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Nyt i 1440

Udfordringer, der fører til forandringer
Vi kan ikke skrue tiden tilbage eller 
undgå ydre påvirkninger – men vi kan 
lære at stå i forandringens vinde – og 
huske at trække vejret.

Uh ha, hvor vi alle kan mærke, at vi er 
udfordrede! Intet er som det plejer, og 
med nye restriktioner og stillingtagen 
til, hvorvidt vi bør mødes eller ej, ry-
ster jorden endnu engang under vores 
fødder.

Hvad er overflødige møder? Hvordan 
passer vi på hinanden? Hvordan sikrer 
vi sammenhold, lederskab, udvikling 
og fastholdelse af klubånd, klubmed-
lemmer og gode intentioner?

Kan fysiske møder erstattes af virtu-
elle møder? Hvordan får vi spændende 
indlægsholdere på en virtuel platform? 
Hvor længe skal vi fortsætte på denne 
måde?

Svarene skal I finde blandt jeres klub-
medlemmer og klubbestyrelser. For der 
findes som sådan ikke nogle rigtige el-
ler forkerte løsninger. Der findes hen-
sigtsmæssige (nød)løsninger, tilsat for-
ståelse, tolerance og tålmodighed. 

Og håb! Hold fast i håbet – sammen. 
Tro på, at tingene bliver godt igen, 
selvom de nok aldrig bliver, som de var 
engang. Vores fremtid bør jo bygge på 

de tre faktorer: tro, håb og kærlighed. 
Ikke fortvivlelse, håbløshed og frygt. 

Når det hele ser sort ud – så husk at 
trække vejret: mærk, at du lever, og sæt 
dine prioriteter ud fra høje etiske og 
moralske principper; dét er også Ro-
tary!
Brug Rotarys 4-punktsprøve som 
guideline:

1. Er det sandt?
2.  Er det rimeligt for alle involve-

rede?
3.  Vil det være til gavn for alle in-

volverede?
4.  Vil det skabe velvilje og fremme 

venskaber?

Det er ingen selvfølge, at Rotary består. 
Det skyldes folk, som tager action, an-
svar og som holder fast, også når det 
er hårdt. Hvor alle giver en hånd med 
til fællesskabet, støtter solidarisk og 
respektfuldt op om de siddende ledere, 
og som strækker sig lidt længere, når 
der er behov for det. Frivilligt, natur-
ligvis, for heri bor glæden ved at give.

Tilbud med værdi
Rotary/distriktet har mange tilbud til 
klubberne – og til dig. Ingen tilbud har 
dog værdi, hvis de ikke benyttes.

Her får du lige en kort liste, så du kan 
tænke det ind i din planlægning:

•  RLI for alle rotarianere. Distrik-
tet betaler for 2 årlige deltagere 
pr. klub.

•  Moduler fra Akademiuddannel-
sen til rene kostpriser. Egenbeta-
ling (medmindre din klub beslut-
ter, at de betaler for et modul).

•  Decentrale kurser som fx Kend 
dit Rotary, Projektidéer, Etik og 
Erhverv med flere, enten på klub-
niveau eller i jeres AG (assiste-
rende guvernør) område.

•  Alle de distriktsbesøg, I måtte 
ønske, og hvor I selv bestemmer 
temaet.

Distriktet står desuden bag obligatori-
ske kurser og assisterende kurser for 
vitale ledelses- og administratorfunk-
tioner.

Selv om disse tilbud har trange tider 
lige nu, så overvej og planlæg ind i det 
nye kalenderår – og det nye Rotaryår. 
Skal vi bevare troen og håbet, skal vi 
fortsat turde iværksætte langtidsplan-
lægning, nye projekter og idéer og gøre 
hvad vi kan, for at tingene udvikler sig 
i en gunstig retning – på trods af kriser!

Carpe Diem! Grib dagen. Lad Rotary 
leve med os.

Laila Christensen, DG

Rotary
Opens
Opportunities
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På grund af nye restriktioner 
omkring forsamlinger fra rege-
ringen vælger vi at gennemføre 
årsmødet virtuelt for deltagende 
præsidenter, sekretærer og di-
striktsrådsmedlemmer.

Kun panelet vil deltage fysisk 
på Comwell i Aalborg med live-
streaming/kamera på, så alle del-
tagere både kan høre beretninger, 

komme med kommentarer i ple-
num og via chatfunktion og – for 
de stemmeberettigede – at kunne 
afgive deres stemmer. 

Link til virtuel deltagelse vil 
fremgå af distriktets hjemme-
side, hvor det er muligt at til-
melde sig. Vi håber, at alle klub-
ber vil være repræsenterede. Et 
link er kun for de stemmeberet-

tigede. Et andet link for øvrige 
inviterede.

Vi optager årsmødet, så alle 
kan se det efterfølgende, og da 
der max kan være 100 deltagere 
på et Zoom link, kan I ikke give 
linket videre. I må dog gerne 
samle en lille flok hos den på-
gældende og se/høre med.

Lørdag den 10. oktober var 22 for-
ventningsfulde unge Rebound udveks-
lingsstudenter samlet til Afterbriefing 
på Rebildhus i Rebild. Godt nok un-
der en anden form end vi er vant til, 
på grund af Corona situationen. Hvor 
vores Afterbriefing normalt plejer at 
være et 2-dages fælles arrangement for 
de 5 distrikter i Danmark, var vi i år på 
grund af forsamlingsforbuddet nødt til 
at afholde Afterbriefingen på distrikts-
niveau. Det var selvfølgelig en kraftig 
begrænsning for vores studenter, som 
havde glædet sig til at mødes med alle 
studenterne fra hele Danmark til en 
hyggelig weekend på Fyn, men sådan 
kunne det desværre ikke blive på grund 
af Corona situationen.

Men – det blev trods alt en hygge-
lig lørdag, også med plads til at snakke 
og hygge sig. Udover at der skal være 
plads til, at de unge mennesker får mu-
lighed for at mødes igen, er der jo fra 
distriktets side den mulighed, at vi kan 
få tilbagemeldinger om, hvordan det er 
gået ”derude” i det år, de har været af-
sted. Et er, at vi undervejs under deres 
ophold er i kontakt med dem igennem 
deres kvartals rapporter på mail eller på 
Skype, hvis der er noget, der går skævt 
undervejs. Noget andet er det, vi kan få 
at vide bagefter, når de er hjemme igen 
og har fået det hele lidt på afstand.

De unge blev delt ind i 4 lande-grup-
per, hvor de efter et oplæg fra distriktet 
gik ud i de 4 arbejdsgrupper sammen 

med en coach fra Distriktets ungdoms-
udvalg, som skulle fungere som ordsty-
rer i arbejdsprocessen. Coachen blev 
udstyret med en række spørgsmål, som 
vi gerne ville have en tilbagemelding 
på. Der kom mange gode tilbagemel-
dinger fra vores studenter, som vi i di-
striktets ungdomsudvalg vil gennemar-
bejde og forholde os til. En konklusion 
på tilbagemeldingerne vil blive afleve-
ret til Rotary Danmark, hvor vi i RDU 
vil se på, om der er grund til at tage en-
keltsager op overfor vores værtslande/
distrikter.

Om efter eftermiddagen fik vi besøg 
af ROTEX, repræsenteret ved Christian 
Schmelling Pedersen og Alexander Be-
ring – henholdsvis D-1440 repræsen-
tant i Rotex, og Præsident i Aalborg 
Rotaract klub.

De 2 fortalte på levende vis, hvad 
Rotex er for en størrelse, og hvad de 
går og laver. Desværre er der lige nu 
kun én Rotex klub i Distrikt 1440, men 
de arbejder hårdt på at få mindst en 
klub mere op at stå i distriktet.

Dagen sluttede med det traditionelle 
gruppebillede. 

DC 1440
Hans Jørn Sørensen

Udvekslingsstudenterne, der deltog i Afterbriefing.

Afterbriefing for Team 19/20

ÅRSMØDET LØRDAG DEN 31. OKTOBER 2020
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Uge 43 er traditionelt Polio- 
uge. Tilbage i 1952-53 fik 
danskerne for alvor poliovi-
russen at opleve, da ca. 7.000 
danskere blev smittet af den 
frygtelige sygdom, og en polio-
epidemi ramte Danmark. Men 
hvad er polio egentlig, og hvad 
skete der under epidemien i 
1952-53? 

Polio er en lammende sygdom, og i 
nogle tilfælde dødelig. Virussen inva-
derer nervesystemet og kan forårsage 
total lammelse i et ubestemt antal ti-
mer. Den kan invadere folk i alle aldre, 
men årsagen er primært størst hos børn 
under fem. Polio er uhelbredelig, men 
kan forhindres og forebygges med 
vacciner.

Da epidemien brød ud, bredte der sig en 
enorm stor frygt blandt læger og eks-
perter, for man havde at gøre med en 
ukendt fjende. Mange tiltag blev gjort 
for at få ramt på den frygtelige sygdom. 

Den katastrofale situation satte gang 
i en medicinsk og teknologisk udvik-

ling i Danmark, der gjorde os klogere 
på virussen og revolutionerede vores 
behandlinger af de ramte. I takt med 
dette skete der noget banebrydende, for 
en amerikansk virolog ved navn Jonas 
Salk fik udviklet en vaccine mod virus-
sen, og i 1955 kunne vi i Danmark, som 
det andet land i verden, vaccinere vores 
poliosyge.

Polioepidemien i Danmark kostede 348 
danskere livet, og mange af de overle-
vende var og er stadig plaget af men og 
senfølger af sygdommen. Det var en tra-
gisk periode, som satte dybe spor i dan-
skerne og det danske sundhedssystem. 

I 1979 tog Rotary International kam-
pen op mod polio og gjorde det til en 
mærkesag. Lige siden har Rotary været 
initiativtager til udryddelsen af polio 
og særdeles engageret og dedikeret i 
arbejdet for, at det lykkes. Rotary In-
ternational har hjulpet med at vaccinere 
mere end 2,5 milliarder børn mod po-
lio i 122 lande og reduceret polio syg-
domstilfælde med 99,9%. 

Polio er ikke udryddet endnu, men 
vi er tæt på målet. Det er den svære-
ste del, der skal overvindes nu, og det 

kræver en ekstra indsats. Den indsats 
gør Rotary. 

Som Rotarys verdenspræsident Holger 
Knaack siger: ”Vi har givet et løfte til 
alle verdens børn om at udrydde polio 
– og det løfte skal vi opfylde!” 

Rotary fortsætter kampen indtil, at det 
løfte er opfyldt. Der er lys for enden af 
tunnelen, og snart er vi nået enden.

Test din viden om polio her

Da polio-epidemien ramte 
som en ukendt fjende

WORLD 
POLIO DAY 

OKTOBER
24

https://mediaengagement.org/quiz-embed/1647
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Af Jesper Bøss, Hobro 

16-årige Saxon Broughton 
Perry fra den solbeskinnede 
kystby Shoalhaven, et par 
timers kørsel syd for Sydney i 
Australien, er lige nu udveks-
lingsstudent med base i Skør-
ping. Et ophold, der har været 
noget anderledes på grund 
af den verdensomspændende 
corona-pandemi.  

Saxon rejste fra de ekstreme varmegra-
der i Australien den 18. januar. Radaren 
var rettet mod regnfulde og vinterkolde 
Skørping, hvor han skulle være ud-
vekslingsstudent i et år gennem Rebild 
Rotary Klub.  

Saxon faldt godt til hos sin værts-
familie, startede på Støvring Gymna-
sium, fik nye venner – alt kørte med 
andre ord lige efter bogen. Lige indtil 
midten af marts, hvor Danmark og det 
meste af resten af verden lukkede ned 
på grund af corona-pandemien. Fra den 
ene dag til den anden var intet, som det 
plejede at være. 

Anbefalet at rejse hjem 
Saxon blev – ligesom alle øvrige Rota-
ry-udvekslingsstudenter – anbefalet at 
rejse hjem. Dog uden at det var et krav. 
Han valgte at blive. 

- Jeg overvejede det selvfølgelig 
nøje, snakkede en del med mine for-
ældre og Rotary både i Australien og 
Rebild, og tænkte en overgang også, at 
det bedste nok ville være at rejse hjem. 
Men jeg besluttede at blive, og det har 
jeg ikke fortrudt. 

- Der er selvfølgelig en del, der har 
været meget anderledes, blandt andet 
med fjernundervisning og aflysning af 
vores fælles tre-ugers Europatur med 
andre udvekslingsstudenter, ligesom 
min sprogundervisning i dansk også 
blev aflyst. Men var jeg rejst hjem, 
havde der også været meget anderledes 

hjemme, og så havde det hele været så 
uforløst, fortæller Saxon og fortsætter: 

- Men det har så til gengæld bety-
det nogle andre fordele. Dels lærte jeg 
min første værtsfamilie ekstra godt at 
kende, fordi vi havde så meget tid sam-
men, som de også benyttede til at vise 
mig rigtig meget af Danmark. Vi havde 
god tid til at køre rundt og se en masse, 
og det er jeg glad for at have oplevet. 

Kontrasterne mellem Danmark og 
Australien
Saxon skal være i Danmark i et år, hvor 
han skal bo hos tre forskellige værtsfa-
milier. Om, hvorfor det lige blev Dan-
mark og Skørping, fortæller han: 

- Jeg kunne godt tænke mig at opleve 
et sted, der er en kontrast til Shoalha-
ven i Australien, hvor jeg kommer fra. 
Efter lidt research faldt valget på Dan-
mark, og så var det lidt tilfældigt, at det 
blev Skørping. 

- Jeg er også meget positiv over mine 
foreløbige oplevelser i Danmark, og 
der er selvfølgelig nogle forskelle i for-
hold til Australien. 

- Det mest oplagte er vejret, hvor der 
er kæmpe forskel. Men noget af det, 
jeg også har lagt mest mærke til, er, at 
I danskere er meget mere lukkede og 
tilbageholdende, end jeg er vant til. 

- Det gælder både privat, i skolen og 
når man eksempelvis færdes i butikker. 
Jeg er vant til at snakke åbent med alle, 
også med ekspedienterne i butikkerne, 
men det gør man ikke her. Her udveks-
les kun nogle ganske 
få ord.  

- På gymnasiet 
er det hele samtidig 
mere uformelt og 
afslappet, og man er 
sådan næsten venner 
med sine lærere, som 
man også kalder ved 
fornavn. Hjemme i 
Australien er vi på 
efternavn med læ-
rerne, og der er en 
passende distance. 

- Fagligt er det hårdere i skolen her 
i Danmark, hvor der stilles høje krav, 
og der er meget hjemmearbejde, for-
tæller Saxon, der også lige sender et 
par ord efter vores mad- og alkohol-
vaner. 

- Hhhmm… hvad skal jeg sige om 
maden? Jeg elsker flæskesteg og flø-
deboller – altså ikke samtidig. Men 
ellers er det…. Okay… 

- Samtidig har jeg også lagt mærke, 
at I danskere altså drikker noget mere 
alkohol, end jeg er vant til hjemmefra, 
lyder det med et smil fra Saxon, der i 
dag er rigtig glad for, at han besluttede 
sig for at blive i Skørping, hvor han 
ser frem til resten af sit ophold. 

Drømmer om at blive pilot 
- Jeg nyder at være hos min værts-
familie, jeg sætter pris på skolen, på 
mine nye venner, og så glæder jeg mig 
til at opleve endnu mere af Danmark. 
Samtidig vil jeg også gerne se noget 
af Tyskland, ligesom jeg håber at nå at 
komme en tur til Færøerne. 

Når turen går tilbage til Australien, 
er det Saxons plan at søge ind til mi-
litæret og starte på pilotuddannelsen. 
En drøm, hvor han ikke er i tvivl om, 
at han vil kunne bruge oplevelserne 
fra sit ophold. 

- Jeg kan mærke, at både oplevel-
serne og udfordringerne er et stort 
plus for mig. Jeg har allerede lært en 
masse om mig selv og er blevet en 
stærkere person, slutter Saxon.

Fra Sydney til Skørping 
trods corona-udfordringer
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Akademiuddannelse i bestyrelsesansvar afsluttet
Distriktets initiativ med akademiud-
dannelse i ledelse har afsluttet kurset 
i grundlæggende bestyrelsesansvar, og 
følgende bestod eksamen:

Michael Sederberg Rottbøll (Stigs-
borg RK), Tage Odgård Nielsen og 
Anne Margrethe Bach (Nykøbing M 
RK), Kim Dalgård Jensen, Thomas 

Christian Riise (Hobro RK), Morten 
Michael Andersen, Kenneth Wolff 
Madsen, Karen Østergård, Lonnie 
Skovfoged, Anders Pedersen, Johnny 
Rubach Lauritsen, Henrik Leth. Fra 
Hadsten RK Lars Ole Nonboe Kristen-
sen og Vagn Skaarup. Søren Nørgaard 
Christensen (Randers BB RK), Gitte 
Frederiksen (Hjallerup Morgen RK) 
samt Klaus Kroman Knudsen og Hen-
rik Jensen (Viborg-Asmild RK).

Deltagerne gav udtryk for stor tilfreds-
hed med kurset, og afslutningen blev 
fejret med en god middag.

Modulet Grundlæggende bestyrelse-
sansvar gentages i januar-februar 2021, 
og i april-maj gennemføres et kursus i 
Forandringsledelse.

Se mere på Rotary.dk > Distrikt 1440 
> Dokumenter > Brochurer og foldere 
> Akademi Lederuddannelse.

Af PDG Jan Brinck, Formand for 
D1440 Foundation udvalg.

På grund af Covid-19 er det besluttet 
at udsætte gennemførelsen af det årlige 
Grant Management Seminar til marts 
måned 2021.

For at få støtte fra The Rotary Foun-
dation skal en klub kvalificeres (certifi-
ceres) en gang om året. Det er et krav 
fra Rotary Foundation. Kvalificering er 
et krav, hvad enten man søger om støtte 
til et District Grant projekt eller til et 
Global Grant projekt.

Seminaret er strukturelt ændret. Det 
er opdelt i et District Grant seminar og 
et Global grant Seminar. District Grant 
seminaret gennemføres i Nordjylland 
og i Kronjylland. Global Grant semina-
ret gennemføres på Rebildhus.

Kvalificering på nettet
Hvis en klub er forhindret i at deltage 
i distriktets seminar, kan man kvalifi-
cere sig ved gennemføre et kvalifice-
ringsforløb på Learning Center www.
Rotary.org. Henvendelse vedrørende 
denne mulighed sker til formand for 
Grant Management udvalget PDG Tor-
ben Folmer Bech – bech@intercon.dk 

 
Ændring i støtten til Global Grant
Fra. 1. juli 2020 får man ikke længere 
matchet sine samlede kontante midler 
med 50% til et Global Grant projekt. 
Støtte med midler fra Distriktets Desig-
nated Fund matches fortsat 1:1 af The 
Rotary Foundation World Fund. Denne 
beslutning er truffet centralt af besty-
relsen i The Rotary Foundation.

Jan Brinck

Grant Management Seminar 
udsættes til foråret 2021

www.Rotary.org
www.Rotary.org
mailto:bech%40intercon.dk?subject=
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Alle klubber har oplevet et fuldstæn-
digt anderledes 2020 end nogensinde 
før. Udfordringer har der været mange 
af. Klubmøder er blevet aflyst og efter-
følgende har de enkelte klubbestyrel-
ser arbejdet ihærdigt med at finde nye 
mødeformer – lige fra hjemmemøder 
med begrænset antal personer til vir-
tuelle  aktiviteter og meget mere. Alt 
sammen til gavn og glæde for, at de en-
kelte klubmedlemmer kan mødes for at 
styrke sammenholdet på bedste vis.

Fra Guvernørgruppens side vil vi gerne 
påskønne og støtte op om det store 
arbejde, de enkelte klubber ihærdigt 
gennemfører. På grund af Coronaen er 
distriktets GETS-uddannelse i Finland 
blevet aflyst, og i stedet gennemført 
med virtuelle møder. Her har DGE og 
DGN deltaget i 17 netmøder, fordelt 

over 7 dage. Det har betydet en bespa-
relse, som vi gerne vil, at vore klubber 
skal have gavn af.

Provenuet på i alt kr. 25.000 ser vi der-
for gerne benyttet til at understøtte ét 
eller flere af de enkelte klubbers Co-
vid19 projekter. Har din klub interesse 
i det? Hvis din klub mener, at man har 
udført et godt projekt, eller påtænker 
I at gøre en ekstra indsats i nærmeste 
fremtid, så kontakt klubbens AG’er og 
fortæl, hvorfor netop I skal have del i 
projektpengene.

Forslag til projektstøtte skal afleve-
res til din klubs AG’er senest den 1. 
november. Herefter vil AG-gruppen 
i samarbejde med Guvernørgruppen 
vurdere de enkelte projekter og fordele 
projektbeløbet til én eller flere klubber.

Skal din klub have andel 
i Covid19 projektstøtte?

Distriktet havde tidligere et boks-ud-
valg, der havde fokus på at indsamle 
midler til fordeling mellem Rotarys 
to boks-projekter, Shelterbox og Wa-
ter Survival Box. Da udvalget lukkede 
ned, opstod der et vakuum, ikke mindst 
vedrørende WSB, som er grundlagt af 
den engelske Rotaryklub Chelwood 
Bridge, der står for det praktiske med 
at pakke og udsende Water Survival 
Boxen. 

Water Survival Boxen er et godt 
supplement til Shelterboxen, når det i 
højere grad er rent vand, der er behov 
for i katastrofesituationen end måske 
etablering af husly. Rotary Norden be-
skrev de to bokstyper i sit seneste num-
mer – september 2020 – og der var her 
enighed om, at de to bokse supplerer 

hinanden godt.
For at kunne tilbyde distriktets klub-

ber en nem løsning på at indbetale 
beløb til WSB uden at skulle lave en 
pengeoverførsel til England, oprettede 
Han Herred Rotary Klub som et klub-
projekt foreningen Water Survival Box 
Danmark.

Rotarianere i hele Danmark har givet 
udtryk for, at de gerne støtter initiativet 
fra Han Herred, og det har resulteret i 
etablering af et net af kontaktpersoner 
i alle fem danske distrikter, der er ud-
styret med demobokse, og som gerne 
demonstrerer dem ved klubmøder og 
distriktssamlinger. Indtil nu har Sydthy 
og Roskilde Rotary klubber aktivt til-
sluttet sig projektet. Der er oprettet en 
hjemmeside, som fortæller om boksen, 

og hvor man kan se, hvem der er kon-
taktpersoner i de enkelte distrikter.

Initiativet har resulteret i indbeta-
linger fra klubber i hele landet, lige 
som rotarianere kan indbetale donatio-
ner med skattefradrag gennem Rotary 
Danmarks Hjælpefond. Beløbene sen-
des videre til klubben i England, der 
lige som den danske og en tilsvarende 
schweizisk forening er baseret på fri-
villigt arbejde. Klubben sørger for at 
opbygge et lager af bokse, som hurtigt 
kan indsættes, når behovet opstår.

Du kan læse mere om Water Survival 
Box Danmark her

Peter Eigenbroth

Et klubprojekt, der blev landsdækkende

http://watersurvivalbox.dk/
http://watersurvivalbox.dk/
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Område 1:
VAKANT.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Arne Hedegaard, 
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Johs. Bindslev
Aalborg-Nørresundby RK
johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre

Område 4:
Jørgen Leonhard Jensen
Han Herred RK
Leonhard.el@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro, 
Løgstør, Skive, Skive Fjord 
Morgen, Skivehus, Aars

Område 6:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Laila Christensen
Aalborg Nørresundby RK
Dg1440-2021@rotary.dk
Tórshavnar, Klaksvikar 

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Laila Christensen, mail: dg1440-2021@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Distriktsbesøg:
22. okt. Hjallerup Morgen
22. okt. Randers Østre
27. okt. Aalborg Østre
28. okt. Hadsund og Hobro
28. okt. Hadsten
 2. nov. Randers Vestre
 2. nov. Ebeltoft
 4. nov. Aalborg City
 4. nov. Thisted
 4. nov. Grenå Djurs
 5. nov. Hirtshals
11. nov. Hjørring
12. nov. Rønde

Øvrige begivenheder:
30. okt.  Workshop 

strategiarbejdsgruppe
31. okt. Årsmøde for inviterede
 9. nov. Distriktsrådsmøde

?

Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Grenaa-Djurs
Nina Bønløkke Adamsen

Hjørring Vestre
Jeppe Andersen

Rønde
Rikke Lautrup Lindhardt

Sæby
Pia Falden

Aalborg City
Mette Lund Petersen

Aalborg Nørresundby
Gabriella Anastasia Donnerborg

Aalborg Rotaract
Amalie Skak Thomsen
Erica Caroline Jensen

Velkommen til nye 
medlemmer!

Da Danmark blev ramt af Corona-bøl-
gen i marts måned medførte det en ny 
situation i alle klubber. Hvordan skulle 
vi nu afholde vores møder på en for-
svarlig måde? Det har betydet nye mø-
deformer, så vi fortsat kan mødes med 
vore Rotary-venner.

Vi ved, at klubberne efterfølgende 
har arbejdet med mange kreative mø-
deformer. Mange har afholdt virtuelle 
møder. Dem vil vi gerne have formidlet 
videre til alle distriktets klubber, så vi 
kan inspirere hinanden til at få så for-
trinlige møder som muligt. Alle, der 
har gennemført både virtuelle klub-
møder eller har andre kreative ideer at 
videregive, vil vi gerne høre mere om. 

Derfor kontakt Jeres AG’er – gerne 
senest den 1. november. Så vil AG’erne 
i samarbejde med Guvernørgruppen 
udarbejde et samlet idé-katalog, som 
kan benyttes af alle klubber.

Vi håber at høre fra rigtig mange 
klubber. – Til glæde for hele Rotary!

Gode ideer til virtuelle 
klubmøder efterlyses


