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ROTARY ER I NEPAL
- OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS

Regntiden står for døren og der 
er i landdistrikterne akut brug for 
hjælp til presenninger og udstyr til 
vandrensning og meget andet.

Ved jordskælvet I Nepal er er det endnu 
engang et af verdens fattigste lande, der er 
blevet ramt af en naturkatastrofe. Størrelsen 
på tab af menneskeliv, tilskadekomne og 
materielle ødelæggelser er meget stort. 
Ødelæggelserne af infrastruktur, boliger og 
kulturskatte er enorme.

Jordskælvene på over 7 efter Richter 
skalaen er de værste, der har ramt Nepal i 
over 80 år. Nepal er i forvejen et land med 
en sparsom infrastruktur, og jordskælvet 
har gjort det endnu vanskeligere at komme 
rundt i landet. Rigtigt mange indbyggere 
står uden tag over hovedet, og de mangler 
vand og fødevarer.

Da tyfonen Haiyan ramte Fillippinerne 
i november 2013 var vi alle med til at gøre 
en forskel ved indsamling af 1,3 mill kr til 
umiddelbar nødhjælp og til genopbygnin-
gen af 20 klasselokaler på San Jose El-
ementary School i Ormoc City og efterføl-
gende ved indsamling af yderligere 250.000 
kr til skoleuniformerne til børnene.

Sammen med Rotary Danmarks 
Hjælpefond har de danske Rotary distrik-
ter startet en landsindsamling på Rotary.
dk, hvor bidragene går direkte til Nepal. 
Efter den umiddelbare nødhjælp forestår et 
enormt genopbygningsarbejde. De danske 
distrikter vil samarbejde med Rotary i 
Nepal, hvor dansk støtte kan være med til 
at gøre en forskel, som vi gjorde i Philip-
pinerne.

Rigtigt mange enkeltpersoner har 
allerede sendt bidrag, 
og flere klubber i distriktet har doneret store 
beløb til Nepalindsamlingen, men der er 
brug for endnu mere hjælp.

Regntiden står for døren og der er i land-
distrikterne akut brug for hjælp til presen-
ninger og udstyr til vandrensning og meget 
andet.

Giv et bidrag hellere i dag end i morgen 
og vær med til at gøre en forskel! 

Husk på bidrag fra virksomheder samt 
personlige bidrag på minimum 200 kr. er 
fradragsberettigede.

På forsiden af Rotarnyt.dk findes yder-
ligere information samt et link til indbeta-
ling.

 Jens Søndergaard 

Rotarianer 
i Nepal
Øjenvidneberetning fra i går på de 
næste sider!

Vandrensning 
til Nepal - Se side 3

Gør det i dag!
Hjælp Nepal - side 4

Jens Søndergaard 
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Fantastisk beretning - 
modtaget i går torsdag 
den 28. maj fra Kurt 
Lomborg, Skivehus RK

Skivehus 
Rotary Klub 
byggede for 
18 år siden en 
lille skole på en 
bjergskråning i 
Himalaya flere 
dagsmarcher 

fra den nærmeste vej helt oppe 
mellem jordens største bjerge. 

Klubben har siden, sammen 
med foreningen Himalayan 
Project, startet af en lille gruppe 
klubkammerater, bygget og 
ombygget 11 skoler og to små 
klinikker i det samme område, 
godt hjulpet af Rotaryklubber 
rundt i det danske land og det 
tyske med. 

Her i vores eget distrikt var 
det Skive, Sydthy og Nykøbing 
Mors, der gav en stærk hånd-
srækning. Og lige syd for var det 
Vinderup og Videbæk og endnu 
længere borte Padborg-Kruså 
og Køge Nord. Og længst borte 
klubber i Schwerin, Düsseldorf 
og Arizona.

Ikke så hårdt ramt - i 
første skælv 
- men ...

Heldigvis blev vores område 
ikke ramt så hårdt af jordskæl-
vet den 25. april, som lå 190 
km borte. Men vores tre lokale 
medarbejdere drog alligevel 
afsted tidligt mandag morgen i 
Jeep med 100 sække med pre-
senning, liggeunderlag og varme 
tæpper, som var købt for midler 
samlet ind blandt klubkam-
merater, gode mennesker, Inner 
Wheel og naboklubber. 

Vel ankommet til distriktets 
hovedby var de i færd med - 
tirsdag den 12. maj ved middag-
stid - at planlægge sammen med 
Chief District Officer, hvor og 
hvordan de skulle sende de 100 
sække ud til de mest trængende, 
da det andet store jordskælv fik 
det hele til at blævre i omkring 
40 sekunder, mens husene slog 
revner og folk tumlede og løb 
skrigende omkring. 

Og så kom en byge af meld-
inger ind via mobiltelefonerne. 
Dette andet skælv på 7,3 og 
dets efterskælv på 6,3 lå kun 44 
og 25 km borte. 

Det stod hurtigt klart, at det 
var vores område, med vore 
skoler og vore venner, som var 
hårdest ramt. 

Fik 1.000 presenninger - 
på kredit!

I én kommune var 
ødelæggelserne 95-100%, 
den næste 90% og den tredje 
85% og derefter nedad ud over 
distriktets 34 kommuner, ned til 
15%. 

Vores 100 sække kørte med 
traktor til vejs ende, hvor en flok 
soldater over 2-3 dage fik dem 
bragt til de værst ramte.

Så fik jeg en opringning der 
omme fra. 700 familier bare i 
vores egne 4 kommuner var 
blevet hjemløse, og monsunen 
var allerede begyndt at give 
vand dagligt. Jeg ringede til 
Kathmandu, til en leverandør 
af presenninger, som jeg har 
mødt en enkelt gang for et par 
år siden. 

Han havde 1.000 stk. 
liggende til 120.000 kr. og han 
var klar til at give mig kredit, 
selv om jeg endnu ikke havde 
samlet pengene ind. 

2½ døgn, så havde alle tag 
over hovedet

Næste morgen fløj en af mine 
folk tilbage til hovedstaden og 
få timer senere kørte han afsted 

med Jeep og 1.000 presen-
ninger. 

Samtidig blev stærke mænd 
kaldt til fra de værst ramte 
steder. Så 2½ døgn efter 
jordskælvet, kort før midnat, 
havde samtlige beboere i de 
tre kommuner fået udleveret et 
plastiktag over hovedet.

De sidste 300 af vore presen-
ninger blev med en helikopter, 
stillet til rådighed af hæren, lev-
eret til afsidesliggende og svært 
fremkommelige steder. Men vi 
var først, på de rigtige steder og 
så endda med en god kraftig 
kvalitet plastik med garanteret 3 
års holdbarhed. 

Alt ligger ned
Nu ankommer efterhånden 

nødhjælpspakker til alle, men 

Dugfrisk øjenvidneberetning fra en rotarianer midt i et

JORDSKÆLV  VED  VERDENS  ENDE

Nogle steder er plastik populær - forståeligt!

med tyndere plastik. De sidste 
opgørelser, her 2 uger efter, 
viser at en tredjedel af distriktets 
24.000 husstande er blevet hus-
vilde. De fleste steder kunne folk 
flytte midlertidigt ind hos naboer 
eller familie, blot ikke hvor vi 
leverede. Der ligger alt ned.

Og det gør også vore skoler. 
De sidste par år har vi bygget 
efter jordskælvssikret teknik. 
Og de bygninger står endnu, 
næsten uskadte. Mine medarbe-
jdere opholder sig fortsat i områ-
det, hvor vore skolebygninger 
bliver vurderet. 

Foreløbig har Namgyal 
Jangbu kasseret 8 bygninger, 
som nu snarest skal rives ned og 
byggematerialerne oplagres. De, 
der først melder klar, får først 
bygget. På tre mindre skadede 

... og når man ikke har plastik, må man klare sig med forhånden-
værende materialer. Sikkert “hyggelig” indvendig, men ikke under 
monsunen!



Nyt i 1440 - side 3

bygninger har han sat repara-
tion i gang straks. Vi regner 
med, at førend han tager til-
bage til Kathmandu omkring 1. 
juni, så har vi en liste over tyve 
hele genopbygninger.

Bygget op på 18 år - pul-
veriseret på 40 sekunder

Det er forfærdeligt at høre 
historierne derfra, når de kan 
få ladet telefonen op og finde 
et hul igennem til sendemas-
ten. Hvad vi har bygget op 
gennem 18 år blev pulve riseret 
på 40 sekunder. Men det som 
vi har bygget op inde i hovedet 
på folk, voksne og børn, det er 
intakt. Og de nåede dårligt at 
blive fortvivlede, for de havde 
plastiktag over hovedet inden-
for 3 døgn. 

Nye skoler, når monsunen 
slutter

Og nu lover vi dem nye 
jord skælvssikrede skoler alle-
rede når monsunen slutter i ef-

Lokale klar til at rykke ud med presenninger.

Engang var det sikkert et beskedent men smukt hus ... 

ter sommeren. De sidder inde 
i deres små nødskure med 
plastiktag og søber the, griner 
og pjatter som altid. Mine 
folk får varme håndtryk og et 
kram indimellem. Forleden 
blev jeg ringet op af en bonde 
derfra med et engelsk ordfor-
råd på under 50 ord; men 
jeg forstod på ham, at kun 
Buddha er større end mig. 
Så nu knokler jeg videre på, 
for at skaffe penge nok, og så 
skal jeg derom og derop, så 
snart monsunen stopper til 
oktober og bo i små bræd-
dehytter med plastiktag, grine 
og drikke the, mens vi bygger 
skoler.

Hjemmesiden www.nepal-
help.dk bliver næsten dagligt 
opdateret.

Kurt Lomborg, Skivehus 
Rotary Klub

Aalborg Østre RK og Han Herred RK er udpeget til at 
markedsføre Water Survival Boxen i distrikt 1440.

Henvendelser til distriktets klubber har gennem de sen-
este måneder givet indbetalinger på i alt 25.000 kr. 

Efter jordskælvs-katastrofen i Nepal meddelte ”The Big 
Give Foundation” i England, at de på en bestemt dag ville 
fordoble donationer til WSB-programmet. De to klubber 
i 1440 formåede at få indbetalt donationerne tidsnok, 
så distriktets klubber kunne levere mere end 30 bokse til 
ofrene i Nepal.

I de første dage efter katastrofen blev der sendt 500 
bokse til Nepal, og lige nu arbejdes der på at pakke og 
ekspedere et lignende antal igen.

I Han Herred nøjedes man ikke med at tage penge fra 
klubkassen. En lørdag formiddag stillede klubmedlemmer 
op i SuperBrugsen i Fjerritslev, hvor de demonstrerede 
boksen og uddelte prøver på vand, opsamlet i en skov-
grøft, men effektivt renset med boksens pumpe. Dagen 
gav donationer til yderligere én boks.

Ekstraordinær indsamling på Rotary web’en
Gennem Rotary Danmarks Hjælpefond indsamles 

nu ekstra donationer til jordskælvsofrene i Nepal. Der er 
mulighed for at vælge, at donationerne skal finansiere 
Water Survival Boxe eller Shelterboxe, men vi vil også 
gå i dialog med Rotary i Nepal om et egnet projekt i hele 
genopbygningsfasen, hvor dansk støtte kan være med til at 
gøre en forskel, som da vi finansierede genopbygningen af 
en skole på Philippinerne efter naturkatastrofen der.

eig

Water Survival Boxe til Nepal

To medlemmer af Han Herred RK demonstrerer Water Survival boxen 
og fremviser det forskellige udstyr, den indeholder.
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Hjælp 
    i dag!

Jordskælv og efterskælv i Nepal 
er nu ved at klinge af, og hjælpeor-
ganisationerne er ved at danne sig et 
overblik over de mange indsatsom-
råder, der er brug for.

Rigtigt mange indbyggere står uden 
tag over hovedet, og de mangler vand 
og fødevarer.

Beskadigede huse skal fjernes, 
fordi de stadig kan styrte sammen og 
dermed udgør dødsfælder.

Og mange huse og skoler skal 
repareres, før de kan bruges igen.

Der er brug for hjælp!
Rotary i Danmark samler ind 

igennem Hjælpefonden. På Rotarys 
hjemmeside kan der doneres beløb, 
og det indsamlede beløb kan dagligt 
følges.

Der er mulighed for at mærke do-
nationerne til almene formål, til Shel-
terbokse eller Water Survival Boxe.

Alle grupper er vigtige.
Rotary i Danmark arbejder tæt 

sammen med både Rotary i Nepal (1 
distrikt med 85 klubber) og nødhjælp-
sorganisationer, som har tætte rela-
tioner til Rotary. Det giver sikkerhed 
for, at hjælpen når ud, hvor den gør 
gavn – uden store administrationsom-
kostninger.

Gå ind på Rotary.dk og foretag 
din indbetaling – som giver :
Fradrag på din skatteopgørelse!

Gør det i dag!
Direkte link: http://www.rotarynyt.

dk/index.php?id=3038 
Jens Søndergaard

En af tre ambulancer doneret til Nepal af 
Skivehus RK med hjælp fra Rotary Dan-
marks Hjælpefond. 
Foto er stillet til rådighed af Rotary 
Club of Kathmandu.

Efter tyfonen Haiyan i november 2013 
havde ødelagt store områder på Filippin-
erne, var vi alle med til at gøre en forskel 
for de ramte. Rotarianere i Danmark 
ind  sam lede 1,3 mill kr til umiddelbar 
nødhjælp og til genopbygningen af 20 klas-
selokaler på San Jose Elementary School. 
Senere bidrog Rotary medlemmerne med 
yderligere 250.000 kr. til skoleuniformerne 
til børnene. 

Vores danske Director (medlem af Ro-
tarys hovedbestyrelse ”The Board”) PDG 
Per Høyen og PDG Anette Løwert har 
besøgt Filippinerne. De har besøgt området 
ved Ormoc City og San Jose Elementary 
School. 

Beretningen og billederne herfra viste 
stolte lærere og glade børn, som takkede 
os i Danmark for den store hjælp vi havde 
ydet ved genopbygningen af skolen efter 
orkanen. Glade børn poserede i deres nye 
skoleuniformer med et fint Rotary logo på 
ærmet, som børnene stolte viste frem. 

Rotary hjælper 
Filippinerne
FØR:

EFTER:

Rotaryklubberne i Jammerbugt Kom-
mune har været samlet til intercitymøde, 
hvor programmet var orientering om 
etablering af et selskab til støtte af iværk-
sættere. Dermed tager klubberne tråden op 
fra Rotarys Image- og PR-kampagne. 

Selskabets formål er at tilbyde attraktive 
lån og risikovillig kapital til iværksættere 
og nyetablerede virksomheder med et 
betydeligt udviklingspotentiale. Det skal 
være som et supplement til virksomhedens 
hovedengagement, opnået i banker og 
finansieringsinstitut – ikke et alternativ.

Udvælgelse og godkendelse af virk-
somhederne skal ske i samarbejde med 
den kommunale organisation VækstJam-
merbugt, der i forvejen med stor succes 
kører iværksætterforløb, med det resultat, 
at Jammerbugt Kommune gennem de 
seneste år har ligget blandt Danmarks 

bedste iværksætterkommuner, kunne en af 
aftenens indlægsholdere, Brian Bertelsen 
fra Pandrup RK, oplyse.

Mentor-ordninger
I samarbejde med Erhvervskontoret 

tilbydes iværksætterne endvidere men-
torstøtte fra erfarne virksomhedsledere. 
Deltagerne i intercitymødet blev opfordret 
til at melde sig som mentorer. Ordningen 
afregnes gennem erhvervskontoret, og det 
kunne jo være en god mulighed for rotari-
anere til at skaffe ekstra projektkroner til 
klubkassen!

Under alle omstændigheder er hele 
tanken om støtte til iværksættere en god 
mulighed for at finde interessante emner 
til en klubaften, og på sigt at finde nye 
medlemmer.                                        eig

Rotary-støtte til iværksættere
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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

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i marts-april

Guvernørens aktivitetskalender
Juni:
Torsdag den 4. Kædeoverrækkelse, Inner Wheel Sindal.
Torsdag den 4. til onsdag den 10.: DG Elect deltager i Convention, Sao Paolo, 
 Brasilien.
Lørdag den 6. Deltager i 50-års jubilæum hos Fredrikshavn-Bangsbostrand RK.
Søndag den 7. til onsdag den 10.: YEP: YLX Limfjord Explorer.
Mandag den 15.  RD-FU kl. 19.30 Skype.
Onsdag den 17. Alle: kl. 14:00 - GG møde 11 og uddannelsesmøde med DT.   
 Sted: Rebildhus.
Fredag den 19.  RD bestyrelsesmøde. 
Fredag den 19. til søndag den 21.: Alle: RD - Sommermøde. Sted: Sallingsund 
 Færgekro.
Tirsdag den 30. Kædeoverrækkelse jf. særligt program. Sted: Fjerritslev.

Frederikshavn City 
Carsten Mogensen

Grenaa GoMorgen 
Kurt Kalmar Rasmussen

Grenaa-Djurs 
Søren Anker Sørensen

Hadsund 
Michael Carstens
Steen Risager

Randers Østre
Anders Böttger 
Olesen

Sæby 
Kenneth Madsen

Åbybro
Torben Jensen

Aalborg Nørresundby 
Klaus Rafn Andersen
Benthe Hav
Jørgen Røhr Jensen

Aars
Kurt Hansen

Rotary deltager for første gang i Folke-
mødet på Bornholm med egen stand. 
Folkemødet afholdes i år for 5. gang og 
afvikles fra torsdag den 11. juni til søndag 
den 14. juni. 

Rotary Danmark står for arrangement, 
som bakkes op af alle 5 distrikter.

Rotary deltager fordi vi ønsker:
 at udbrede kendskabet til Rotary og 

skabe et tydeligt image af hvad Rotary er.
 at vise vi er et netværk, som vedstår 

vort sociale ansvar, eksemplificeret ved 
Shelterbox.

 at påvirke beslutningstagere i forhold 
til at give offentlig støtte til End Polio kam-
pagnen.

Der sker følgende:
 Event med etablering af Shelterbox 

på Folkemødet.
 9 events med Rotary møder med 

bredt sammensat program.
 2 Flash-mobs i forbindelse med de to 

hovedtalere på den store scene.
 Lobbyisme i forhold til End Polio-

kampagnen og dansk økonomisk bidrag.
 En informativ stand.

Rotary har fået en velbeliggende stand. 
Der opstilles et traditionelt mødetelt og et 
Shelterbox telt.

I mødeteltet afholdes 9 offentlige 
Rotary møder over det traditionelle Rotary 

koncept: en sang, 3. minutter ved en Ro-
tarianer, som giver en personlig beretning 
om, hvad Rotary har betydet for vedkom-
mende, samt et foredrag af en spændende 
foredragsholder. Møderne afvikles, så de 
er med til at vise ”Rotary´s åbningstider”: 
Morgenmøde, frokostmøde og aftenmøde.

På standen fortælles om ungdomsud-
vekslingen og Rotarys sociale og human-
itære indsats. Hovedvægten lægges på 
polio udryddelse og på katastrofe hjælp 
bl.a. ved Shelterbox og Water Survival 
Box. Vi tror på, at Shelterbox teltet vil have 
mediernes interesse. 

Jeg håber at de rotarianere, der er på 
Bornholm på det tidspunkt, vil være med 
til at synliggøre Rotary på Folkemødet.

Jens Søndergaard

Rotary er på Folkemødet på Bornholm


