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Nu drejer Rotary-hjulet!
Så er det sket! Hjulet er rullet en tak,
og kæden er givet videre til Jens Martin
Hansen fra Aars Rotaryklub. Det skete
den 21. juni ved et flot arrangement i
Aars. Først med et besøg på Dansk
Nutidsmuseum i Aars og siden ved en
middag på Aars Hotel. Det var smertefuldt at skulle aflevere kæden og i stedet
modtage en Past Guvernør nål! Efter et
år med så mange gode oplevelser med
alle Rotary klubberne i distriktet er der
nu tid til at tænke tilbage på de gode
timer sammen med klubberne og samtidig nyde friheden. Tak til alle rotarianere i distrikt 1440 for jeres modtagelse
af mig.
Jeg slipper jo ikke Rotary nu, hvor
jeg er Past Guvernør, men står til rådighed, hvis Jens Martin har brug for
mig, og samtidig er jeg sat til at passe
jobbet som NGSE-chair (New Generation Service Exchange – formand) i
distriktet, og på Rotary Danmarks årsmøde blev jeg valgt til landskoordinator
for samme.
NGSE er et udvekslingsprogram
for unge i aldersgruppen 18-30 år, der
giver dem mulighed for at udvikle sig
og få arbejdsmæssig erfaring udenlands. Målgruppen er alle unge, også
unge uden Rotary relationer. Opholdet er normalt på 3 måneder, men kan
udstrækkes til 6 måneder. Se mere om
NGSE i månedsbrev februar 2017 eller
på dette link.
I år har distriktet også været repræsenteret på Folkemødet ved Grethe Andersen, Aalborg Nørresundby Rotary
Klub. Teltet har været godt besøgt, og
der har været holdt mange gode indlæg

i teltet, som har affødt mange gode diskussioner. Om vi skal deltage i næste
års Folkemøde, skal tages op i guvernørgruppen i august. Fra distriktet skal
der lyde en stor tak til Grethe Andersen
for hendes store engagement på Folkemødet og i planlægningen.
Den 8. juni stævnede Loa igen ind i
Aalborg havn med udvekslingsstudenter om bord. Det var et fantastisk skue
at se Loa og Jens Krogh sejle ind under
broen og lægge til ved kajen. Og vejret havde været fantastisk under hele
sejladsen. En rigtig god oplevelse for
udvekslingsstudenterne.
I de sidste fem år har vi i alle distrikterne haft en nedgang i medlems
tallet, en problematik som vi har taget
fat på i Rotary Danmark for at se, hvad
vi kan gøre for at vende udviklingen.

Det er en opgave, som alle klubber må
overveje. Hvad skal vi gøre for at tiltrække nye medlemmer til Rotary. Den
opgave fortsætter i det nye Rotaryår, og
Jens Martin er kendt med denne problematik og vil fortsætte bestræbelserne
for at rette op på det.
Jeg vil slutte året med en yderst positiv ting. Jeg har fået lov at indstille
en kandidat til Rotarys Peace Fellow
program. Det vil være fantastisk, hvis
vi i dette år, hvor distriktet har fokuseret på fred, kunne få en Peace Fellow
optaget på et af de 6 universiteter, hvor
Rotary har deres Fredsuddannelse.
Tak til jer alle for et godt og inspirerende samarbejde og en god sommer til
jer alle.
Egon Jensen

Afgående og tiltrædende guvernører i samtale med pastpræsident Poul Damgaard, Aars RK.
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Fuld fart på Rotary-toget

Torsdag den 21. juni blev guvernørkæden rakt videre til det
kommende års guvernør for distrikt 1440, Jens Martin Hansen fra Aars Rotary Klub.
Afgående guvernør Egon Jensen fortalte, hvordan han
var steget på distrikts-toget i 2015, da han blev nomineret
og valgt til at stå i spidsen for distriktets ledelse i 2017-18.
I begyndelsen var der god tid til at nyde udsigten, men efterhånden begyndte toget at køre hurtigere og hurtigere, og
det havde været en fantastisk rejse, han og fru Helle havde
foretaget gennem 3½ år.
Fejringen af guvernørskiftet startede for distriktsrådet og
indbudte gæster, heriblandt tidligere guvernører, med et besøg på Dansk Nutidsmuseum – en spændende institution,
hvor alskens husgeråd, værktøj, påklædningsdukker, regnemaskiner, telefoner, fotografiapparater og meget mere fra
det seneste århundrede er udstillet i hyggelige og autentiske
miljøer. Traditionen for eftermiddagen byder, at der serveres
kaffe og lagkage, men derefter var der god tid til at studere
mange gamle håndværk, formidlet af de to ildsjæle Marius

Gensyn med tidligere tiders mode gav anledning til muntre minder.

Både Marius Stubberup og Niels Rank Johannesen (bagerst til venstre)
fortalte engageret om tingene på Nutidsmuseet.

Stubberup og Niels Rank Johannesen, der desuden, som
medlem af Aars-klubben, har været med i Jens Martins guvernørudvalg.
Afgående og tiltrædende guvernør ankom til aftenens fest
på Aars Hotel i en fornem Mercedes, efterfulgt af deres fruer
i en cabriolet. Her blev de modtaget af en talrig forsamling
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Guvernør og guvernør elect er vel ankommet til Aars Hotel, hvor de blev modtaget af Poul Damgaard. I baggrunden ankommer fruerne i åben cabriolet.

og med kanonsalut fra Bent Schade,
medlem af Aars Rotary Klub.
Aftenens forløb blev ledet af pastpræsident Poul Damgaard, og han gav
indledningsvis ordet til Poul Andersen
for 3 minutter, der stillede spørgsmålstegn ved, om for mange unge vælger en
gymnasial og videregående uddannelse,
i stedet for at tage en håndværksuddannelse. Et emne, der faldt rigtig godt i
tråd med eftermiddagens besøg på nutidsmuseet, hvor rigtig mange håndværk var repræsenteret.
Egon Jensen fortsatte beretningen
om sin guvernør-rejse, der blandt andet
havde bragt ham til GETS i Stockholm
med besøg på universitetet i Uppsala,
som er et af seks universiteter i verden,
hvor Rotarys fredsuddannelse gennemføres. Der havde han mødt Anne Kjær
Riechert, som han inviterede til distriktskonferencen, hvor hun engageret
fortalte om sit arbejde med at integrere
flygtninge – et projekt, som distriktet
senere har støttet med 5.000 €.
Egon glædede sig også over rejsen rundt til distriktets 59 klubber, og
over distriktets lederuddannelser, som
er med til at gøre Rotary relevant og
synlig for yngre medlemmer. Han følte
således, at året til fulde havde levet op
til hans temaer fred, engagement og
synlighed.

Og så var det tiden, at Egon måtte
tage kæden af og hænge den over skuldrene på Jens Martin Hansen – som
konstaterede, at den passede ham godt!
Jens Martin glædede sig over, at det
er et godt fungerende distrikt, han har
fået overdraget. Han vil gøre en indsats
for at udjævne aldersforskelle i klubberne og dermed øge klubbernes medlemstilgang.
Der var i aftenens løb taler og hilsener
fra Inner Wheel, hvor den kommende
distriktspræsident Birgit Kristiansen
også er fra Aars, og af Poul Damgaard,

Bent Schade var flot kanoner i anledning af
guvernørindsættelsen.

som på klubbens vegne gratulerede
Jens Martin med hvervet som guvernør.
Der var desuden musikalsk underholdning ved Tina Lilholt og Klaus
Trane, og det var alt i alt en rigtig hyggelig markering af Rotary-togets korte
stop ved stationen i Aars…
Eig

Så har guvernørkæden skiftet plads, med ønske til Jens Martin om et godt år som togfører…
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Blæsten går frisk over Limfjordens vande

Det officielle billede af deltagere – besætning og gaster – ved Rotary-Togtet 2018.

Rotary-togtet 2018 på Limfjorden med
distriktets udvekslingsstudenter foregik
i uge 23 med afgang fra Aalborg søndag
den 3. juni og tilbage i Aalborg den 9.
juni. Fra Aalborg gik togtet til Løgstør
og videre herfra til Struer, Thisted, Nykøbing Mors, Fur og tilbage til Aalborg.
Det var igen samarbejdet mellem Aalborg City RK, Nibe RK, FDF
Søkreds og LOA-Tall Ship Fonden der
muliggjorde, at 35 af Distrikt 1440´s
longterm-udveklingsstudenter kunne
opleve Limfjordslandskabet og Limfjorden. Det var ”Sail-Traning” i en uge
for at lære noget om praktisk sømandsskab og samarbejde om madlavning,
rengøring og andre sejladsoplevelser
ombord på de gamle træskibe, FDF-skibet Jens Krogh og barkentinen LOA.
Det blev en uge med sejlads, sæler, samvær, sang, solskinsbadning og
solskinsejlads. Vejret gjorde sit til, at
oplevelsen i år blev i særklasse.

Dette år vil dog særligt blive husket ninger på de to skibe samles hver affor to forhold. Sang og Solskin.
ten inden sengetid for at lære at synge
sangen ”Blæsten går frisk over Lim”Blæsten går frisk over
fjordens vande”. Studenterne i år var
Limfjordens vande”
særlig gode og lærenemme til at synge.
Det er gennem de senere år blevet et Hurtigt fangede de melodien, og teksten
fast program, at alle gaster og besæt- blev grundlag for samtaler om geografi,

Vesthimmerlands Borgmester giver velkomst til udvekslingsstudenterne ved spisningen på
Dronningekajen.

Marts 2018

5

sømandskab, landskab og ungdommelig udlængsel. Traditionen byder, at det
”samlede hold” optræder ved borgme
stermodtagelsen på AAU CREATE i
det store auditorium og synger sangen
for de fremmødte.
Da skibene lå i Fur Havn erfarede
vi, at den professionelle skibsbygger
Herluf Christensen næste dag fyldte 70
og opholdt sig i sin sommerbolig lige
ved Fur Havn. Herluf er intet mindre
end et ”bådebygger-ikon” for gamle
træskibe. Han har gennem tiden restaureret Fulton, Jens Krogh og LOA.
På bedste ”sølvbryllup-vis” listede vi
alle næsten 50 personer fra de to skibe,
Herluf havde restaureret, op i haven
og ”surprisede” ham med engelsk fødselsdagssang og Blæsten går frisk over
Udvekslingsstudenterne ”surprisede” bådebygger Herluf Christensen på hans 70-års fødselsdag i
Limfjordens Vande. Det VAR meget sommerboligens have ved Fur Havn.
bevægende opleve.
med sejl.
ind på det andet og ”angreb” med vandSolskinskinsejlads og -badning
Et par gange i løbet af ugen blev der balloner og brandsprøjter.
Togtet var præget af det meget gode kastet anker, og så blev der badet fra
sommervejr. Alle dage med skyfrit og skibene i det smukke og friske sommer- Borgmester- og klubmodtagelse
dagtemperaturer, der nåede over 25 vejr. Skønt det kun var den første i Løgstør og Aalborg
grader. Der var kun en enkelt dag – den sommeruge var badevandet OK, og der I Løgstør modtog Rotary-klubben besidste – hvor der var havblik og moto- blev leget med MOB-både og rednings- sætningerne søndag aften med spisning
ren måtte køre på begge skibe helt fra kranse og dermed også trænet fortrolig- på Dronningekajen. Der var dækket op,
Fur til Aalborg. De øvrige dage var der hed med redningsudstyr.
og klubben havde forberedt et større
jævn til frisk blæst på Limfjorden, og
Særlig sjov var en pludselig opstået måltid. Borgmester Per Laursen, der i
der var ideelle betingelser for at sejle vandkamp, hvor det ene skib sneg sig parantes bemærket også er rotarianer,

Udvekslingsstudenterne optræder med ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” i AAU-CREATEs store auditorium ved Aalborg Havnefront.

6

Marts 2018

bød velkommen og fortalte om Vesthimmerlands Kommune og Limfjorden. Der blev sluttet af med en invitation til at komme igen næste år.
I Aalborg var der ligeledes borgmestermodtagelse i AAU´s CREATE bygningen. Her havde borgmesteren sendt
en stedfortræder – byrådsmedlem Maja
Torp – der ligeledes i parantets bemærket er rotarianer. Aalborg City Rotary
Klub stillede op for femte år i træk med
en pølsevogn og trakterede alle fremmødte med hotdogs og øl/sodavand.
Svømmeprøven
Der var en lille uregelmæssighed i år.
En enkelt studerende var mødt op til
påmønstring uden dokumentation for
en nyligt aflagt svømmeprøve på 200
m fri svømning. Han mente godt, han
kunne svømme 200 m. Der blev derfor
inden afgang arrangeret en test i Aalborg Friluftsbad, og det viste sig, at han
ikke kunne svømme de 200 m og ikke
engang 25 m uden at skulle have fat i
kanten af bassinet. Han var noget utilfreds med, at han skulle aflægge prøven
i et bassin, hvor han ikke kunne bunde.

Aalborg City Rotary Klub trakterede med hotdogs og øl vand på havnefronten ved afslutning af
Rotary-togtet 2018. Fra venstre ses Helle Uldbjerg, Kim Thrysøe, Louise Weikop og Annitta Hedegaard.

Han modtog beskeden om, at kan ikke
kunne deltage på togtet med lidt blandede følelser, men accepterede, at han
ikke klarede testen.

sommersejlads med distriktets udvekslingsstudenter og 6 år siden at Aalborg
City kom med i arrangementet. I 2019
kan vi fejre 10 års jubilæum, og det må
vi finde ud af at gøre noget særligt ved.
10’ende gang med sejlads
Bent Laier, Nibe Rotary Klub
Det er i år 9 år siden, at Nibe RoEsben Munk Sørensen,
tary Klub arrangerede den første forAalborg City Rotary Klub

Årets Outstanding Student på Team S17 holdet
Sædvanen tro blev der også på Team
sommer-17 holdet kåret en Outstanding
Student.
Udvælgelsen af holdets Outstanding student sker efter indstilling fra
klubbernes counsellors, som sender
deres indstilling til distriktets ungdomsudvalg. Ungdomsudvalget stemmer
derefter om, hvilken af de fremsendte
indstillinger der er den bedste. Den
indstilling med de fleste stemmer fra
udvalgets medlemmer bliver derefter
valgt som årets Outstanding Student.
Overrækkelse af diplom og gave fra
distriktet foregik ved Team 17 holdets
afskeds-ceremoni på havnen i Aalborg,
efter at vores Inbound studenter anløb
Aalborg efter en fantastisk uge på Limfjorden ombord på de gode skibe LOA
og Jens Krogh. Selve afskedsceremonien foregik i Aalborg Universitets lokaler på havnen.
Sommer 17 holdets Outstanding
blev: YEP 30007 – Bruno Galvao Carserta fra Brasilien.

Udvælgelsen skete efter indstilling
fra Aalborg City Rotaryklubs counsellor Annitta Kjær Hedegaard.
I indstillingen lyder det blandt andet,
at Bruno har været en meget udadvendt,
imødekommende og aktiv student, der
med et smil og godt humør går lige ind
i alles hjerter. Bruno kommer samtidig
med en god opdragelse og høflighed
hjemmefra, hvorfor han har været positiv overfor alle forslag der bliver givet
ham – han siger aldrig nej til at deltage
i noget. Bruno har knyttet mange gode
kontakter – både til sine klassekammerater i skolen og til de øvrige udvekslingsstudenter på holdet, kontakter der
helt sikkert vil vare flere år frem.
Fra både skolen og værtsfamilierne
lyder, at Bruno har været en eksemplarisk student, der har ydet og nydt under
sit ophold i Danmark.
tidig været en god repræsentant for sit
Distriktet kan fuldt ud tilslutte sig land med sit altid smilende og venlige
indstillingen fra klubben. Bruno har væsen.
været et godt eksempel for Rotarys
Hans Jørn Sørensen
udvekslingsprogram, og han har samDC 1440
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Folkemødet på Bornholm

Hvad får Rotary Danmark ud af at have en stand på Folkemødet på Bornholm?
Vi lever i en tid, hvor der er meget fokus på kvantitative
data, hvor spørgsmålet kan være: ”Hvor mange nye medlemmer til Rotary fik I hyret?” Svaret er, det ved vi ikke. Men
vi har udbredt fortællinger om, hvad Rotary er som ledernetværk med mening, humanitær indsats lokalt og internationalt, samt hvad det betyder for os hver især. At Shelterbox
er nomineret til årets Nobelpris fortalte vi også med glæde.
Vi har også skabt interesse for Rotaract og ungdomsudveksling. Dertil kommer, at vi får nye idéer til vores mærkesag Shelterbox. En besøgende sagde: ”I skal da supplere
indholdet i boxen med en bold” giver god mening. Både
børn og voksne kan lege og træne med en bold. Ligesom det
skaber netværk. En anden besøgende foreslog, at vi udvikler shelterboxen med en lille solcelle på låget, borer huller
i begge sider, sætter myggenet for hullerne og placerer en
pc-blæser, der er koblet til solcellen i boxen. Så har vi en
box, der køler, når solen skinner. En box, der kan rummer fx
frugt, rødder og grønt. Et hulspejl under den lille brændeovn
kan ligeledes forøge varmen med energi fra solen. Vi får nye
idéer, vi kan formidle og får skabt interesse for vores fælles
Rotary.
Vores lille stand (telt) var pyntet med Rotary flag fra hele
verden. Vi serverede vand, kaffe og fadøl til vores gæster,
som få benyttede sig af. De kom for at høre fremragende
forskellige foredrag, fik en kort introduktion til, hvad Rotary
og Rotaract er, og kvitterede med positive tilbagemeldinger.
Vores første foredrag med fokus på unge og angst tiltrak
godt 60 deltagere. De følgende foredrag var ligeledes velbesøgt – både tidligt om morgenen, og selv mens storskærme
på Folkemødet viste VM i fodbold.
Vi havde inden Folkemødet sørget for at formidle program
mv. på LinkedIn og Facebook. Under Folkemødet havde vi
adgang til Rotary Danmark på Facebook, så vi kunne vise
dagens program i billeder. Man siger, at et billede siger mere
end 1000 ord, så vi skrev kun lidt som supplement.
De foredrag, der tiltrak flest deltagere, var foredrag med
højaktuelle temaer som ”Unge og Angst”, ”Persondata i

øjenhøjde” og ”Ledelse af frivillige”. Men igen, hvis vi ser
ud fra en kvalitativ tilgang, var alle foredrag af en karakter,
der gjorde, at vi der lyttede, blev beriget. Det er jo netop
det, vi oplever som rotarianere, at vi ved vores møder bliver
klogere på noget nyt, der gør, at vi måske læser avisen på en
nye måde. Vi får åbnet øjnene for noget, vi måske troede var
kedeligt eller uvedkommende, og går fra mødet med nysgerrighed.
Uanset foredrag var der faktisk en rød tråd i budskaberne.
Vi har i Danmark en meget kort magtdistance mellem ledere og medarbejdere, mellem politikere og folket. Vi bliver
bedre og bedre til at samarbejde og samskabe om såvel fælles nye veje at gå som helt nede på børneniveau. Vi kan noget
i Danmark, som andre kan lære af.
Foredragene satte fokus på, at vores soldater skaber sikkerhed med deres fleksible tilgang (tænk selv) ude i verdens
brændpunkter og tæt på os i Baltikum og Polen, med afsæt
fra Bornholm. Forskere, praktikere og de, der selv har været
ramt, spiller sammen om hjælp til unge med angst. Forsker
og praktiker kan hjælpe som borger med at få styr på alt det
nye med persondata. Vi lærte om nudging og sunde valg, så
vi må hjem og skifte middagstallerkenen ud med en frokoststørrelse. Vores hjernes 10 % rationalitet skal bruges til det
vigtigste i og med at 90 % sker automatisk.
Vi var med på rejse til det kolde Sibirien med repræsentant
fra Rotaract. Måske forventede vi et ungt publikum. Det var
de ældre med tid til fordybelse og stadig evne til at rejse ud i
verden, der mødte op.
Det hele liv – det gode liv, som jo går op og ned, er livets vilkår, hvor netværk og relationer er afgørende. ”Du er
ekspert i dit eget liv” er rigtigt, hvor netværk og relationer
er godt for at blive klogere på andre, sig selv og livet. Det
er dejligt at kunne gøre noget for andre mennesker – gøre en
forskel, der gør en forskel, som rotarianer.
Vi – i team Rotary Danmark på Bornholm takker for i år.
Det har været ”24-7” arbejde, vi er godt brugte, trætte – men
også taknemmelige og fyldt med god energi efter et forrygende Folkemøde. Tak for det.
Grethe Andersen
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Talere på Rotarys stand ved Folkemødet
Debat: Flere unge får diagnosen angst eller depression
Debat møde mellem Carsten Obel, Professor i børns
mentale sundhed, Anna Bjerre, GirlTalk, og Stefan Tofte,
Ambassadør i EN AF OS, over emnet unge og angst.
Persondata i øjenhøjde - med borgeren i centrum –
Marianne von Eyben, Ph.d. stipendiat, cand.jur, Etics Board EVOTION hos Eriksholm-Oticon
Big Brother ved alt om dig, men ved du, hvad andre ved?
Kom og hør om dine rettigheder og muligheder.
Et liv i en mandeverden –
Anne Birgitte Lundholdt
Anne Birgitte Lundholt giver glimt fra en erhvervskvindes tur gennem en mandeverden.
Nobelprisen, små puf og tykke maver
Lena Hellström, Adfærdsdesigner, NudgeCase & Bent
Egberg, professor, Institut for Læring og Filosofi, AAU
Danskerne bliver federe og federe – en trussel mod folkesundheden, kan nudging få os ud af krisen?
På vinterlejr i Sibirien
Sophie Hytteballe - Rotaract

Hvad laver unge i Sibirien om vinteren, når der ligger 2
meter sne, og temperaturerne falder ned til -40 grader?
Et godt liv er en proces – ikke en tilstand
Løkke Munk Kirkegaard, direktør og certificeret underviser, etgodtliv
Vi giver dig ny inspiration, og hjælp til selvhjælp til et
bedre liv. Vi prøver også et par øvelser.
Ledelse, motivation og resultater
Lotte Bøgh, professor og forsker, Aarhus Universitet
Hvilken ledelse skaber de bedste resultater i organisationen? Få nyeste forskning på området.
Vi producerer fred!
Hans, kaptajn Almegårds Kaserne
Briefing, ved Hans, der er kaptajn ved opklaringsbataljonen, og senest har været udsendt til Estland.
Spil og hygge
Kom og hør om hvad vi laver i ungdomsnetværket Rotaract.

Har du tilmeldt dig Rotary Leadership Institute (RLI) i efteråret?
Aars den 22. september, 27. oktober og 17. november
Ellers har du muligheden nu. De første 10 kurser har været en stor succes, så der vil formentlig også være stor
interesse for at komme med på det næste kursus, som vi
gennemfører på 3 lørdage i 3 moduler i Aars den 22. september, 27. oktober og 17. november.
Alle moduler er obligatoriske og varer fra kl. 8-16.
Sidste frist for ansøgning til kurset er 22. august, men vi
optager deltagere, så længe der er plads på kurset (max.
25). Prisen for deltagelse er 1.300 kr., som vi håber, din
klub vil investere i dig, hvis du er interesseret.
For dette beløb modtager du en øget viden om Rotary
og nyttige ledelsesværktøjer til brug i klubben, og du bliver en endnu mere entusiastisk og udviklingsorienteret
rotarianer. – RLI er således en investering i fremtiden for
din klub.
Uddannelsen er dialogbaseret og interaktiv i højt
tempo, og vi arbejder med disse emner:
• Lederskab i en frivillig organisation (Rotary),
• Rotary Foundation,
• Medlemsudvikling,
• Analyse af en Rotaryklub,
• Rotarys muligheder,
• Kommunikation og PR, samt
• Deltagelse i internationale opgaver.
Læs her, hvad tidligere deltagere sagde om kurset:

• Jeg fik meget dybere indsigt i Rotary
• Jeg bliver en bedre leder
– også i mit professionelle virke
• Jeg fik ny energi
• En utrolig positiv oplevelse
• Et godt grundlag for at være klubpræsident
• Mit netværk blev udvidet
• Jeg blev klædt på til at skabe ny udvikling i min klub.
Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende dig til din
præsident, som har ansøgningsskemaer til uddannelsen.
Du kan også læse mere om dette spændende tilbud ved
at bruge dette link:
https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-0
Her finder du både vores folder og ansøgningsskema til
kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leader
ship Institute.
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Her finder du din
assisterende guvernør
Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn
City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby
Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund,
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring,
Hjørring Morgen, Hjørring
Vestre
Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City
Morgen, Aalborg Nørresundby,
Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre
Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen,
Thisted RK
trapsanndevej@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, Skivehus, Aars
Område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå,
Randers Business Breakfast,
Randers Søndre, Randers
Vestre, Randers Østre, Viborg,
Viborg-Asmild, Viborg Morgen
Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs,
Grenå Go’morgen, Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde
Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Nyt i 1440

Nu åbner Hjælpefonden igen kassen
Fra 1. juli er det igen muligt at søge økonomisk hjælp til klubprojekter fra Rotary
Danmarks Hjælpefond. Kassen har været tom siden februar, men nu starter vi et
nyt år, og der er igen ca. 1,6 mio. kr. til rådighed.
Læs mere om Hjælpefonden på Rotarys hjemmeside, under programmer.
Det er også her man finder ansøgningsskemaet, der som noget nyt skal udfyldes og indsendes elektronisk via hjemmesiden.
Hjælpefonden finansieres hovedsageligt gennem vores kontingent, men det er
også muligt at indbetale bidrag frivilligt – med skattefradrag. Fradragsreglen kræver imidlertid et antal bidrag pr. år – så også derfor er det vigtigt, at kassebeholdningen suppleres med frivillige indbetalinger.
Læs nærmere på Rotary.dk > Programmer.

Så er medlemsbogen udkommet
Medlemsbogen for 2018-19 er netop udsendt fra trykkeriet. De klubber, som
ikke har bestilt et antal af bogen, får gratis tilsendt et eksemplar til præsident
og sekretær.
Bogen er rigtig anvendelig ved hvervning af nye medlemmer, da de gule
sider giver god information om vores organisation. Og rent praktisk er det
ikke muligt at lægge hele medlemsdelen på hjemmesiden, bl.a. på grund af
registerlovgivningen, da det så vil være særdeles nemt at distribuere alle
rotarianeres navn og adresse m.v. til tredjepart, og det er vi ikke interesseret
i på nogen måde.
Der er stadig et mindre oplag tilbage, så flere eksemplarer kan bestilles
hos landssekretariatet. Pris 40 kr. pr. bog + forsendelsesomkostninger.

Velkommen til nye medlemmer!
Randers Business Breakfast
Gustav Winther
Sæby
Henrik Holm Christensen

Altså 2 nye medlemmer siden sidste månedsbrev, men desværre 14 udmeldelser i samme
periode.

Kalender
Klubbesøg
14. aug. Frederikshavn City
15. aug. Hjørring Morgen
16.aug. Skagen Morgen
16. aug. Skagen
20. aug. Hjørring Vestre
21. aug. Han Herred
22. aug. Thisted
23. aug. Hirtshals
27. aug. Nykøbing Mors

Alle indlæg sendes til: Egon Jensen, distriktsguvernør Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Øvrige begivenheder:
22. aug. Sidste tilmeldingsfrist til RLI
22. sept. RLI modul 1 i Aars
5. okt. Distriktskonference I Aars
27. okt. RLI modul 2

