinteresse. 

Det sociale Forskningscenter for Velfærd 
har opgjort, at der er cirka 60.000 danske 
børn, som lever i familier med sociale og 
økonomiske problemer og i disse familier 
er der ikke mulighed for eller råd til at 
foreningsliv og idræt kan prioriteres. 

Det at dyrke en fritidsinteresse er med til 
at give fællesskab, hvilket igen er medvir-
kende til at fremme sundhed og velfærd. 

Broen Mariagerfjord arbejder med at 
give disse børn samme gode oplevelse som 
andre børn. Det at være en del af for-
eningslivet, giver børnene et tilhørsforhold 
ud over deres hverdag i skolen og bidrager 
i stor grad til deres personlige selvværd. 

Yderligere får disse børn et afbræk i 
hverdagen, som ofte kan være præget af 
spekulationer, usikkerhed, ensomhed og 
måske tillige misbrug. 

Rotary donation til 
Broen Mariagerfjord

Sakset fra Hadsund Folkeblad

Alle personer kan blive støtte-medlem af 
foreningen Broen Mariagerfjord. 

Broen Mariagerfjord har brug for frivil-
lige, der bl.a. har lyst til at hjælpe med at 
transportere et barn til og fra sport eller 
anden fritidsaktivitet 1-2 gange om ugen. 

Broen Mariagerfjord betaler for trans-
porten, så det du skal investere i, er din tid, 
og være villig til at bruge egen bil. 
    Kontakt Broen Mariagerfjord, hvis du 
har lyst til at være frivillig.

Præsident Frede Thisted, Hadsund Rotary 
Klub overrækker 8.000,- kr. til formanden 
for Broen
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