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NYT FRA 
UNGDOMSUDVEKSLINGEN

Øget fokus og støtte til klubberne i arbejdet med Ung-
domsudvekslingen, herunder mere hjælp og bedre 
samspil mellem distrikt og klubber.
RDU har besluttet en forsøgsperiode på 3 år med ud-
veksling i Europa.
1440 lægger kræfterne i at støtte Rotaract i stedet for 
Rotex.
Ungdomsudvekslingen kommer gerne ud og infor-
merer klubberne.
Status på antallet af ansøgere.
Læs mere i artiklen side 2.
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Hjælp og støtte til klubberne
Vi har gennem det seneste år haft 
meget fokus på, hvad man kan for-
bedre i ungdomsudvekslingspro-
grammet i distrikt 1440. Selv om 
alle brugerundersøgelser viser, at 
distrikt 1440 ligger i top i udveks-
lingsprogrammet, så er der allige-
vel altid noget, der kan forbedres 
og med fordel gøres anderledes og 
bedre.

Vi har især rettet vores opmærk-
somhed mod, hvordan vi kan 
hjælpe og støtte klubberne. Hvor-
dan vi bedre kan uddanne og støtte 
vores klubcounsellorer og klubpro-
tection officers. Dette gælder sup-
port og hjælp i almindelighed, op-
lysning og uddannelse. Desuden er 
vi i gang med at skabe en værktøjs-
kasse, hvor vi samler værktøjer og 

diverse hjælpemidler fra de erfarne 
klubcounsellorer, samler og læg-
ger disse op, så andre og især nye 
klubcounsellorer let kan finde dem 
og tilgå dem. Det kan være årska-
lender, årshjul, kontaktliste til/for 
inbounds studenter osv. osv. 

Distrikt 1440 har af Multidistrik-
tet fået til opgave at producere nogle 
instruktionsvideoer, lave nogle we-
binarer samt andre hjælpemidler til 
hjælp for ungdomsarbejdet i hele 
Multidistrikt Danmark. Det er en 
meget stor opgave, som vil blive ef-
fektueret i de kommende år.

Vi har desuden et øget fokus på 
samspillet mellem klubberne og di-
striktet. Vi vil med den nye struk-
tur skabe tættere kommunikation 
og sammenhæng mellem klub og 
distrikt indenfor ungdomsarbejdet. 

Ser man f.eks. problemer med 
indboundstudenter, så er der to 
muligheder. ENTEN er vi dårlige 
til at skabe den rigtige integration 
af dem ELLER er det dårlig udvæl-
gelse i hjemlandet af dem, vi mod-
tager. Hvis det er dårlig integration 
af studenterne, så kan vi selv gøre 
noget ved det i vores program, og 
hvis det er dårlig udvælgelse i hjem-
landet, så SKAL vi gøre opmærk-
som på det og handle på det overfor 
hjemlandet. Vi har fokus på begge 
dele.

Udveksling med Europa
RDU har i foråret besluttet at have 
udveksling med EU i en 3-års for-
søgsperiode. Distrikt 1440s repræ-
sentant i RDU stemte for dette, 
selvom vi i den daglige ledelse i 

NYT FRA UNGDOMSUDVEKSLINGEN

I 2022 bliver det igen muligt at byde 
velkommen til et hold udvekslings
studenter. Billedet er fra 2015.
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Ungdomsudvekslingen og i di-
striktsledelsen i 1440 ikke ønskede 
det. Det er min holdning, at Mul-
tidistriktet og distriktet altid bør 
afspejle klubbernes ønsker. Vi vil 
derfor bringe emnet op og spørge 
til klubbernes holdning, når vi 
har CC og CPO samlet til de kom-
mende obligatoriske uddannel-
sessamlinger. Disse afholdes her i 
efteråret sammen med PREPETS. 
Indtil videre har vi anbefalet klub-
berne at opfordre studenterne til 
højst at have EU lande på som pri-
oritet 3-5. Vi vil naturligvis rette 
os efter flertalsholdningen i klub-
berne.

Uanset hvad vi mener, så er den 
3 årige periode besluttet. Så længe 
vi stadig har eftervirkninger af 
Corona, kan det være meget fornuf-
tigt. Hellere have udveksling med 
EU end ingen udveksling. Dette i 
tilfælde af, at oversøisk udveksling 
ikke skulle være mulig.

Rotex og Rotaract
Man har i mange år prøvet at få 
Rotex i gang i 1440. Rotex er en 
organisation for hjemvendte ud-
vekslingsstudenter (Rebounds). 
Et ganske udmærket system. I 
1440 har der mange gange været 
ildsjæle blandt rebounds, som har 
påtaget sig opgaven med at få Ro-
tex i gang og til at fungere. Hver 
gang er der sket det, at efter et par 
år er ilden hos ildsjælene brændt 
ud, og tingene er gået i stå igen. 
Det kan skyldes flere ting. De unge 
får travlt med gymnasiet og har 
nye sociale relationer. Det samme 
gennem sport, fritidsjob osv osv. 
Kombineret med, at vores distrikt 
er geografisk meget stort. Faktum 
er, at det aldrig er lykkedes. Vi 

mener derfor, at vi, i stedet for at 
blive ved med at forsøge den ene 
gang efter den anden, skal accep-
tere dette og samle vores kræfter 
om at hjælpe Rotaract med at blive 
stærke. Vi vil derfor opfordre vores 
rebounds til at søge ind i Rotaract. 
Vi har det seneste år skabt et sam-
arbejde med Rotaract. Vi vil derfor 
også bede jer om at opfordre jeres 
egne unge mennesker til at blive 
medlem af Rotaract. Dette uanset 
om de har været udvekslingsstu-
dent eller ej! Vi skal have skabt en 
Rotaract klub i hver større by i di-
striktet. Rotaract er for 18-32+ år, 
og efter den tid skal medlemmerne 
gerne søge til Rotary, og så har vi 
skabt en fødekæde, til glæde for os 
selv.

Det vil tage mange år, før vi når 
dertil, men vi skal starte et sted, og 
jo mere fokuseret vi er, jo før er må-
let opnået!

Klubbesøg
Vi kommer meget gerne ud til klub-
berne og uddyber om den udvik-
ling, vi har igangsat og tager meget 
gerne en dialog om retningen, vi 
arbejder i. På nuværende tidspunkt 
har vi besøgt nogle klubber og har 
aftalt med en hel del flere.

Status på 
 udvekslingsprogrammet
På nuværende tidspunkt, her kort 
før deadline på ansøgningerne 1/10 
2021, så ser det ud til, at vi har ca. 
31 kvalificerede og godkendte an-
søgninger. Det anser vi som abso-
lut godkendt her ovenpå Corona 
nedlukning i så lang en periode. 
Vi havde et minimum mål på 20 
og håbede på 25. Så 31 er absolut 
godkendt ovenpå nedlukningen. Vi 
regner pt med normal udveksling 
fra sommeren 2022. Men uanset, 
så følger vi udenrigsministeriets 
anvisninger for såvel dem vi sender 
ud som dem vi modtager. Det er al-
lerede nu besluttet, at vi kun udsen-
der og modtager studenter, som er 
færdig vaccineret.

På vegne af Den Daglige Ledelse i 
Ungdomsudvekslingen D1440

ADC-OUT Morten Bering,
 ADC-ST Jane Holm, 
ADC-ADMIN Andrew Stevenson,
 RDU Ambassadør Morten Elbro,
 DPO Margrete Larsen 
og Mentor Klavs Nicolaisen.

Svend Christensen
Distrikts Counsellor

Nibe RK

SEMINAR OM UNGDOMSUDVEKSLINGEN
I forbindelse med Pre-PETS hol-
des også et seminar for klub-
bernes counsellor og Protection 
Officer. Møderne holdes torsdag 
de 11. november i Frederikshavn 
eller i Randers tirsdag den 23. no-
vember.
Det er vigtigt, at der møder en re-

præsentant fra klubben, fordi der 
finder en certificering sted, som 
er en betingelse for, at klub og 
distrikt kan deltage i udvekslings-
programmet.
Tilmelding finder sted på distrik-
tets hjemmeside eller i ovennævn-
tes personlige mødekalender.
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EVIGT EJES KUN DET TABTE!
I forbindelse med årets distrikts-
konference kom jeg til at tænke på 
dette citat, foreviget af Karen Blixen 
og senere af Johs Møllehave. 

Hvorfor så lige det. Jo, vi har nu 
fået gang i de fysiske møder igen. 
Det gælder i klubberne, i distrik-
tet og også for nogle enkelte af os 
i udlandet. Uanset hvordan vi end 
vender og drejer det, så er de fysi-
ske møder en så væsentlig del af vo-
res DNA, at det ikke kan erstattes. 
Det synes jeg, man mærker tydeligt, 
når vi ser tilbage på et år, hvor al-
ternativet var virtuelle møder eller 
ingenting. Man mærker virkelig, at 
det tabte er vundet tilbage….

Kammeratskabet trives igen via 
det sociale samvær, men også det 
faglige. Det være sig det jobmæssige 
eller det arbejde, man som frivillig 
bestrider i klubben eller i distrik-
tet. Jeg beundrer og takker alle jer, 
der har kæmpet jer igennem ned-
lukningen og har holdt ”liv” i klub-
berne. Men glem ikke de gode råd 

om at modvirke smitten. Desværre 
ser vi i disse dage et stærkt stigende 
antal smittede.

Men vi må stadig huske og ud-
vikle de fordele, de virtuelle møder 
kan have som alternativer. Det være 
sig eksterne og stærke foredrags-
holdere, som ikke har mulighed 
for at deltage i klubarrangementer, 
men godt vil medvirke i et virtu-
elt klubbesøg. Det kan også være 
medlemmer, som af forskellige år-
sager (rejseaktivitet, sygdom mm.) 
ikke kan deltage fysisk, men måske 
kunne deltage virtuelt. Kontakt ud-
dannelsesudvalget, hvis I vil høre 
mere om, hvilke erfaringer der kan 
trækkes fra andre klubber. Jeg ved, 
at bl.a. Hadsten Rotary RK har haft 
succes med dette.

Det nye design på Månedsnyt har 
fået en flot modtagelse med mange 
positive tilkendegivelser. Stor tak 
til John og Rikke fra Frederikshavn, 
der har stået for det nye layout. 
Desuden forsøger at vi at finde inte-

ressante artikler frem bl.a. via med-
lemmerne. Og i den forbindelse – 
er der nogen af Jer, der sidder med 
en god Rotary historie, er I meget 
velkommen til at sende den til mig 
eller Peter Eigenbroth, så vil vi vur-
dere og finde plads til den.

Nu skal vi så hjælpe hinanden 
med at få det læst. Jeg kan kun 
bakke op om de klubber, der bruger 
nogle få minutter en gang om må-
neden til at ”løbe” Månedsnyt igen-
nem og måske få fremmet interes-
sen til at få det læst. God fornøjelse!

/Jes

HAR DIN KLUB PLANER OM PROJEKTER?
En af Rotarys mærkesager er, at 
vi arbejder på at gøre en forskel 
for vore medmennesker – både 
lokalt og globalt. Det er medvir-
kende til, at vi kan kalde Rotary 
et netværk med mening…

Der kan næsten altid findes 
medfinansiering til klubbens 
projekter – gennem Rotary Dan-
marks Hjælpefond og gennem 
Rotary Foundation.

Distriktets projektudvalg gen-
nemfører i november tre kurser 
i, hvordan og hvor meget der 
kan hentes i støtte fra ovenstå-

ende muligheder.
To af kurserne afholdes i forbindelse med PrePets, 

i Frederikshavn torsdag den 11. november og i Ran-
ders tirsdag den 23. november. Her gennemgås mu-
lighederne for støtte fra Hjælpefonden og fra Foun-
dation gennem District Grants, samt muligheden fra 
distriktets pulje, hvis der ikke kan opnås støtte fra de 
to nævnte fonde.

Der er valgfrihed for, hvilket af kurserne du deltager 
i – geografi og mødeaften kan spille ind.

Kurset tirsdag den 9. november, der afholdes i Aal-
borg, er obligatorisk for klubber, som vil arbejde med 
et Global Grant projekt (samlet projektbeløb minimum 
30.000 US $), men også her orienteres om eventuel 
projektstøtte fra Hjælpefonden og gennem et District 
Grant. 

Kurserne er stilet mod klubbernes projekt- eller 
Foundationudvalg, og tilmelding foretages på distrik-
tets side på Rotary-web’en.

ProjekterProjekter
gi’r mening!gi’r mening!
Distrikt 1440

Projektudvalget

Projektudvalget hjælper
med støtte og viden
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DISTRIKTSKONFERENCEN DER BLEV TIL 
DISTRIKTETS KONFERENCE…
Hele 7 Rotary-, InnerWheel- og Ro-
taract klubber stod for planlægnin-
gen og gennemførelsen af årets Ro-
tary konference, der fandt sted på 
Støvring Gymnasium lørdag den 9. 
oktober.

Et rigtig flot samarbejde på tværs 
af klubber, der dokumenterede, at 
Rotarianere i den grad er ”people in 
(common) action”.

Efter velkomst af distriktsguver-
nør Jes Berg Gertsen og formanden 
for planlægningsudvalget Michael 
Rottbøll fortalte borgmester Leon 
Sebbelin, Rebild Kommune, om-
kring kommunens strategi og ud-
vikling, samt kommunens turist- og 
tilflytningsmæssige gode placering i 
det naturrige område. Kommunen 
har også de seneste år udviklet sig 
som en erhvervsvenlig kommune 
med mange nye erhvervsvirksom-
heder i et sådant tempo, at man p.t. 
havde udsolgt af erhvervsgrunde.

En veloplagt Inger Støjberg (MF) 
talte om sin politiske karriere og 
hvordan man som menneske tack-
ler til tider meget modgang. Histo-

rien gik tilbage til hendes opvækst i 
Hjerk ved Roslev, midt i distriktets 
område. Student fra Morsø Gym-
nasium og siden en videregående 
uddannelse på Aalborg Universitet. 
Der blev også plads til mange humo-
ristiske anekdoter og historier fra 
Christiansborg. Salen bidrog med 
mange engagerede, gode og velfor-
mulerede spørgsmål samt klapsal-
ver, som afsluttede et godt indlæg.

Efter en lækker frokost blev der 

afholdt årsmøde for distriktets rota-
rianere (ref. arkiveret under distrik-
tets dokumenter), og en guidet tur 
for ledsagere i Rebildcentret/Thing-
bæk Kalkminer. Det var virkeligt 
rart, at vi igen kunne mødes fysisk, 
hvilket alle tydeligt var glade for.

Distriktsguvernør Jes Berg Gert-
sen takkede afslutningsvis for en god 
dag, og gav en særlig tak til arrange-
mentets mange involverede klubber, 
sponsorer og medlemmer.
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Vil du være med til noget stort i Rotary? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye Distrikts 
Guvernør til Distrikt 1440 til Rotary-året 2024/25. Vil du med på holdet og medvirke til at udrette noget stort i verden?

I Distrikt 1440 har der gennem de seneste år været stor fokus på en 
række større strategiske indsatsområder. Det handler i høj grad om 
at videreføre arbejdet ud fra visionen om, at gøre Rotary stærk 
gennem en styrkelse af de enkelte klubber. 

Sammen med den siddende GuvernørGruppe (GG) er det vigtigt at 
videreføre dette arbejde i takt med både tiden og organisationen.  

Overordnede ansvarsområder 

Som Guvernør har man det overordnede ansvar for: 

• Overordnet ledelse af Distrikt1440 som består af Distrikts- 
organisationen og 57 lokale Rotary klubber

• Sikre et godt samarbejde i både GG, Distriktrådet og alle andre
udvalg og grupper som arbejder i distriktets regi

• Sikre en optimal organisering af distriktet
• Aflægge klubbesøg og inspirere til udvikling

Baggrund og kendskab til Rotary 

Jobbet kan forenes med et erhvervsaktivt liv, og du bliver gradvis 
oplært i opgaven over perioden. Det kan være en fordel at have 
indsigt i Distriktets arbejde, fx via Rotary Leadership Institute, som 
assisterende guvernør, indenfor projektarbejde eller andre poster og 
opgaver på distriktsplan.  

Som Guvernør-kandidat skal du opfylde følgende krav: 

• Du har været - eller er - præsident i det år, du ansøger
• Du har været medlem af Rotary i min. 7 år
• Du behersker engelsk i skrift og tale på et rimeligt niveau.

Der må påregnes en del møde- og rejseaktivitet. Det er vigtigt at 
kunne organisere egen tid og have mulighed for at være fleksibel, da 
de administrative- og ledelsesmæssige opgaver er stigende i 
perioden.  

Personlige kendetegn 

Som person er du kendetegnet ved: 

• Gode lederevner og gerne erfaring fra anden frivillig
organisation

• Gode samarbejdsevner og god situationsfornemmelse
• Gode kommunikationsevner, en dygtig organisator og

koordinator, som følger op og tager ansvar
• Empatisk og god til at lytte med evne til at sætte dig ind i

behovene på både klub- og distrikts niveau
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary

International/verdenspræsidenten i D1440

Whats in it for me? 

• Stor indflydelse i en af verdens største og mest anerkendte
frivillige organisationer

• Stor indsigt i Rotarys arbejde i verden
• Uddannelse indenfor ledelse af frivillige organisationer
• Stor mulighed for at udvide dit personlige netværk
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Derudover bliver du en del af en yderst velfungerende GG, hvor alvor 
og sjov går hånd i hånd og hvor vi i fællesskab er i stand til at 
imødegå de udfordringer vi stilles overfor. 

Den siddende GuvernørGruppe 2021 er: 

DG Jes Berg Gertsen. Mail: dg1440-2122@rotary.dk  
DGE (Elect) John Christensen. Mail: dg1440-2223@rotary.dk  
DGN (Nominee) Britta Hedegaard. Mail: dg1440-2324@rotary.dk 
IPDG (Past) Laila Christensen. Mail: dg1440-2021@rotary.dk 

Har du spørgsmål til hvervet som Distrikt Guvernør eller hvordan du 
griber ansøgningsprocessen an, er du hjertelig velkommen til at 
kontakte en eller flere fra guvernørgruppen – vi hjælper meget gerne. 

Processen 
Som DG er det vigtigt at have opbakning i egen klub, derfor er det også din klub som indstiller dig. Klubbens præsident fremsender indstillingen, bilagt din motivation 
og CV, til Jes Berg Gertsen.  Ansøgningsfristen er 28. november 2021. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende GG tager stilling til ansøgningen og inviterer 
til samtale i december måned i Rebild. 
Bliver du valgt og godkendt som kommende guvernør (DGND), deltager du i GG allerede fra januar 2022. Allerede fra opstarten vil der være lettere opgaver som 
sikrer at du stille og roligt kommer ind i tingene og terminologierne. Du starter som Nominee – en slags mesterlære. Som nominee bliver du klædt på til opgaven som 
Guvernør gennem ledertræning, både i Danmark og udenlands. Mens du varetager opgaven DG Elect og DG kommer din egen klub til at løfte nogle praktiske opgaver 
i forbindelse med fx PETS, kædeoverrækkelse og Distriktskonference, eventuelt i samarbejde med andre naboklubber. 

Vilkår 
Jobbet som Guvernør er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt. Se Rotary.dk eller rekvirer evt. pjecen ”Hvordan bliver man guvernør”. 
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MIN DELTAGELSE I RLI
Jeg har efterhånden været med-
lem af Rotary i 7 år. I dag sidder 
jeg som præsident – endda på 2. 
år, da Coronaen amputerede mit 
første år. Det kræver kendskab til 
Rotary og organisationen at sidde 
som præsident, hvis man ønsker at 
få den fulde udnyttelse af de mulig-
heder, som Rotary giver. Jeg tror, 
mange Rotarianere ved meget om 
deres klub, hvorimod deres viden 
om distriktet og distriktets arbejde 
ikke fylder ret meget. Det er ær-
gerligt, da det er distriktet, der un-
derstøtter mange af de aktiviteter, 
man gerne vil lave i klubberne. Det 
gælder i høj grad projektarbejde. 
Derfor bør det være et must, at nye 
medlemmer kommer hurtigt på 
RLI.

Jeg valgte i 2020, da jeg var 
præsident elect, at deltage i Rotary 
Leadership Institute (RLI). Men 
det var ikke kun min præsidentpe-
riode, coronaen by-passede, det var 
også deltagelsen i RLI. Kurserne 
blev aflyst i 2020, hvilket betød, 
at det først var muligt at komme 
i gang her i 2. halvår af 2021. Det 
kunne simpelthen ikke lade sig 
gøre pga. forsamlingsforbuddet. 
Det er vi heldigvis – og forhåbent-
lig – på den anden side af i dag. Jeg 
mødte derfor op den 21. september 
til første del af RLI i Randers. Det 
var med en stor forventning. Det 
var ikke kun min Rotary viden, 
jeg glædede mig til at få opdateret. 
Det var også med glæden over, at 
jeg skulle møde mange nye Rotary 
venner. Jeg kan allerede nu sige, at 
jeg ikke blev skuffet. 

Vi startede med en efterårssang 
– Septembers himmel er så blå. Ef-
terfølgende bød Distriktsguvernør 

Jes Berg Gertsen os velkommen. 
Lederen af RLI, Flemming Larsen, 
bød efterfølgende velkommen til, 
og han introducerede os for kur-
sets team og kursets forløb.

RLI er opbygget i forskellige em-
ner. Første dag omhandlede pri-
mært vores egen rolle i Rotary. 

Formiddagen gik med introduk-
tion af ”Mit Rotary” og Rotarys 
organisation. Vi brugte samtidig 
tid på at diskutere vores eget enga-
gement i klubben. Eftermiddagen 
gik med fokus på lederskab og etik 
& erhverv. Derudover var der ori-
entering om Rotary Foundation. 
Undervisningen er opbygget om-
kring gruppearbejde, hvilket ikke 
kun gav mange gode diskussioner, 
der var også plads til, at alle kunne 
komme til orde. 

Succesen for deltagelse i RLI er, 
at man lader sig engagere i de em-
ner, som bliver diskuteret. Det var 
tydeligt, at der var lagt et stort for-
arbejde i arbejdet med emnerne. Vi 
blev i grupperne godt klædt på til 
at behandle de forskellige emner. 
Det gode forarbejde gjorde også, at 
deltagerne blev engagerede, og der 
kom en god debat. Nu kan jeg kun 
berette fra min egen gruppe, men 
fornemmelsen er, at de to andre 
grupper var lige så engagerede.  

Selv om RLI er bygget godt op 
fagligt, er drivkraften samværet 
med de øvrige Rotarianere. Det er 
dejligt at komme ud og møde men-
nesker, som har forskellige årsager 
til medlemskab af Rotary. Det 
mærkede jeg på kurset, og det gav 
mange gode samtaler. 

Da dagen var slut, var det en glad 
mand, som kørte hjem. Det var en 
dag med gode samtaler, nye be-

kendtskaber og en hel del ny viden. 
Vi skal huske på, at dage, hvor 

vi lærer noget, og hvor vi lærer nye 
mennesker at kende, er gode dage. 
Det var derfor helt igennem en god 
dag, og jeg glæder mig til de næste 
to moduler, som jeg har en lige stor 
forventning til.

Anders T. Olesen
Præsident Bjerringbro Rotary 

Klub
Søndervang 31, Mammen

8850  Bjerringbro.
Tlf: 2059 3008

email: aabcc01@gmail.com.
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Den 27. august 2021 kunne Rota-
ryklubberne og Strandbakkehuset 
(Børne- og ungehospice) invitere til 
offentlig indvielse af ”Udeområdet”.

Hospiceleder Dorit Simonsen 
samt arbejdsgruppen, der består af 
medlemmer fra alle seks Rotary-
klubber på Djursland, bød velkom-
men og kunne præsentere det fær-
dige projekt for de mange gæster.

Der var stor tak fra Dorit Simonsen 
til Rotary og de mange bidragsydere 
for det fantastiske resultat, som hun 
udtrykte det: ”Det er lige, hvad Strand-
bakkehusets beboere har behov for”.

Erling Mikkelsen fra arbejdsgrup-
pen fortalte om baggrunden for, at 
Rotary var trukket i arbejdstøjet og 
har stået i spidsen for indsamlingen 
af de økonomiske midler til etable-
ringen af det område, som Strand-
bakkehuset havde ønsket sig.

Det nye Børne- og ungehospice 
er det første af slagsen udenfor Kø-
benhavn, og det første nyopførte. 
Strandbakkehuset er placeret i til-
knytning til Hospice Djursland, som 
Rotary-klubberne på Djursland var 
initiativtager til tilbage i 2001.

Ole Bak fra arbejdsgruppen 
kunne herefter fortælle, hvor de 
indsamlede penge kom fra. Udover 
rene donationer fra klubkasserne 
har mange Rotaryklubber i Vestdan-
mark skaffet penge ved offentlige 
arrangementer, der samtidig synlig-
gjorde Rotary på bedste vis. Herud-
over har Rotarys fonde også bakket 
flot op om projektet.

Snoren til ”Stilleskoven” blev 
herefter klippet af en af beboerne i 
Strandbakkehuset. På bedste kon-
gelige maner blev hun sekunderet 
af “prinsesse” hospiceleder Dorit Si-
monsen.

Medlemmerne af arbejdsgruppen 
viste herefter rundt og besvarede 
spørgsmål fra gæsterne, og der var 
mulighed for en god snak om pro-
jektet og om Rotary.

Udeområdet ved Strandbak-
kehuset
Strandbakkehusets tilknyttede 
Udeområde ligger i forlængelse af 
bygningerne, begyndende med en 
legeplads, hvor der er forskellige 
aktiviteter, der alle har sikkerheds-
underlag og er sammensat, så hele 
kroppen kan blive aktiveret.

Fra legepladsen er det muligt at 
komme ind i skoven, der er døbt 
”Stilleskoven” for at vise den re-
spekt, der skal være for beboere 
på Strandbakkehuset og Hospice 
Djursland. Stien til skoven har en 
svag hældning, men er asfalteret, så 
det er muligt for kørestolsbrugere og 
sygesenge at færdes der.

Midt i skoven er der en lille sø. 
Hele vejen rundt om er der bygget 
en 130 meter lang boardwalk, lavet 

af gedigent bæredygtigt træ. Langs 
boardwalken er der opstillet bænke 
og siddeplatforme samt et overdæk-
ket ”madpakkehus” med bålsted.

Skoven er offentlig tilgængelig, og 
mennesker og dyr færdes i naturen 
med respekt for hinanden og på na-
turens præmisser.

Vi løfter bedre i flok
Planen var at indsamle 2 mio. DKK. 
Imidlertid voksede projektet til 3 
mio. DKK. Det blev for stor en op-
gave, derfor bad vi om hjælp hos alle 
Rotaryklubberne i Vestdanmark.

Projektet har vist, at når vi i Ro-
tary arbejder sammen, kan vi opnå 
resultater, hvor det næsten umulige 
kan realiseres. Således fik vi efter 
to års planlægning og indsamling 
af penge til Udeområdet et resultat 
på 3,6 mio. DKK. Det har medført, 
at alle Strandbakkehusets ønsker 
til Udeområdet kunne opfyldes, og 
endvidere kunne der afsættes penge 
til 10 års vedligeholdelse af området.

INDVIELSE AF UDEOMRÅDET VED 
STRANDBAKKEHUSET I RØNDE

Der er gode legemuligheder 
og fine stier i udeområdet.
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Klubsamarbejde
I år er det 50 år siden, Rotaryklub-
berne på Djursland indledte et sam-
arbejde.

Således inviterede klubberne i 
1971 til den første Short Term ud-
vekslings Camp. Et initiativ, der er 
gentaget hvert 3. år siden. Flere an-
dre projekter på tværs af klubberne 
har gennem årene givet mange suc-
ces’er.

Rotaryklubberne fik i 2001 idéen 
til at få etableret et voksen-hospice. 
I konkurrence med flere kommuner 
lykkedes det at overbevise beslut-
ningstagerne om, at det skulle etab-
leres i Rønde på Djursland.

Forinden havde klubberne ar-
bejdet intenst med projektet for på 
forhånd at frembringe et færdigt 
beslutningsgrundlag. Det var et ar-
bejde, der var muligt, fordi Rotary 
rummer en mangfoldig viden gen-
nem medlemmernes kompetencer 
fra erhvervslivet.

Projektet krævede ikke store do-
nationer fra Rotary; men derimod 
en kæmpeindsats fra medlemmer-
nes viden som de bærende kræfter. 
Det lykkedes at få Hospice sat på 
skinner, og den 9. november 2007 
kunne Hospice Djursland åbne dø-
rene og tage imod de første beboere.

Strandbakkehusets 
 Udeområde
Historien gentog sig, efter at hospi-
celeder Dorit Simonsen i februar 
2019 holdt et inspirerende foredrag 
om det kommende børne- og unge-
hospice ”Strandbakkehuset” i Rønde 
Rotary Klub.

Regeringen havde besluttet at 
etablere et børne- og ungehospice 
i Vestdanmark, og Region Midtjyl-
land havde budt ind på opgaven med 
en årlig driftsfinansiering fra regio-
nen. Anlægsfinansieringen var Dorit 
Simonsen rimeligt fortrøstningsfuld 
omkring.

Finansieringen af udeområdet var 
ikke så håndgribelig, derfor ville det 
blive en stor opgave. Her var en ud-
fordring til Rotary. Vi fik nedsat en 
arbejdsgruppe på 16 medlemmer fra 
de 6 Rotaryklubber på Djursland. 
Igen kom Rotarys faglige netværk i 
spil.

Planlægningen og pengeindsam-
lingen med mange meget forskel-
lige arrangementer blev sat i værk. 
HedeDanmark fik opgaven med at 
udføre anlægsarbejdet. Arbejds-
gruppen fulgte hele processen – vi 
skulle sikre, at vi fik noget for pen-
gene – og det lykkedes på allerbed-
ste vis.

 Paul Harris Fellows
Hospiceleder Dorit Simonsen er en 
sand rotarianer – men uden klub. 
Derfor fik hun tildelt en Paul Harris 
Fellow, som hun blev meget glad og 
rørt over at få.

Efterfølgende fik de 6 tovholdere 
i klubberne, Erling Elsig, Ole Bak, 
Niels Holm Larsen, Michael Sche-
rer, Torben Folmer Bech og Erling 
Mikkelsen også tildelt en Paul Har-
ris Fellow som tak for deres indsats 
med projekt ”Udeområdet”.

Torben Folmer Bech
Medlem af arbejdsgruppen

Hjørring:
Jens Nørholm
Lars Dam Christensen

Hjørring Morgen:
Brian Tholstrup Nybo

Langå:
Klaus Josefsen

Randers Vestre:
Inger Nislev
Liss Larsen
Søren Qvist Hansen

Randers Østre:
Bernd Diepenhorst

Rebild:
Karoline Obel Rose

Rønde:
Morten Illum Frederiksen

Skagen:
Peter Venås Jørgensen
Tommy Møller Hansen

Skivehus:
Claus Engmann
Peter Hededam Christensen

Sæby:
Anders Jensen
Anita Fuglsang Olsson
Dennis Bøgh
Inge Andersen
Jørgen Frahm

Torshavnar:
Katrin Thorsvig Hansen

Viborg-Asmild:
Poul Erik Hansen

Aalborg-Nørresundby:
Jonas Bjørn

Aalborg Søndre:
Henrik Trenskow

Aalborg Vestre:
Git Becker
Helen Steensbæk Schrøder

Aars:
Emil Høgh Jensen

VELKOMMEN TIL 
NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste 
 månedsbrev:

Birgit Bech overrækker PHF til Dorit 
Simonsen.
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