
MÅNEDSNYT I 1440 NR.1 · SEPTEMBER 2022

LÆS OGSÅ OM ...
Drømmen om et nyt Rotaryår ............2
Indbydelse til distriktskonference......2
Kædeoverrækkelse i distriktet ............3
Hæder til 3 rotarianere .......................4
Valuta til Hjælpefonden .....................5
Ukrainekoncert i Randers ..................6
Medlemshvervning i Viborg ...............7
ICC Danmark-Litauen ....................... 8
Velkommen til nye medlemmer ........ 8
Ungdomsudvekslingen .......................9
Engage West Festival ........................10

JOHN CHRISTENSEN · DISTRIKTSGUVERNØR 2022-23

DISTRIKT 1440
FYLDTE 50 ÅR

I forbindelse med kædeoverrækkelsen i Frede-
rikshavn den 22. juni blev distriktets 50 års jubi-
læum markeret ved festen på Knivholt. 
Tidligere landssekretær Asbjørn Isaksen holdt 
jubilæumstalen, hvor han roste distriktet for 
gennem de 50 år at have udviklet sig til en meget 
engageret og aktiv kreds.
Efter kædeoverrækkelsen var der tale ved Frede-
rikshavns borgmester Birgit S. Hansen, som med 
baggrund i aftenens Tordenskiold-tema hæftede 
sig ved, at Rotary passer perfekt ind med sit in-
ternationale udsyn.
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DRØMMEN OM ET SPÆNDENDE 
OG DEJLIGT NYT ROTARYÅR
Kære alle rotarianere i Distrikt 
1440. I ønskes velkommen tilbage 
fra en forhåbentligt dejlig sommer-
ferie. – En typisk dansk sommer 
med fine, varme sommerdage og 
med regn ind imellem. Det har givet 
os alle ny energi til at se fremad – til 
at drømme om en udviklende frem-
tid – til at forestille sig, hvordan Ro-
tary i den enkelte klub skal arbejde 
og se fremad i det kommende år.

Et år med Jennifer Jones, Ca-
nada, som Rotary Internationals 
første kvindelige Verdenspræsi-
dent. En præsident, der netop sæt-
ter det grønne og vort miljø i fokus, 
som med sit tema for året – Imagine 
Rotary – be’r os alle om at forestille 
sig en endnu bedre fremtid i og med 
Rotary. 
Jeg fornemmer helt klart en utro-
lig stærk lyst og vilje hos alle vore 
klubber for, at det skal lykkes med 
at gøre drømmene til virkelighed. I 
vores guvernørgruppe, hos din as-
sisterende guvernør og alle tilknyt-
tede udvalg oplever jeg en iver for 
at hjælp den enkelte klub på bedste 
vis. Vi ved godt, at nogle har større 
udfordringer end andre, men stiller 
os gerne til rådighed, hvis I mener, 
at vi kan være med til at gøre en for-
skel. De fem nedsatte udvalg

• Uddannelsesudvalg 
• Ungdomsudvalg 
• Projektudvalg 
• Medlemsudvalg
• Kommunikationsudvalg

er alle klar til sammen med Jer at 
yde en ekstra indsats. I er meget 
velkommen til at kontakte alle i gu-
vernørgruppen og udvalgsformæn-
dene (som I finder på vores hjem-
meside), så vi i fællesskab kan støtte 
hinanden i den kommende tid.

Jeg håber, at så mange som muligt 
støtter op om kommende arrange-
menter i vort område – til glæde for 
dig selv og dine venner i klubben. 
Husk også Distriktskonferencen/
Årsmødet i Frederikshavn den 8. 
oktober.

Velkommen til et spændende nyt 
Rotaryår!

Distriktsguvernør 
John Christensen, 

Frederikshavn Rotary Klub

Vi ser frem til at alle klubber møder op til denne dag – gerne med flere 
deltagere, sådan at vi kan få en god og konstruktiv Distriktskonfence og 
Årsmøde. Det er uden omkostning for medlemmerne at deltage. Vel mødt!

Program

Kl. 08.30  Registrering og morgenbuffet
Kl. 09.00 Velkomst v/DG John Christensen
  Fællessang
  Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune
Kl. 09.15  Indlæg v/Mingaile Subaciute, Lithauen  

– medlemsudvikling i Lithauen med fokus på de yngre
Kl. 09.45  Indlæg v/Hala Ghoussoub, Libanon  

– Rotary’s indsats i genopbygningen af Beirut
Kl. 10.15 Ungdomsudvekling
Kl. 10.30 Udvid din horisont – på oplevelse
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamling
Kl. 14.30 Indlæg v/Lena Mjerskaug,  
  Norge, Zonedirector for zone 17 og 18
Kl. 14.45 Indlæg v/Sisse Fisker, SmilFonden
Kl. 15.00 Donation til SmilFonden
Kl. 15.15 Kaffe og network samt tak for i dag

Program for årsmøde og 

Distriktskonference
Lørdag den 8. oktober i Frederikshavn

TÆNK PÅ ANDRE – TAG ANSVAR – GØR EN FORSKEL
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VERDEN HAR MERE BRUG FOR 
ROTARY END NOGENSINDE FØR

Det nordjyske distrikt af Rota-
ry-klubber har fejret sit 50-års 
jubilæum og fik samtidig ny gu-
vernør for det kommende år, tidl. 
erhvervsleder og mangeårigt by-
rådsmedlem John Christensen. 
Han er den kun fjerde frederiks-
havner på posten.

Jubilæumsfesten, der trak 125 gæ-
ster fra hele distriktet, blev holdt på 
Knivholt, hvor Tordenskiolds Sol-
dater og konferencier Jan Michael 
Madsen satte kulør på festlighe-
derne og gav deltagerne et frede-
rikshavnerminde med hjem.

I sin jubilæumstale fremhævede 
tidligere landssekretær Asbjørn 
Isaksen nogle af de resultater, Ro-
tary har opnået som international 
humanitær organisation, bl.a. kam-
pen mod polio, en sygdom som i 
dag næsten er udryddet på verdens-
plan. Han understregede også, at 
Rotary i disse år gennemgår en stor 
forandring i takt med, at verden 
forandrer sig. Asbjørn Isaksen roste 
Distrikt 1440 for på de 50 år at have 
udviklet sig til en meget engageret 
og aktiv kreds, et arbejde som den 
ny guvernør skal videreføre og ud-
vikle yderligere.

Kædeoverrækkelsen blev foretaget 
af den afgående guvernør Jes Berg 
Gertsen. Han ønskede sin efterføl-
ger god vind med arbejdet i Rotary 
Distrikt 1440. Verden forandrer sig 
i en retning, hvor der bliver mere 
brug for Rotary end nogen sinde 
før, og distriktet skal udvikle sig til-
svarende.

Efter kædeoverrækkelse og ka-

nonsalut holdt Frederikshavns 
borgmester Birgit S. Hansen fest-
tale. Hun beskrev sin kommune 
som en maritim kommune med 
stort internationalt engagement 
og en stolt historie, hvilket blev 
understreget af aftenens Torden-
skiold-tema. I det billede passer 
Rotary perfekt ind, idet organisa-
tionen netop har et internationalt 
udsyn og står for udveksling af unge 
til og fra hele verden. Derved er Ro-
tary med til at vise Frederikshavn 
frem for unge fra mange lande.

John Christensen sagde i sin takke-
tale, at han vil udføre sin guvernør-
gerning under overskriften ”Tænk 
på andre, tag ansvar, gør en for-
skel”. Han var stolt af udnævnelsen, 
ydmyg over for opgaven og glad for, 
at alle tre Rotary-klubber i Frede-
rikshavn havde bakket ham op. Og 
for, at de havde ydet en stor indsats 
for at arrangere jubilæumsfesten.

Mottoet om at tænke på andre, 
tage ansvar og gøre en forskel blev 
praktiseret allerede ved John Chri-
stensens tiltrædelse som guvernør. 
Sammen med de frederikshavnske 
Rotary-klubber har han taget ini-
tiativ til en stor indsamling til for-
del for SMIL-fonden, der arbejder 
til gavn for alvorligt syge børn og 
deres familier. Ved jubilæumsfe-
sten blev der bl.a. bortauktioneret 
et kunstværk af Steen Karlsen, som 
indbragte 36.000 kr. Indsamlin-
gen fortsætter frem til sommeren 
2023. Ved årsmødet i oktober vil 
SMIL-fondens stifter, Sisse Fisker, 
modtage første del af de indsam-
lede midler til fondens værdifulde 
arbejde.

Dette maleri af Steen Karlsen blev bort- 
auktioneret og indbragte 36.000 kr. til 
SMIL-fondens arbejde for alvorligt syge 
børn og deres familier.

Borgmester 
Birgit S. Hansen 
sammenligner 
kæder med 
Rotary-guvernør 
John Christensen.

Sanger og skuespiller 
Casper Phillipson gav 
gæsterne et musikalsk 
højdepunkt med tre 
sange fra fejringen af 
Frederikshavns 200 
års købstadsjubilæum 
i 2018.

Den nye guvernørgruppe er fra venstre: 
Jes Berg Geertsen, John Christensen, 
Britta Hedegaard og Hans de Neergaard.
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HÆDER TIL TRE ROTARIANERE
Tre medlemmer af Randers Søndre 
Rotary Klub har fået tildelt prisen 
”International Service Award Re-
cognition” af Rotary International.

Det er en international pris, der 
gives til Rotarymedlemmer, som 
yder en uegennyttig indsats for at 
hjælpe mennesker i nød.

Randers Søndre Rotary Klub be-
sluttede at hjælpe en Rotaryklub i 
Uganda med at renovere en føde-
klinik, der er i så kritisk forfatning, 
at gravide kvinder er bange for at 
komme ind på klinikken, når de 
skal føde. Derfor vælger de tit al-
ternativ behandling hos den lokale 
”læge” (heksedoktor). Dette forøger 
børnedødeligheden i området!

Lokalområdet har ca. 25.000 be-
boere, og der er kun den ene klinik. 

Til den nærmeste by er der en dags-
rejse. Derfor kommer jordemød-
rene til landsbyen, hvor de bor et 
par uger på skift.

Lokalsamfundet søgte hjælp hos 
Rotary til renovering af klinikken, 
så det igen bliver trygt at få behand-
ling der, og få oplysning om den 
nødvendige familieplanlægning, 
som er utrolig vigtig i disse lokal-
samfund.

Randers Søndre Rotary Klubs præ-
sident, Ea Bødker-Iversen, over-
rakte priserne til de tre rotarianere, 
Henrik Wollesen, Stefan Kappel og 
Michael Sander, idet hun sagde, at 
de ikke kun har ydet en ekstra ind-
sats gennem planlægningen og op-
rettelsen af et District Grant fra Ro-
tary Foundation; men også havde 

besøgt fødeklinikken i Uganda, for 
at hjælpe med at påbegynde istand-
sættelsen.

Også tak til Randers Vestre Rotary 
Klub, der kom med i projektet, så 
det kunne støttes af Hjælpefonden, 
idet Randers Søndre Rotary Klub 
havde brugt sin kvote op hos Hjæl-
pefonden.

Første del af renoveringen er nu 
færdig. Der arbejdes videre med 
at få et Global Grant til den afslut-
tende del, så klinikken kan stå helt 
funktionel til foråret 2023.

Torben Folmer Bech
Randers Søndre Rotary Klub

Ea Bødker-Iversen, Henrik Wollesen, Stefan Kappel og Michael Sander.
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VALUTA TIL HJÆLPEFONDEN
Rotary Danmarks Hjælpefond har 
en god ekstra indtægt i kraft af ind-
samlingsboksen, som er opstillet 
i Københavns Lufthavn. Her kan 
man droppe overskydende valuta af 
alle slags, som efterfølgende bliver 
omsat til gangbar mønt og indgår 
i det beløb, som er til rådighed for 
støtte til klubprojekter.

På Distriktskonferencen i Frede-
rikshavn den 8. oktober bliver der 
opstillet en boks, hvor vi har mulig-
hed for at aflevere valuta, selv om 
vores vej ikke lige falder forbi Kø-
benhavns Lufthavn. Find gammel 
og overskydende valuta i gemmerne 
og send det med jeres klubrepræ-
sentant til distriktskonferencen.

Året er godt i gang
Hjælpefondens regnskab slutter 
pr. 30.04., og derfor begyndte det 
nye regnskabsår – og behandling af 
ansøgninger for indeværende år – 
01.05. Der er indtil nu kommet 20 
ansøgninger, hvoraf der er bevilget 
støtte til de 17.

Til klubber i Distrikt 1440 
er der givet følgende bevillinger:
Bjerringbro RK, køkken-spisesal 
i Tanzania  . . . . . . . . . . . . . . .40.000
Frederikshavn RK, cykler 
til Smilhuset  . . . . . . . . . . . . .40.000
Sæby RK, skolebyggeri i 
Indien  . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.000
Frederikshavn City RK, virtuelt 
legetøj til Smilfonden  . . . . .40.000

Ændrede regler 
for udbetaling
Der har ind imellem været proble-
mer med at få tilsendt rapport og 
regnskab fra klubberne på projek-
ter, der er støttet af Hjælpefonden. 
Fremover ændres praksis derfor til, 
at bevilgede støttebeløb først udbe-
tales, når projektet er afsluttet og 
dokumentation indsendt. Det kan 
betyde, at klubberne må lægge ud i 
første omgang. Vi håber, at den nye 
praksis vil betyde, at vi hurtigere 
kan få afsluttet papirarbejdet der 
følger med…

Peter Eigenbroth

Rotary indsamlingsboksen 
i Kastrup

Rotary Danmarks Hjælpefond
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Det sker ved en Rotary Velgøren-
hedskoncert
Onsdag d. 12. oktober 2022 
kl.19:30 i Værkets Koncertsal
og formålet er at generere et økono-
misk overskud til ukrainske børne-
familier.

Sammen med sangeren Annette 
Heick og Randers Kammerorkester 
inviterer Rotaryklubberne i Ran-
ders publikum med til en pragt-
fuld aften, hvor en række gode og 
kendte sange bliver præsenteret i 
flotte og fantasifulde arrangemen-
ter for stort ensemble.

Det bliver en unik koncert, hvor 
Annette Heick synger en stor bu-
ket af sange fra et repertoire, der 
rækker fra den bedste popmusik 
til kendte og elskede musical-
numre, som akkompagneres af 
Randers Kammerorkester under 
ledelse af David Riddell (Randers 
Søndre RK).

Som datter af Keld og Hilda 
Heick er Annette Heick født ind i 
showbusiness, men siden tv-gen-
nembruddet i 2003 med tv-figuren 
“Ushi Heiku” har hun selvstændigt 
markeret sig bl.a. som sangerinde, 
journalist, tv-vært, klummeskri-
bent, brevkasseredaktør og medlem 
af ekspertpanelet i radioudsendel-
sen “Mads og Monopolet”.

I de seneste ti år har Annette 
Heick haft hovedroller i store dan-
ske musicalopsætninger af bl.a. 
Wicked, My Fair Lady, Evita og 
Mamma Mia. Siden 1997 har An-
nette haft kontrakt med Disney på 
rollen som Andersine, og i 2011 
var hun nomineret til en Robert 
for bedste kvindelige hovedrolle 
i filmen ”Olsen Banden på de bo-
nede gulve”.

Overskuddet fremkommer ved salg 
af billetter à kr. 175,- og sponsorater 
à kr. 1.000,-

Håbet er med koncerten også at 
skabe interesse for Rotary, som der-
igennem kan få nye medlemmer.

Koncerten er en oplagt mulighed 
for at invitere potentielle medlem-
mer, idet Rotary bliver omtalt un-
der koncerten, hvor der bliver vist 
både Rotary-video og -billeder.

Torben Folmer Bech
Randers Søndre Rotary Klub

SPONSORAT
Et sponsorat koster kr. 1.000,- og 
indeholder 2 billetter til 
koncerten og 2 drinks i pausen.
Bestilles her: 
ehlarsen@outlook.dk
Erik Hvejsel Larsen fremsender 
en faktura og yderligere info.
Sponsorernes navn bliver nævnt 
i programmet og slået op på en 
poster ved koncerten.

ALMINDELIGE BILLETTER
Det er en eksklusiv koncert, 
der ikke udbydes offentligt.
Billetter til kr. 175,- kan kun 
købes via dette link: 
httPs://Vaerket.dk/arrangemen-
ter/rotarykoncertmedannette-
heick/106630/#redeemcam-
paign/rotarykoncert121022
Efter klik på linket vises 
”Der er desværre sket en fejl”.
Det forsvinder efter et øjeblik, og 
så er det muligt at købe billetter.

STØT UKRAINSKE BØRNEFAMILIER
I RANDERS OG OMEGN - OG FÅ SELV EN GOD OPLEVELSE!

Annette Heick

Randers Kammerorkester

mailto:ehlarsen%40outlook.dk?subject=
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I Viborg Morgen Rotary stod vi 
ved indgangen til det nye Rotary 
år 2021-2022 som så mange andre 
i den situation, at det foregående 
år havde været præget af stilstand. 
Således også på medlemsantallet. 
Men så skete der noget. Vi beslut-
tede at gøre en ekstraordinær ind-
sats og rette fokus på at få nye med-
lemmer til vores klub.

Medlemsudvalget arbejdede in-
tensivt hen over vinteren med den 
overbevisning, at corona ikke skulle 
være årsagen til, at vi ikke kunne 
få nye medlemmer. Vi fik lavet en 
ny folder om klubben, gennemgik 
gamle lister og lavede lister over nye 
potentielle medlemmer, og sidst 
men ikke mindst fik vi lavet et pro-
gram for en aften, hvor det hand-
lede om, at de sidst nye ankomne 
medlemmer skulle opleve en aften 

i god Rotary ånd. I maj kunne vi så 
invitere til introduktionsaften med 
18 deltagere, heraf 6 potentielle 
medlemmer. Vi valgte de rigtige 
rammer i Restaurant Kehlets, som 
er drevet af en vores egne medlem-
mer, Thomas Kehlet. Der blev ser-
veret den lækreste Italienske Tapas 
med lidt gode dråber til at skylle det 
ned med.

På programmet var der oriente-
ring om vores klub og om Rotary 
generelt. Aftenen blev afsluttet med 
et højaktuelt foredrag af en lokal 
landmand med mange ukrainske 
medarbejdere, hvoraf en var taget 
i krig og mange familiemedlemmer 
var flygtet til Danmark. Landmand 
Jørgen Haugaard havde aldrig prø-
vet at holde indlæg før. Han gen-
nemførte sammen med sin kone 
trods nervøsiteten. De var i den 

grad med til at skabe en aften i en 
god Rotary ånd. Stemningen var 
god, og gæsterne blev efterfølgende 
inviteret med på vores morgenmø-
der og resultatet blev, at vi på vores 
sidste morgenmøde før ferien 2022 
kunne byde velkommen til 5 nye 
medlemmer.  

Vi er glade og lidt stolte over den 
pæne medlemstilgang. Nu er opga-
ven at få de nye medlemmer til at 
føle sig som en del af flokken. Vi har 
placeret dem alle i forskellige udvalg 
i det nye Rotary år, og vi har planer 
om at holde et aftenmøde for dem 
med lidt mere om, hvad Rotary er. 

 Medlemsudvalget går allerede 
med tanker om at gentage succesen 
hen på efteråret. Vi tror på det!
 

Jens Kristian Hviid
Past præsident

VIBORG MORGEN ROTARY 
HAR VOKSEVÆRK
CORONA HAR MÅSKE VÆRET MED TIL 
AT FÅ FLERE MEDLEMMER TIL VIBORG MORGEN

Der var god stemning ved mødet, 
som skaffede Viborg Morgen 
Rotary 5 nye medlemmer.
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LIDT OM ICC DANMARK-LITAUEN
I 2016 besluttede Rotary Danmarks 
Råd at oprette ICC Danmark-Li-
tauen. ICC er en forkortelse for In-
ter-Country Committees, og Chri-
stian Boldsen fra Randers Rotary 
Klub er distriktets koordinator.

ICC Danmark-Litauen har blandt 
andet fokus på:
• Litauiske scolarships. Med et 

sådant tilskud får en litauisk 
student støtte med 8.000 kr. år-
ligt i op til 3 år. Studiet foregår 
i hjemlandet og er på bachelor 
niveau.

• Projekter. Der formidles kon-
takt mellem danske og litauiske 
klubber, der ønsker støtte til de-
res projekter.

• Venskabsbesøg. Der kan arran-
geres ture med besøg i eller fra 
litauiske klubber med et kultu-
relt indhold.

Klubber opfordres til at overveje 
et projekt i Litauen. Der er mange 
gode relationer, der er skabt igen-
nem tiden, som der kan trækkes på. 
Det sikrer et godt projekt, og Li-
tauen er kun 1,5 times flyvning fra 
Danmark, så der er rig mulighed for 
at tage over og se projektet. Den li-
tauiske klub vil stå klar og modtage 
med åbne arme.

For nærmere oplysninger,
kontakt Christian Boldsen,
tlf. 40 99 29 00.

VELKOMMEN TIL 
NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste 
 månedsbrev:

Ebeltoft Morgen Klub:
Bjarke Bach Nielsen

Frederikshavn 
Bangsbostrand:
Johnny Elvin Frandsen

Grenaa GoMorgen:
Betina Pape

Han Herred:
Jacob Møller

Hirtshals:
Dennis Christensen

Hjørring:
Thomas Hugo Møller

Løgstør:
Jesper Vad

Skivehus:
Lis Heidi Foged

Viborg Morgen:
Erik Øllegaard Johnsen
Hanne Holm Bach
Lone Kjærsgaard
Mogens Ravn Larsen

Aabybro:
Erik Ingerslev

Aalborg Rotaract:
Astrid Eleonora Svendsen

Aalborg Østre:
Christian Erfurt

Sæt X i kalenderen
Der afholdes Pre-PETS møder og efterårseminarer 8. november i Viborg og 17. november i Frederikshavn.Nærmere oplysninger følger i næste nyhedsbrev.
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Udvekslingsprogrammet er i gang 
igen, og tak for det. Det er vi meget 
glade og taknemmelige over.
Men pausen og corona situationen, 
kombineret med konflikten i Ukra-
ine, giver os visse udfordringer.
Stort set alt har været ekstremt for-
sinket, dvs. at vores inbound an-
søgere først er kommet lige inden 
sommer, og den sidste til distriktet, 
en pige fra Mexico, modtog vi an-
søgning fra sidst i juli. Her var Aal-
borg Nørresundby Rotary Klub hel-
digvis friske og tog straks imod og 
løste opgaven. Det var meget flot! 
Mange tak til klubben og især tak til 
klubcounsellor Mogens Kjeldsen. 
Det er ikke uden problemer at få ac-
cept fra skole osv midt i en industri-
ferie! Det blev også løst.

De samme udfordringer har vi haft 
med vores outbounds. Ansøgnin-
gerne fra klubberne i distrikt 1440 
var klar til tiden, dvs omkring 1/11 
2021. Men accept fra modtager lan-
dene er kommet meget sent. F.eks. 
har en del studenter først fået op-
lyst deres modtager klub i udlandet 
i sommerferien. Dette plejer at ske 
senest i marts. 
Disse forsinkelser giver store udfor-
dringer og opgaver med visuman-
søgning, men der er stor goodwill 
overfor Rotary, og der er gode rota-
rianere, som har gode kontakter på 
ambassader osv, så det bliver løst.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at takke de involverede i udvekslin-
gen, club counsellors i 1440, men 
især også ADC-OUT Morten Be-
ring, og ADC-IN Morten Kock. De 
har virkelig været på overarbejde. 

Det samme gælder vores Chair-
man i Multidistriktet Henrik Tams 
Gilberg og hans assisterende chair-
man. Alle ovenstående fortjener en 
stående ovation for deres indsats. 
Men de er også lidt slidte. Så I må 
lige bære lidt over med os, hvis tin-
gene ikke sker så hastigt og så pro-
fessionelt, som vi plejer. Der har 
været belastning på 
Men det er også sjovt, for alle vil det 
og tingene lykkes, og næste år kan 
vi forhåbentligt igen være tilbage i 
normal struktur.

Vigtigt! Pt er vi meget bekymret 
for antallet af ansøgere til udveks-
ling næste år (altså de ansøgninger, 
der skal komme til klubberne her i 
august i år). Jeg vil opfordre alle til 
at være meget opmærksom på em-
ner til udvekslingsstudenter til ud-
sendelse i 2023. Husk den forelø-
bige ansøgning skal i gang i august/
september, så det haster.
Vi har nogle klubber, som ikke har 
valgt en clubcounsellor og en pro-

tection officer. En del af disse klub-
ber har begrundelsen, at de ikke er 
aktive i programmet. Men af hen-
syn til hele distriktets certificering 
er det vigtigt, at ALLE klubber har 
valgt en klubcounsellor og en prote-
ction officer og oprettet disse i klub-
bens ledelse. Der MÅ IKKE være 
sammenfald mellem counsellor, 
protection officer og præsident. Det 
skal være 3 forskellige personer.
Al kommunikation distribueres ud 
via disse roller i databasen, og har 
klubben ikke disse poster oprettet, 
så modtager klubben ikke informa-
tion fra os.

Vi er glade, vi er positive for frem-
tiden og mest af alt, så har vi både 
udsendt og modtaget nogle fanta-
stiske gode unge mennesker her i 
begyndelsen af august. Disse unge 
mennesker er værd at arbejde for.

Kærlig hilsen
Distriktscounsellor 
Svend Christensen

NYT FRA UNGDOMSUDVEKSLINGEN!
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ENGAGE WEST FESTIVAL
Skive Fjord Morgen Rotary Klub sponserer og stiller 
frivillige til ENGAGE West Festivalen på Skive kaserne 

For andet år i træk blev ENGAGE West festivalen gen-
nemført på Skive kaserne lørdag den 20. august. I lige 
forlængelse af kasernens Åbent hus arrangement fløj 
to F-16 jagerfly over pladsen for at markere overgan-
gen til festivalen.
Sidste år blev festivalen gennemført en fredag af-
ten med navne som Hotel Hunger, The Sandmen og 
D-A-D. I år spillede Anne Linnet Band, Steen Jørgen-
sen og Tim Christensen samt lokale BØYSTRUP Band. 

Hvad er Engage?
ENGAGE Festival er en-dags musikfestival, hvor an-
satte ved det danske Forsvar, tidligere udsendte (vete-
raner), pårørende og almindelige borgere mødes under 
hyggelige rammer, og hvor det blandt andet er muligt 
at lære mere om, hvad det for den enkelte vil sige at 
være udsendt til et konfliktområde på vegne af Dan-
mark, hvorfor man er sendt ud og hvilke opgaver man 
er sat til at løse samt give tidligere udsendte mulighed 
for at gense hinanden og styrke deres netværk. Vetera-
ner deltager gratis i festivalen.

Ideen bag
ENGAGE Festivalen er en anledning til, at vi som sam-
fund udtrykker anerkendelse for den indsats, som folk 
dagligt yder for at gøre Danmark til et sikkert sted – 
hvad enten man arbejder fx i Forsvaret, ved politiet 
eller i beredskabet. Erfaringen er, at for mange vetera-
ner kan denne anerkendelse virke helende og forebyg-
gende på psykiske sygdomme som f.eks. PTSD. 
Det har fra dag ét været ambitionen at gøre ENGAGE 
landsdækkende, således at flest mulige veteraner kan 
nås. Veteranfonden har gennem de seneste år opbyg-
get en betydelig kompetence og en stærk organisation 
bestående af mange frivillige bl.a. fra Rotary.
Uden deltagelse af ca. 30 frivillige medlemmer af Skive 
Fjord Morgen Rotary Klub af de nødvendige ca. 90 fri-
villige var det ikke lykkedes i 2021 at starte så godt op 
og få skabt gode erfaringer.
I 2021 var der ca. 30% veteraner blandt deltagerne i 
Skive. I 2022 var det ca. halvdelen. 
Festivalen er for alle, og det er vigtigt, at så mange ik-
ke-veteraner som muligt deltager.

Sponsorater fra Rotary
Der har været betydelig interesse for at sponsorere 
disse festivaler fra firmaer, banker og fonde. Sponso-
rater er helt afgørende for at kunne starte den slags 
events op, men samtidig er formålet lysende klart. 
Her er tale om at støtte en virkelig god sag. Fra Rotary 
har Skive Fjord Morgen Rotary Klub, Distrikt 1440 og 
Hjælpefonden været med til at finansiere festivalen.

Christian Arildsen
(forkortet af redaktionen)
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