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Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak 
for stort fremmøde. Det er jer deltagere, der 
skaber successen. Rotary beriges, når vi er 
sammen.

Vi gennemførte dels 
plenum-indlæg, dels 
tre gruppeindlæg: Ny 
i Rotary med cirka 20 
deltagere, kursus for 
sekretærer med ca. 
40 deltagere, PETS 
med ca. 50 deltagere.

I år havde Rota-
ractklubberne sendt 
hele 12 personer – 

som alle deltog i Ny i Rotary.  Det er utrolig 
givende for os, når Rotaracterne deltager 
– spørgsmål og debat bliver vældig spæn-
dende og anderledes. Det kan også kun 
anbefales, at vi fra Rotary melder os til alt, 
hvad Rotaracterne indbyder til.

Rotary serving Humanity – årets 
tema, berettet om af DGE Christian 
Boldsen, som i januar havde været til 
guvernørtræning – hvor årets tema blev 
offentliggjort. Et tema, der havde høstet an-
erkendelse som et, der viser tilbage til Rota-
rys oprindelige formål. ”Back to Basic”.

Distriktsledelsen for året 2016-17 blev 
præsenteret af DGE – med tak til de 

Vellykket forårsseminar - 
Godt der var så mange stole !

mange, der har nikket ja-tak til en tjans. 
Kan ses på distriktets hjemmeside.

RYLA
I plenum havde vi den glæde at kunne 

tildele vor indlægsholder Lars Michael 
Madsen (omkring emnet: ”Min Rotary -op-
levelse”) en Paul Harris Fellow – for hans 
fantastiske arbejde med gennem to år at ar-
rangere succesfulde og fuldttegnede Ryla’er. 
Lars Michael kunne se på deltagerne, at 
de sugede viden til sig – og at Rotary blev 
synliggjort. De klubber, der har sendt unge 
(oftest ikke-rotarianere) af sted – har vist 
ikke gjort det for sidste gang! Til de klubber, 
der endnu ikke har brugt Ryla-programmet: 
send en ung på Ryla!

Og opdatering: 
Gode indlæg fra udvalget Water Survival 

Box og Shelterbox.  Nødvendig og nyttig 
viden fra Foundation, og i løbet af dagen 
indlæg fra Rotaract samt orientering fra 
ungdomsudvalget om short- og longterm 
udvekslinger samt Protection Officers funk-
tion.

Uddannelse i distriktet
Vor distriktstræner fremlagde distriktets 

uddannelsesplan – og hvordan vi vil kom-
munikere mulighederne ud. Vi har valgt 
en overskrift på alle kurser: SKAB EN AT-
TRAKTIV KLUB.

En beskrivende brochure var bilagt kon-
ferencemappen.

Vi ser for os, at alle klubber vælger enten 
ét eller to emner, som de gerne vil gøre til 
en klubaften. Distriktets indlægsholdere 
kommer (gratis for klubben) og faciliterer 
snakken i klubben. Alle kursustilbud er dybt 
relevante for klubben – så tag blot fat i dis-
triktstrænerne for at reservere tid – og høre 
mere om indhold.

MÅL:
Vores landssekretær informerede om, 

hvordan man angriber webben vedr. Club 
Central.

Fotos: Klavs Nicolaisen.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forsiden

En og anden vil spørge: hvad er det?
Det korte svar er, at det er stedet på Ro-

tary.org, hvor du som klubmedlem kan se, 
hvordan jeres klub udvikler sig. Hvordan 
det går med jeres mål – er vi på sporet, 
eller er vi over det målsatte? 

Alt jo kun til rådighed, hvis I som klub 
HAR gjort jer nogle tanker om, hvor I vil 
hen! Og forudsat, at klubledelsen synes, 
de vil dele disse mål med jer. Kort sagt: 
jeres klubledelse skal ind på webben og 
registrere jeres mål. Tænker ikke, at det er 
nødvendigt at argumentere for, hvorfor 
det er godt med mål! Vil nok være tæt på 
umuligt at finde en virksomhed, som ikke 
planlægger, hvor de vil hen.

Gruppe-kurser
Det er fantastisk, som man kan få in-

spiration ved at tale sammen på kryds og 
tværs i klubberne! Det var, hvad der skete 
på alle kurserne. Selvfølgelig var vi lidt 
mange på et par af dem – men forsøget 
blev gjort.

Ny i Rotary arbejdede både fra stole – 
og på gulvet. Skiftede grup-
per. Godt udbytte – forlød 
det.

Sekretærerne fik indblik 
i, hvilke opgaver der lig-
ger lige om hjørnet! Og 
hvordan den nye web-site 
kommer til at se ud – og 
hvordan man arbejder i 
den.

Kommende præsidenter 
blev anmodet om at tage 

GOD STEMNING. 

GOD AFVIKLING AF DAGEN. 

GOD INSPIRATION. 

TAK TIL RANDERS VESTRE OG 

ØVRIGE RANDERSKLUBBER!

ansvar – og gøre kommende år til også et 
år, hvor deres egne holdninger og ønsker 
gerne må slå igennem og blive en del af 
udviklingen i klubben. Ledelse er ikke blot 
at sikre møder og drift af klub videreført 
– den indebærer også forpligtelse til at ud-
vikle klub og medlemmer. Det er vel også 
det, den enkelte forventer af ledelsen?

Tak til de, der mødte op.
Christian Boldsen, DG 2016 -17

Skab en 
attraktiv klub

Distriktet har netop udgivet en pjece med emner til udvikling af 
klubberne. Brochuren blev uddelt på distriktets forårsseminarer og 
ligger desuden på distriktets hjemmeside.

Der er sammensat en ny stribe emner, der kort gengivet er:

Der er ikke nødvendigvis tale om egentlige foredragsaftener, men 
mere facilitering af debatter og workshops i klubben.

Kontakt distriktstrænerne Anni Stilling eller Laila Christensen 
for yderligere oplysninger- du finder dem på distriktets hjemmeside 
under Ledelse.

en 

e 
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Formålet med Saheli 
Center

Saheli betyder ”en 
kvindes veninde”.

Projektets formål er at 
styrke kvinder ved at give 
dem færdigheder, der 
vil forbedre kvaliteten af 

deres eget liv, deres familie 
og deres samfund samt mindske fattigdom 
og fjerne ulighed baseret på køn.

I et Saheli Center uddannes kvinder i 
et fag, får viden om personlig hygiejne, 
ernæring og familieplanlægning.

Herefter fortsætter kvinderne i deres 
nye fag med at tjene penge til sig selv og 
til centeret samt uddanner de nytilkomne 
kvinder. Derfor bliver centeret selvfinan-
sierende efter oprettelsen, der koster US$ 
10.000.

Beliggenhed
De fem Saheli Centre er placeret i Rota-

ry distrikt 3250, der dækker de fattige stater 
Bihar og Jharkhand i det nordøstlige Indi-
en. I distriktet er der siden 2003 oprettet 
28 centre, ét er dog lukket. Her uddannes 
årligt over 10.000 kvinder.

Projektet er muliggjort med hjælp fra 
Hadsund RK, Horsens Vitus Bering RK, 
Skivehus RK, Kronjyllands Rotaract Klub 
og Rosenholm RK, der hver er fadder for 
et Saheli Center. Administrationen af cen-
trene ledes af fem lokale Rotaryklubber.

Baggrund
Indien er et land med 1,2 milliarder 

mennesker - 1/6 af jordens befolkning. 
Indien har siden 1950’erne været pio-

ner indenfor familieplanlægning. Der er 
ingen religiøs modstand eller tabu forbun-
det med familieplanlægning. Alligevel er 
befolkningen blevet fordoblet gennem de 
sidste 30 år.

72 % af befolkningen bor i landsbyer og 
42 % lever under fattigdomsgrænsen på 1 
US$ om dagen.

25 % af befolkningen er analfabeter – 
hovedsageligt kvinder. Undersøgelser har 
vist, at kvinders evne til at læse har stor 
betydning for anvendelse af svangerskabs-
forebyggende midler og dermed indsatsen 
for at stabilisere befolkningen i Indien.

Kvinder, der bliver bogligt og erhvervs-
rettet uddannet, vælger altid færre børn, 
hvilket kan løse problemer i denne fattige 
region i Indien. 
 
Global Grant

Projektomkostningerne er på US$ 
46.270 og er gennemført som et Global 
Grant med støtte fra Rotary Foundation, 

Torben Bech

Fem levedygtige projekter 
i Indien kom godt fra start

Dansk Rotarys Hjælpefond og Rotary Ac-
tion Group for Population Growth & Sus-
tainable Development (RFPD).

Projektet startede i maj 2015 efter god-
kendelsen fra Rotary Foundation. Udover 
fundamentale skolekundskaber oplæres 
kvinderne fagligt bl.a. inden for maskin-
syning, kunsthåndværk, fremstilling af 
stearinlys og smykker, skønhedspleje samt 
betjening af computer. Hertil kommer un-

dervisning i sociale og økonomiske forhold.
Indkøringsfasen varer et par år, i hvilke 

antallet af fagområder øges. Under et be-
søg på centrene i januar blev der indviet 
flere nye lokaler. 

Yderligere information:
PDG Torben Folmer Bech, Rosenholm 

RK, landsformand for RFPD, tlf. 4063 
6599, bech@ intercon.dk.

Alle centrene virkede meget velorganiserede.

Birgit & Torben Bech, Rosenholm RK besøgte de fem Saheli Centre i januar 2016 
og indviede flere faglokaler.
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Han Herred Rotary Klub har sammen 
med sine venskabsklubber i Hjo (Sverige) 
og Stokke (Norge) for tredje gang gennem-
ført en ”GSE-Light”, som programmet 
kal des.

De tre klubber udvælger hver én delta - 
ger (ikke-rotarianer) til i en uge at diskutere 
og erfa-udveksle et emne. Det har tidligere 
været erhvervsudvikling og nødberedskab, 
og i denne uge var det ældreplejen i de tre 
lande, der er på dagsordenen.

I løbet af ugen har deltagerne besøgt 
sociale forvaltninger, plejehjem og sund-
hedscentre i Jammerbugt Kommune.

Fra Sverige deltager Rolf Nadalin. Han 
havde egentlig gerne set en erfa-udveksling 
med andre svenske kommuner, men han 
var begejstret over muligheden for at sam-
menligne med ældreplejen i Norge og 
Danmark.

Anne-Britt Greff fra Norge var impone-
ret over alle de døre, der blev lukket op 
for den lille gruppe under besøget i Jam-
merbugt Kommune – inklusiv besøg på 
borgmesterkontoret. Og hun havde fået 
meget inspiration ved at se omgangen med 
handicappede på f.eks. Feriecenter Slette-
strand og i de socialøkonomiske virksom-
heder i kommunen.

Fra Jammerbugt Kommune deltager 
Dorte Søgaard Henriksen, der arbejder 
som visitator ved hjemmeplejen. Hun 

Skandinavisk erfa-udveksling 
med venskabsklubber

Bagerst ses Rolf Nadalin fra Hjo og præsidenten for Han Herred RK Lisbeth Juhl Nielsen. Forrest 
fra venstre Dorte Søgaard Henriksen, Fjerritslev, Anne-Britt Greff, Stokke, og formanden for ”GSE-
Light udvalget”, Palle L. Nielsen.

glædede sig over at arbejde i en velfunger-
ende kommune, men erkendte, at man i 
Norge er længere fremme teknologisk set. 

Arrangementet er resultat af en meget 

velfungerende venskabsforbindelse mellem 
de tre Rotaryklubber, der også omfatter 
fælles projekter og naturligvis regelmæssige 
venskabstræf.                                       Eig

Bjerringbro Rotary Klub arbejder på at 
renovere et vandsystem i landsbyen Oldo-
nyowas i Tanzania. Her er der for nyligt 
foretaget en renovering af vandssystemet, 
som med begrænsede vandmængder kan 
forsyne landsbyen med drikkevand. 

Men samfundet er meget afhængig af, 
at også markerne, hvor der dyrkes grøn-
sager samt opfedes husdyr, kan forsynes 
med vand. Derfor arbejder klubben på 
at gennemføre renovering af et ældre 
vandsystem, oprindeligt bygget af Boere i 
kolonitiden.

Der er tale om et Global Grant projekt, 
der gennemføres sammen med Arusha RC 
i Tanzania. Projektet har et budget på om-
kring 600.000 Dkr, og det er en meget stor 
mundfuld for Bjerringbro-klubben. Derfor 
opfordres distriktets klubber hermed til at 
tilslutte sig projektet.

Yderligere oplysninger kan hentes hos 
klubbens formand for Foundation-udval-
get, Hans Holmgaard, tlf. 23 93 71 52.

Bjerringbro RK søger støtte 
til vandprojekt i Tanzania

C 

r 
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Søren Nørgaard, Sindal RK. 
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg 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, Skive-
hus, 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, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde

Område 8:
Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

er nder du 
din assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Peter Eigenbroth, distriktsguvernør
DG1440-1516@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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Kalender
6. maj: Nibe RK 60 års jubilæum
7. maj: Chartring af Rotaractklub i Hjørring

Rotarys store internationale fond, The 
Rotary Foundation, fylder 100 år i 2017. 
Den blev grundlagt af den internationale 
præsident Arch C. Klumph i 1917 med 
formålet ”doing good in the world”, og er 
i dag en af verdens største NGO organisa-
tioner.

Jubilæet vil blive markeret i det kom-
mende Rotaryår frem til Convention i 
Atlanta 10.-14. juni 2017. Og her vil der 
blive sat fokus på 10 klubprojekter, som 
er gennemført med Global Grant støtte. 
Rotaryklubberne opfordres hermed til at 
indrapportere specielle projekter. De skal 
være afsluttet i Rotaryåret 2015-16, og 
øvrige kriterier er:

Rotary Foundation 
bliver 100 år

Samfundsmæssig betydning.

 

For at kunne deltage i udvælgelsen skal 
projektets endelige rapport være indsendt 
senest 30. juni 2016, gerne ledsaget af 
gode billeder. 

Yderligere oplysninger kan fås hos di-
strik tets Foundation-formand, Jan Brinck, 
tlf. 27 62 14 99, eller mail dg1440-1314@
rotary.dk

Det forventes, at Rotarys nye hjemme-
side åbner ca. 7. juli. Derfor er det nødven-
digt, at alle danske rotarianere får et indblik 
i adgang til og brug af hjemmesiden inden 
vi går på sommerferie.

De kommende sekretærer fik et indblik i 
brugen på forårsseminaret i Randers, og nu 
tilbyder vi kursus for klubbernes CICO’er 
samt eventuelt kommende præsidenter.

Kurset finder sted på Aalborg Handels-
skole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Ø, 
tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00-21.00. 
Distriktet er vært ved sandwich og øl/vand.

Der bliver mulighed for at have ”hands-

Rotarys nye hjemme-
side – kursus tilbydes

on”, så derfor bør du medbringe computer.
Mødet er oprettet på distriktets mødeka-

len der, og de CICO’er for 2016-17, som 
er kendte, er oprettet som mødedeltagere 
(ubesvaret). 

De Præsidenter, sekretærer og mang-
lende CICO`er (2016-17) der ønsker at 
deltage kan tilmelde sig ved at gå ind på 
distriktet, trykke på mødet, trykke på Delta-
gerliste og så trykke på den blå knap i top-
pen med ”Jeg tilmelder mig”.

Sidste tilmeldingsfrist er den 10. maj 
2016.


