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JOHN CHRISTENSEN · DISTRIKTSGUVERNØR 2022-23

UDVID DIN
HORISONT
Distriktskonferencen i Frederikshavn bød på 
mange gode oplevelser – og en af dem var en ud-
flugt til Pikkerbakkerne, hvor der åbenbarede sig 
en storslået udsigt over byen.
Der er sket mange ting i distriktet siden sidste 
nyhedsbrev, og det kan du læse mere om i dette 
udvidede nummer.
Den største oplevelse har vi dog til gode: Besøg 
af verdenspræsident Jennifer Jones, som kom-
mer til Viborg torsdag den 27. oktober om for-
middagen. Hvis du har mulighed for at deltage, 
må du ikke snyde dig selv for at møde hende – 
Rotarys første kvinde på posten. Og det er ikke 
nogen tilfældighed, for hun er en utroligt spæn-
dende personlighed.
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Torsdag den 27. oktober kl. 08.30 
til 10.30 får Distrikt 1440 besøg 
af Rotary International Præsident 
Jennifer Jones.

Det sker i Viborg. Vi åbner dø-
rene kl. 07.30 og serverer rundstyk-
ker og morgenkaffe.

Kom og vær med til denne inte-
ressante formiddag, hvor fokus vil 
være på kommende unge i Rotaract 
og Rotary.

Alle rotarianere og rotaractere i 
vores distrikt inviteres til at deltage. 
Alle de studerende i 3.g. og unge i 
denne aldersklasse under uddan-
nelse i Viborg-området får også in-
vitationen.

Samtidig inviteres du til at tage 
en gæst med - gerne to; én over 30 
(Rotary) og én ml. 18-30 (Rotaract). 
En rigtig god mulighed for at være 
med til at skaffe et nyt medlem til 
din klub.

Vi håber, at alle vil møde op og få 
denne særlige oplevelse. Jennifer 

Jones er en utroligt spændende per-
sonlighed, som har stor vægt på at 
drømme stort om en bedre verden 
– med fokus på medmenneskeligt 
ligeværd, miljø og energi-værdier, 
samt på hvordan de unge kan være 
med til at sætte præg på en bedre 
fremtid.

Tilmelding fra den enkelte klub 
regner vi med, at din klubpræsi-
dent og -sekretær gerne sørger for 
at samle på distriktets mødeplan – 
Der er gratis deltagelse for alle. 

Du kan også finde flere oplysnin-
ger på vort kampagnesite 
https://rotary.kampagnesite.dk
Her er de seneste oplysninger om 
dagen og du kan også tilmelde dig 
her.

Giv dig selv en helt særlig Rotary 
oplevelse, som du sent vil glemme.

Vel mødt i Viborg!
Guvernør

John Christensen

FÅ STØTTE TIL KLUBBENS PROJEKTER
Efter et år med et begrænset antal ansøgninger om 
projektstøtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond er der 
kommet godt gang i klubbernes projekter igen.
Hjælpefonden har i indeværende år bevilget støtte til 
følgende:
Skive Fjord Morgen, green innovation 40.000 kr.
Bjerringbro, køkken i Tanzania 40.000 kr.
Frederikshavn, Smilhuset i Nordjylland 40.000 kr.
Sæby, skolebyggeri i Indien 40.000 kr.
Frederikshavn City, Smilfonden 40.000 kr.
Aalborg Vestre, ukrainske studerende 15.000 kr.
Randers Søndre, ukrainske børn 40.000 kr.

Foruden Hjælpefonden er der mulighed for støtte fra 
bl.a. distriktspuljemidlerne og fra Foundations Di-
strict Grant. For sidstnævnte er ansøgningsfristen 28. 
november.

Hør mere om projekter og støttemuligheder på distrik-
tets Grant Management Seminarer, der afholdes sam-
tidig med PrePETS: Tirsdag den 8. november i Viborg 
eller torsdag den 17. november i Frederikshavn. 

VERDENSPRÆSIDENT JENNIFER JONES 
BESØGER DISTRIKT 1440  
– TORSDAG DEN 27. OKTOBER – I VIBORG

17
NOV

8
NOV

https://rotary.kampagnesite.dk


Mød Rotarys verdenspræsident Jennifer Jones den 27. oktober på 
Midtbyens Gymnasium i Viborg.
Rotarys nye verdenspræsident, Jennifer Jones fra Canada, er taget 
på en godt 2 måneders lang tur rundt i verden. I den forbindelse 
besøger hun Viborg, hvor hun deltager i et stort anlagt møde, der er 
arrangeret af Rotary Distrikt 1440.

Sted: Midtbyens Gymnasium, Banegårds Allé 1, 8800  Viborg

Program:

07.30   Dørene åbner. Der serveres kaffe, te og rundstykker
08.30   Velkomst v/Rotary Distriktsguvernør John Christensen 
08.35   Introduktion til program v/Adm. direktør Henrik Hansen 

(moderator), BusinessViborg
08.40   Keynote speaker: Direktør Kultur & Udvikling Lars Stentoft, 

Viborg Kommune.
08.55   Kreativt indslag fra Animationsskolen Viborg v/Leder Kasper 

Kruse, The Animation Workshop
09.05   Keynote speaker: Rotary’s Verdenspræsident Jennifer Jones 

– Imagine Rotary
09.30  Keynote speaker: Ekspertisechef Søren Nøhr Bak, NIRAS
 09.50  Musikalsk indslag: ’Den Upassende Trobadur’ 
10.05   Keynote speaker: Rektor Lone Andersen, Midtbyens 

Gymnasium
10.15   Hvorfor Rotary? v/kommende Rotary Distriktsguvernør 

Britta Hedegaard
10.30  Afrunding
10.30   Netværk, kaffe og chokolade – du inviteres til at blive til en 

kop kaffe, chokolade, netværk og inspiration omkring at gøre 
din indflydelse gældende

12.00 Tak for i dag
Se mere om programpunkterne på rotary.kampagnesite.dk/program

Program 

Verdenspræsident i Danmark
Torsdag den 27. oktober i Viborg

TÆNK PÅ ANDRE – TAG ANSVAR – GØR EN FORSKEL
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DISTRIKTSKONFERENCEN 8. OKTOBER:

SMIL OG GODE OPLEVELSER
Af Peter Eigenbroth
Fotos: Carsten Thomasen

Der var lagt op til en anderledes 
måde at holde distriktskonference 
på, da John Christensen bød vel-
kommen lørdag den 8. oktober i 
Frederikshavn.

Efter at også borgmester Birgit 
Hansen havde budt velkommen til 
kommunen, var der tre korte ind-
læg om Rotarys betydning, ikke 
mindst i verdens brændpunkter.

Hala Ghoussoub kom fra Liba-
non, og hun fortalte engageret om 
Rotarys indsats efter katastrofen 
i august 2020, hvor en eksplosion 
medførte store ødelæggelser. Hun 
konkluderede, at alene kan vi gøre 
lidt, men sammen kan vi gøre me-
get!

Mingaile Subaciute fra Litauen 
fortalte på en Teams-forbindelse 
om medlemsudvikling med fokus 
på de yngre i Rotary – netværket 
starter i Interact og fortsætter gen-

nem Rotaract til medlemskab af 
Rotary – gerne i satellitklubber.

Og endelig fik vi, også via Teams, 
en situationsrapport fra Jesper 
Lindholt, der er dansker med en 
virksomhed i Ukraine og medlem 
af Rotaryklubben i Kiev. Se artiklen 
om ham på side 7.

Udvid din horisont
Efter foredragene blev vi i busser 
transporteret til Pikkerbakkerne i 
Frederikshavn, hvor der åbenbarede 
sig en storslået udsigt. Det var en god 
mulighed for ”walk and talk”, og på 
udsigtspunktet blev vi modtaget af 
to lurblæsere og varm rødvinstoddy. 
Det var et anderledes og fint indslag.

Et udfordrede Rotaryår
Efter en god frokost på hotellet var 
det tid for distriktets årsmøde. Ind-
ledningsvis blev Henrik Uhrenholdt 
valgt til dirigent, og han gav ordet 
til DG 2021-22 Jes Berg Gertsen for 
aflæggelse af beretning.

Jes konstaterede, at det havde 
været et udfordrende Rotary-år 
med Corona, nye distriktsudvalg og 
nye fokusområder, og han konklu-
derede, at verden har mere brug for 
Rotary end nogensinde!

John Christensen orienterede om 

Rotary Danmarks arbejde med at få 
etableret en ny hjemmeside.

Distriktets repræsentant i Hjæl-
pefonden, Peter Eigenbroth, kunne 
fortælle, at der – vel på grund af 
Corona – ikke havde været mange 
projekter i det forløbne år, men det 
tegner til gengæld positivt i inde-
værende år. Samme tendens gør sig 
gældende for de projekter, der støt-
tes af midler fra Rotary Foundation.

Også ungdomsudvekslingen er 
stadig præget af Coronaen, kunne 
distriktscounsellor Svend Christen-
sen berette, og det ser desværre ud 
til, at vi også i 2023-24 udsender 
færre unge, end vi gjorde før pan-
demien. Det blev pointeret, at alle 
klubber skal have organisationen 
på plads med counsellor og protec-
tion officer, uanset om de er aktive 
med ungdomsudvekslingen eller 
ej, for at distriktet fortsat kan være 
godkendt til arbejdet med de unge.

Rotary-ungdommen blev også 
nævnt af Christian Schmelling, som 
på vegne af Rotaract tilbød besøg i 
distriktets klubber.

Borgmester Birgit Hansen bød velkom-
men til Frederikshavn.

Hala Ghoussoub fra Libanon fortalte om 
Rotarys indsats ved eksplosionsulykken i 
2020.

Zonedirektør Lena Mjerskaug, Norge, 
holdt en inspirerende tale på distriktskon-
ferencen.



Oktober 2022 5

Afslutningsvis kunne DGE Britta 
Hedegaard meddele, at næste års 
distriktskonference og årsmøde af-
holdes i Viborg den 7. oktober 2023.

House of Friendship
I pauserne var der god mulighed for 
at hente inspiration hos distriktets 
udvalg samt høre om ShelterBox og 
WaterSurvivalBox, og der var mu-
lighed for at erhverve sig nogle af de 
kreative ting, som Frederikshavner-
klubberne har fået fremstillet ud fra 
Steen Karlsens maleri med den ud-
sigt over Frederikshavn, som vi ved 
selvsyn havde beundret tidligere på 
dagen, og som danner grundlag for 
donationen til SMILfonden.

NY NOMINERINGS-
KOMITÉ

Der var lodtrækning på distrikt-
skonferencen til årets nomine-
ringskomité, der vælger guvernø-
ren for 2025-26 samt distriktets 
repræsentant til Rotarys lovgi-
vende forsamling, Council of Le-
gislation.

Komiteen består af
• Nykøbing Mors
• Aalborg Vestre
• Nibe
•  Skivehus

med følgende klubber som  
suppleanter:
• Hadsten
• Randers Business Breakfast.

Vi blev festligt budt velkommen på Pikkerbakkerne af to lurblæsere.

Lykkehjulet snurrede til fordel for SMIL-
fonden.

GUVERNØR 2024-25

Hans Christian de Neergaard, 
Bjerringbro Rotary Klub, blev 
præsenteret og godkendt som 
guvernør for Rotaryåret 2024-25.
Samtidig blev det meddelt 
klubberne, at der nu skal indstil-
les emner til at efterfølge Hans 
Christian på guvernørposten for 
2025-26.
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SMILFONDEN GØR EN FORSKEL
Tidligere TV-vært Sisse Fisker for-
talte på distriktskonferencen om 
baggrunden for at have startet 
SMILfonden. Hun var i 2014 ind-
lagt på Rigshospitalet med sine to 
drenge, der som små blev opereret 
på Børnekirurgisk Klinik. Her fik 
hun ideen til at stifte en velgørende 
forening, som kunne være med til 
at forsøde livet for de familier, der 
kæmper med børns kroniske og al-
vorlige sygdomme, og ideen blev re-
aliseret kort efter, da hun selv blev 
nedlagt med rygproblemer og skulle 
ligge stille i 100 dage. I dag hjælper 
SMILfonden mere end 400 familier 
og 1.600 familiemedlemmer med at 
få øget livskvalitet og fællesskab på 
tværs af alvorlige og kroniske diag-
noser.

SMIL Fonden har bl.a. holdt 
sommer-camps for de syge børn og 
deres familier. De har jo ofte ikke 
mulighed for at tage på ferie ellers, 

og børnene har været vilde med 
disse camps. Mange har fået nye 
venner og holdt ved disse venska-
ber siden. Det gælder både børnene 
og deres forældre. Der er også sam-
let penge ind til at indrette kreative 
værksteder på i første omgang Rigs-
hospitalet og Århus Universitets-
sygehus, og senest har fonden købt 
et sommerhus ved Nørlev Strand, 
SMIL-Huset, hvor familier kan få 
en uges ophold. Dette tilbud er især 
til børn med immun-sygdomme, 
som ikke kan være sammen med 
mange mennesker.

DG John Christensen havde be-
sluttet, at han sammen med de tre 
Rotaryklubber i Frederikshavn ville 
støtte det gode formål, og med bag-
grund i et maleri af kunstneren Steen 
Karlsen er der fremstillet mange for-
skellige ting som krus, t-shirts, pus-
lespil m.m., der sælges på forskellig 
vis. Desuden er klubberne gået ind i 

projekter, der støtter SMILfonden.
Som en glad afslutning på di-

striktskonferencen kunne John 
overrække Sisse Fisker en check 
på 100.000 kr. som et foreløbigt 
resultat af den gode indsats. Det er 
klubbernes forventning, at beløbet 
vil vokse væsentligt inden projektet 
slutter 30. juni.

Sisse Fisker takkede på børnenes 
vegne for den store donation med 
ordene:

- Jeg er altid glad, når nogen rin-
ger og vil donere penge, men som 
vendelbo bliver jeg ekstra glad, når 
opringningen kommer fra Nordjyl-
land. Det er et fantastisk initiativ, 
I har taget, og pengene vil gøre det 
muligt at forkæle endnu flere syge 
børn. Det er så uretfærdigt, at nogle 
børn skal være så syge. Det er et 
barsk livsvilkår for hele familien. 
Med jeres donation kan vi bringe en 
lille smule glæde ind i deres liv.

Sisse Fisker har fået overdraget en check på 100.000 kr. af Jens Jørgen Calundan, som har været initiativtager til Frederikshavner- 
klubbernes indsats, og DG John Christensen.
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PERSONLIG BERETNING FRA DET 
KRIGSHÆRGEDE UKRAINE
Danske Jesper Lindholt driver en it-virksomhed med 65 ansatte i Kyiv og Lviv. På Rotary Distrikt 
1440’s årsmøde i Frederikshavn var han med på en videoforbindelse, hvor han fortalte om de før-
ste hektiske døgn efter invasionen i februar og gav en analyse af, hvorfor Putin er så aggressiv og 
hvorfor ukrainerne kæmper så indædt.

Forretningsmand og rotarianer Jes-
per Lindholt og hans ukrainskfødte 
kone, Lena, har boet i Kyiv de sene-
ste 15 år. De havde i løbet af februar 
mærket, at noget var i anmarch, og 
havde gjort sig tanker om, hvordan 
de eventuelt kunne drive deres virk-
somhed videre fra en midlertidig base 
i Polen.

- Den 24. februar vågnede jeg kl. 
3.30 og så på Twitter, at Rusland 
havde invaderet Ukraine fra Krim. 
Jeg har sommerhus i området og 
loggede ind på mit webcamera, dre-
jede det over mod en nærliggende 
militærlufthavn og så, at den stod i 
flammer. Så sprang vi i bilen og kørte 
mod vest, fortalte Jesper Lindholt og 
fortsatte:

- De fleste af mine medarbejdere 
flygtede ligeså, og min tanke var at 
samle dem i Polen for at drive virk-
somheden videre derfra, men inden 
vi nåede grænsen, var den blevet 
lukket for alle mænd. I stedet fik jeg 
medarbejderne indkvarteret i det 
vestlige Ukraine, bl.a. på et skisports-
sted og i Lviv. Siden er stort set alle 
vendt tilbage til deres boliger i Kyiv, 
men vi har opretholdt en afdeling i 
Lviv. Begge steder er der luftalarm 
flere gange dagligt, derfor har vi valgt 
at arbejde hjemmefra.

Jesper Lindholt har et meget nært 
forhold til Ukraine og det ukrainske 
folk, ligesom han har stort kend-
skab til Rusland og russisk kultur. 
I sin analyse af baggrunden for kri-
gen fremhævede han, at der i russisk 

selvforståelse er tre djævle, der al-
tid stikker hovedet frem: Ortodoksi, 
autokrati og nationalisme.

Ortodoksien ved, at den ortodokse 
kirke hævder at nedstamme direkte 
fra Jesus og derfor altid har ret i, hvad 
den siger og gør. Autokratiet ved, at 
russerne har brug for en zar at se op 
til, hvad enten han hedder Peter den 
Store eller Putin. Og nationalismen 
ved, at Rusland både har ret og pligt 
til at lede den slaviske verden.

- Rusland har sine rødder i Ukra-
ine. Uden Ukraine er Rusland in-
genting, og det gør invasionen til en 
eksistentiel kamp for Vladimir Putin. 
Derfor går han så aggressivt til værks. 
For ukrainerne er det en lige så ek-
sistentiel kamp. De kæmper for de-
res land og for deres egen eksistens. 
Derfor er det en krig, som kun kan få 
ét udfald: At Putin taber og Ukraine 
vinder, sagde Jesper Lindholt.

Lindholt er medlem af den mul-
tinationale Rotaryklub i Kyiv. Her 

er han aktiv i flere støtteprojekter. 
Sammen med Viborg Morgen-Ro-
tary samler klubben ind til at hjælpe 
en familie fra det østlige Ukraine, 
som har adopteret 10 børn, heraf 
flere med handicap. Og så har Jes-
per Lindholt og hans Rotary-venner 
i Kyiv siden Krim-invasionen i 2015 
arbejdet med at skaffe biler til det 
ukrainske forsvar. I starten 4-hjuls-
trækkere, der kunne bruges som am-
bulancer, men nu alle slags biler, for 
evnen til hurtigt at flytte tropper er 
en af forklaringerne på de ukrainske 
soldaters succes på slagmarken.

Guvernør John Christensen fra 
Rotary Distrikt 1440 glædede sig 
over indlægget fra Jesper Lindholt. 
Det er netop det, Rotary-fællesskabet 
kan – indsamle penge og nødhjælp 
og sikre, at den kommer helt frem til 
dem, der har brug for den, fordi man 
har Rotary-klubber i hele verden, 
som hjælper hinanden. 
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I sommerferien gennemførte Syd-
thy Rotary Klub i samarbejde med 
Tjernobylforeningen fra Thisted 
en sommerlejr for ukrainske flygt-
ninge, der opholder sig forskellige 
steder i Thy. 80 mødre med børn 
deltog i lejren. På grund af det store 
deltagerantal blev den gennemført 
over to uger på Bulbjerghjemmet i 
Nordthy.

Hvad kunne vi tilbyde? 
Udover opholdet og samværet med 
andre ukrainere i samme situation 
gav holdet bag lejren en masse tryg-
hed og næstekærlighed til delta-
gerne

Der var børn og voksne i alle 
aldre – forældre og bedsteforældre.

I bevidstheden om, at nogle havde 
traumer og derfor skulle have den 
nødvendige tid til åbne sig for os, 
fik vi fortalt nogle hårde historier og 
set nogle forfærdelige billeder.

Venskaber opstod
Ukrainerne fandt også venskaber 
sammen – dannede sociale net-
værk, så de kunne støtte hinanden 
fremover. Der blev udvekslet mail-
adresser og andre kontaktmulighe-
der.

Dagligt kørte biler i pendulfart 
til stranden, hvor der blev badet og 
samlet sten, som senere blev deko-
reret. Disse aktiviteter var det store 
hit – badning på grund af varmen.

Men derudover blev der lavet mas-
ser af perleplader i alle mulige figurer 

og farver. Der blev produceret arm-
bånd i blå og gul samt rød og hvid – 
venskabsarmbånd blev de kaldt.

Af andre aktiviteter kan nævnes 
fodbold, bankospil – hvor alle får 
en gave. Der blev gennemført en 
”olympiade med forskellige aktivi-
teter. Alle fik et diplom, sodavand, 
is og flødeboller. 

Ved afslutning fik alle fik en taske 
med forskellig sponserede gaver – 
blyanter, skriveblokke, farveblyan-
ter, malebøger, reflekser og meget 
mere.

På et spørgsmål, om man øn-
skede at blive i Danmark – var 
svaret klart: Nej – man ønsker at 
komme hjem til Ukraine og blive 
forenet med familien.

Jan Brinck, 
FM for Projekt- og Foundation 

udvalget i Sydthy RK

SOMMERLEJR FOR UKRAINSKE FLYGTNINGE

Tjernobylforeningen er en kirkelig organisation 
hjemmehørende i Thisted. Foreningen har i en 
årrække taget imod børn fra Hviderusland, der er 
syge efter ulykken på Tjernobylværket i Ukraine. 
Foreningen arbejder sammen med en kirkelig 
organisation i Hviderusland. Sydthy Rotary Klub 
har i en årrække støttet op om aktiviteterne, der 
involverer flere af klubbens medlemmer
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På forkant af dette års tema: ”Ima-
gine Rotary” havde Randers Søndre 
RK i september 2021 et møde 
om klubaktiviteter, hvor vi skulle 
drømme stort og udnytte vores net-
værk og Rotarys styrke til at gøre 
disse drømme til virkelighed.

Klubben havde allerede projekter 
i udlandet, Global Grant i Indien, 
District Grant i Uganda og forbe-
redte yderligere 2 Global Grants. 
Derfor fokuserede vi på et lokalt 
projekt.

Et af forslagene kom fra David 
Riddell, der er dirigent og leder 
af Randers Kammerorkester. Vi 
kunne samles om en koncert, der 
måske kunne give synlighed for po-
tentielle medlemmer, eller markere 
klubbens 50-års jubilæum, der var 
aflyst pga. Coronaen, eller vi kunne 
generere et overskud til et lokalt 
projekt.

I foråret blev vores fredelige ver-
den pludselig ændret, derfor har vi 
ca. 500 ukrainere, hvoraf 200 er 
børn, i Randers. De har behov for 
mere hjælp end de modtager fra 
det offentlige. Herefter var der ikke 
tvivl om, at koncerten skulle støtte 

ukrainske børnefamilier i Randers.
Randers Business Breakfast RK 

og Randers Søndre RK gik herefter 
sammen om arrangementet.

Koncerten
Sammen med sangeren Annette 
Heick og Randers Kammerorke-
ster inviterede de to Rotaryklubber 
publikum med til en pragtfuld aften 
den 12. oktober 2022.

Koncerten foregik i Koncertsalen 
på Værket i Randers, hvor der er 
254 sæder og kun 10 ledige. 50 af 
sæderne var reserveret til ukrainere 
bosiddende i Randers.

Det blev en meget festlig aften, 
hvor en veloplagt David Riddell sty-
rede Kammerorkesteret og indledte 
med ”Baby Elephants”. Herefter 
kom solisten Annette Heick med på 
scenen og skabte stemning i salen 
med sangen ”Promises, promises”.

Aftenen fortsatte med en stor bu-
ket af sange fra et repertoire, der 
rækker fra den bedste popmusik til 
kendte og elskede musicalnumre. De 
blev flot udført af orkester og Annette 
Heick, som har en stor stemme, der 
gav sangene, hvad de fortjente.

De velspillede toner, der flød fra 
scenen, fik fat i det feststemte pub-
likum lige fra starten.

Efter pausen spillede orkesteret 
”Den ukrainske nationalsang” til et 
stående publikum.

Umiddelbart herefter havde præ-
sident Ea Bødker-Iversen, Randers 
Søndre RK, et indslag om, hvad Ro-
tary betyder for hende og om den 
forskel Rotary kan gøre.

David Riddell kom også med et 
meget morsomt ”tryllenummer”, 
hvor publikum skulle komme med 
4 tilfældige tal, som en deltager 
skulle behandle, hvorefter resulta-
tet blev ”10890”, et tal som var trykt 
i programmet.

Alt i alt en dejlig oplevelse med 
stående applaus og ekstranumre, så 
vi fik ½ time længere end program-
sat.

Det endelige overskud er ikke op-
gjort endnu; men udover de gene-
rerede penge har District Grant og 
Hjælpefonden ydet den støtte, som 
Randers Business Breakfast RK og 
Randers Søndre RK søgte.

Torben Folmer Bech
Randers Søndre Rotary Klub

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

Annette Heick og Randers 
Kammerorkester under 

ledelse af David Riddell gav 
publikum en fin oplevelse.
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste  månedsbrev:

Brønderslev
Morten Brix 
Trine Støwe Kristiansen 
Lise Lundgreen 
Peter Brix Nedergaard 
Jacob Rask

Dronninglund
Kaj Frederiksen 

Frederikshavn 
Rikke Stjerne

Hjørring Vestre
Nils Brandenburger 

Løgstør 
Carsten Knudsen
Ulrik Krogsgaard 

Pandrup 
Arnfinn Rismoen
Rønde 
Morten Albæk Skrydstrup

Aalborg Stigsborg 
Trine Holm

Aalborg Vestre 
Isabel Overvad Olsen

Aalborg Østre 
Christian Holmenlund
Martin Nielsen

KÆRE PRÆSIDENT ELECT: 

VELKOMMEN TIL PREPETS
Allerførst hjertelig tillykke med 
titlen som Præsident Elect og den 
tillid, din klub har vist dig ved at 
udnævne dig til kommende præsi-
dent. Det kan du være stolt over.

Det er en spændende tid du går i 
møde. For de fleste er det en rejse 
i personlig udvikling og for alle en 
spændende tid med stor indflydelse 
på udviklingen i lige præcis din 
klub.

For mit vedkommende, så glæ-
der jeg mig til at møde dig og til det 
samarbejde, vi får de næste par år.

Vores fælles rejse starter med 
prePETS. 

Til prePETS vil du få indsigt i Di-
strikt 1440’s overordnede strategi 
og målsætninger og ikke mindst, 
hvordan Distriktet kan støtte op 
omkring dig og din klubs udvikling.

På prePETS vil der være fokus 
på, hvordan du kan arbejde med 
din klub, og der vil være både in-
spiration, sparring og værktøjer 
at hente til dit arbejde, ligesom du 
også kommer til at møde den assi-
sterende guvernør (AG), som bliver 

din tætte sparringspartner i hele 
din elect- og præsident-tid.

For at alle har mulighed for at 
deltage på prePETS, har vi valgt 
at holde to møder i distriktet – et i 
Nord og et i Syd. Du er velkommen 
til at deltage, hvor det passer bedst 
for dig.

prePETS Syd bliver afholdt 8. 
november 2022 kl. 17:00 til 21:00  
(incl. let aftensmad) på Asmildklo-
ster Landbrugsskole, Asmildklo-
stervej 1, 8800 Viborg

prePETS Nord bliver afholdt 17. 
november 2022, 17:00 til 21:00  
(incl. let aftensmad) på Scandic The 
Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 
Frederikshavn

Som noget nyt i år, vil vi gerne op-
fordre til, at du tager en betroet og 
engageret person fra din nye besty-
relse, med. Efter mødet vil du der-
ved have en i din egen klub, som du 
kan inddrage og drøfte dine planer 
med. 

Tilmelding bedes foretaget i mø-
dekalenderen på Rotary.dk hurtigst 
muligt og senest en uge før arrange-
mentet. Skriv gerne navnet på den 
gæst du har med i kommentarfeltet, 
når du tilmelder jer.

Program for prePETS udsendes, 
når vi nærmer os dagen sammen 
med flere detaljer om, hvad du kan 
forvente at få ud af mødet.

Ring eller skriv meget gerne, hvis 
du har spørgsmål til prePETS. 

Vi glæder os meget til at se dig til 
denne dag og til samarbejdet.

Britta Hedegaard
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Rotarys initiativ i 1985 til at ud-
rydde polio i hele verden har været 
snublende tæt på at lykkes i flere år.

Siden 2016 har den oprindelige 
vilde poliovirus været stabil og af-
grænset (endemisk) til kun to lande. 
Her er der i år frem til 1. oktober 
smittet 2 (4 i 2021) i Afghanistan og 
19 (1 i 2021) i Pakistan.

Desværre har udbrud med så-
kaldt vaccinefremkaldt polio været 
stigende. Det skyldes, at de polio-
dråber, der anvendes til immuni-
sering, indeholder levende, men 
svækket poliovirus, der passerer 
gennem tarmen på de vaccinerede. 
Ved manglende hygiejne kan det så 
smitte videre til andre.

I de sidste 20 år er ca. 1000 blev 
smittet fra vaccinen. Uden vaccinen 
ville mere end 8 millioner børn være 
blevet lammet af vild poliovirus.

Et nyt våben i kampen mod 
polio
Bill & Melinda Gates Foundation er 
en af Global Polio Eradication Ini-
tiative’s partnere. Denne fond har, 
udover at være den største donor, 
iværksat og finansieret et forsker-
team, der skulle begrænse evnen i 
den levende virus i den traditionelle 
orale vaccine til at mutere.

Det er nu lykkedes at gøre vac-
cinen mere genetisk stabil med en 
lavere risiko for at forårsage vac-

cine-afledt poliovirus og uden at 
mindske immunitetsevnen. I første 
halvdel af 2022 er mere end 370 
millioner doser blevet anvendt i 
mere end 20 lande.

Taliban-ledelsen har indvilliget i 
at tillade landsdækkende genopta-
gelse af hus-til-hus-vaccinations-
kampagner efter et forbud på 3½ 
år i nogle områder.

Det ser meget lovende ud, men 
det er stadig nødvendigt at fort-
sætte vaccinationsprogrammet for 
at undgå underimmunisering, der 
tillader tilfælde af variant polio at 
springe over hele kloden og dukke 
op på steder, hvor sygdommen ikke 
er set i årevis. Fx er der i år fundet 
polio i spildevandet i både London 
og New York.

Torben Folmer Bech
EndPolioNow 1440

SIDEN 1988 HAR VI* REDUCERET POLIO I VERDEN MED 99,9%

SÅ HVORFOR SKAL VI 
FORTSÆTTE KAMPEN  
MOD POLIO?
1.  Vi forbedrer livskvaliteten 

20 mio. mennesker kan i dag gå pga. vores indsats. 

2.  Vi investerer i fremtiden 
Såfremt vi undlader at vaccinere, vil vi om 10 år se +200.000 børn om året  
med børnelammelse (også i Danmark).

3.  Vi forbedrer børns sundhed 
Gennem monitorering af polio via Rotarys +145 special laboratorier over  
hele verden, opdager vi også andre sygdomme og sundhedsrisici, som kan 
bekæmpes i opløbet. 

4.  Vi sparer penge 
Det vil koste verdenssamfundet 20 mia. kr.de næste 20 år,  
hvis vi undlader at vaccinerer mod polio.

5.  Vi skaber historie 
Kun én sygdom – kopper – er indtil nu helt udryddet! WHO anslår,  
at vi kan nå målet om at udrydde polio i 2026.

* Rotary tog i 1979 initiativ til kampen mod polio og arbejder i dag tæt sammen med 
WHO, CDC, unicef, Gavi og Bill & Melinda Gates Foundation om totaludryddelse.

 
Støt nu på endpolio.org/donate, på endpolio.dk eller på rotary.dk/stot-med-et-belob
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10 ÅRS SAMARBEJDE MED DEN 100-ÅRIGE 
 BARKENTINE LOA FORTSÆTTER I 2023
Barkentinen LOA fra Aalborg er et 
velkendt skib i Rotary Distrikt 1440. 
I år fylder skibet 100 år og LOA har 
siden 2012, bortset fra enkelte und-
tagelser, haft alle Distriktets ud-
vekslingsstudenter med som gaster 
og aktive medlemmer af foreningen 
LOA Sailing Team. Den forening 
skal man være medlem af for at må 
sejle med LOA, der er et forenings-
skib. LOA har siden 2012 besøgt 
alle havnebyer i Distrikt 1440 med 
hjemmehørende Rotary-klubber.

Der planlægges sejltræning på 
LOA for Distrikt 1440´s udveks-
lingsstudenter fra den 2. til den 7. 
juni i 2023.

Jubilæumsbog
Journalist Steen Bjerre har skrevet 
en bog om LOA´s historie og nu-
værende anvendelse. Bogen fortæl-
ler særligt om, hvordan LOA blev 
fundet som vrag og købt af nogle 
entusiastiske FDF’ere. Det skulle 
være rammen om sejltræning og 
lære unge mennesker at sejle, sam-
arbejde og via fællesskabet omkring 
skibet giver unge og ældre gode og 
lærende oplevelser.

Kernen i LOA´s succes er det fri-
villige arbejde. Alle aktiviteterne på 
og omkring LOA udføres af frivil-
lige. Den eneste som får løn, er pro-
jektkoordinatoren, som ”orkestre-
rer” den omfattende indsats fra de 
mange frivillige, der vedligeholder 
og sejler skibet. 

Bogen fortæller om projektkoor-
dinatorens indsats og særligt om 
det store arbejde med vedligehold, 
som udføres af de mange frivillige 
på ”LOA Værftet” på Nørresundby 
Havn og når skibet ligger ved kaj. 
Skibet sejles af frivillige og alle kan 

som medlemmer af foreningen LOA 
Sailing Team være med som gaster 
og besætning. Besætningen skal 
opfylde særlige kompetence krav – 
formelle og reelle.

Blandt bogens kapitler er der et 
kapitel om Rotary-togterne med 
LOA. Med billeder og tekst fortæl-
les engageret om, hvordan Rotary- 
studenterne, som gaster og med-
lemmer af foreningen, engageres, 
samarbejder og lærer.

Bogen er flot trykt og velskrevet. 
En læseværdig bog og velegnet som 
gave. I øvrigt er der i alle kapitlerne 
engelske summaries, som gør at bo-
gen kan opleves og læses af et inter-
nationalt publikum.

Bogen koster 175 kr. hvoraf 25 kr. 
går til LOA’s Venner.

Jubilæumsplakat med alle 
D1440-studenter som gaster
Distrikt 1440 takker for samarbej-
det og sejltræning gennem 10 år 
med LOA. På grund af Corona’en 
blev der ikke gennemført noget togt 

i 2020 og 2021, men det er besluttet 
at genoptage sejltræningen for Ro-
tary-Distriktets inbound-studenter 
i dagene 2-7. juni 2023.

Som en særlig hyldest til dette 
samarbejde har Distriktet ladet 
trykke en jubilæumsplakat med 
billeder af alle distriktets udveks-
lingsstudenter, der siden 2012 har 
været med i sejltræning på LOA i 
Kattegat og Limfjorden. Denne pla-
kat er også unik, fordi det er eneste 
sted, hvor der findes en samlet bil-
ledpræsentation af Distriktets ud-
vekslingsstudenter over så lang en 
periode.

Plakaten er trykt i 40 eksempla-
rer og givet som gave til Foreningen 
LOA´s venner via et særligt spon-
sorat fra et konsulentfirma. Disse 
bliver sat til salg for 100 kr. pr. stk. 
Beløbet går ubeskåret til støttefor-
eningen LOA´s Venner.

Bent Laier, Nibe Rotary Klub og
Esben Munk Sørensen, 

 Aalborg City Rotary Klub

Guvernør John Christensen, LOA´s projektkoordinator Leif Ervolder og journalist 
Steen Bjerre, der skrev bogen og kapitlet om LOA´s togter med Distrikt 1440´s inbound 
udviklingsstudenter siden 2012.
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ET TRAVLT WSB-ÅR
Der har været generalforsamling 
i foreningen Water Survival Box 
Danmark, der blev etableret i 2019 
som et åbent projekt for interesse-
rede Rotaryklubber.

Formanden, Erik Tornøe, kunne 
berette om et yderst aktivt år, hvor 
Danmark med et bidrag på ca. 
100.000 kr. kunne finansiere ud-
sendelsen af 85 bokse. Og det var 
blot en lille del af den store mængde 
bokse og øvrig nødhjælp, som er 
sendt ud det sidste år af den engel-
ske Chelwood Bridge Rotary Club:

Juli 2021:
     200 bokse til Yemen
September 2021:
    360 bokse til Haiti
Marts 2022:
     9000 tandbørster og 4500 tuber 

tandpasta til Ukraine
April 2022:
     En tilsvarende mængde tandbør-

ster og tandpasta samt 600 solar-
lamper til Ukraine

Juni 2022:
    200 bokse til Ukraine

     30 sæt multibokse til Ukraine 
(150 bokse, 150 vandfiltre og 300 
vanddunke)

     400 bokse til Sydafrika
Juli 2022:
    620 Grifaid vandfiltre til Ukraine
    200 bokse til Philippinerne
September 2022:
    300 bokse til Pakistan

Erik Tornøe valgte på generalfor-
samlingen at trække sig tilbage som 
formand, og i hans sted blev Peter Ei-
genbroth, Han Herred RK valgt. Til 

bestyrelsen blev endvidere nyvalgt 
Alexander Bering, Aalborg Rotaract 
Klub.

Ved distriktskonferencen i D1440 
d. 8. oktober blev ShelterBox og 
Water Survival Box fremvist.

Water Survival Boksens effektive 
vandfilter blev demonstreret ved 
rensning af snavset vand til drikke-
vandskvalitet og smagsprøver til-
budt.

Water Survival Box indgik aftale 
med tre klubber om at deltage ved 
klubarrangementer med fremvis-
ning af boksens indhold og demon-
stration af Grifaid-vandfilterets ef-
fektivitet.  

I D1450 er WSB anvendt som 
blikfang for Rotary Klubbers sam-
lede aktivitet. I KUBEN i Horsens 
samarbejdede de tre Horsens klub-
ber om en udstilling.   Odder Rotary 
klub overtager initiativet og i week-
enden d. 5. og 6. november fremvi-
ses boksen igen i forbindelse med et 
kultur festival i Fængslet!

Såvel ShelterBox som Water 
Survival Box tilbyder at medvirke 
ved klubmøder og offentlige begi-
venheder for at illustrere en vigtig 
del af det samlede Rotary program.

Peter Eigenbroth

De bokse, som bliver doneret af danske Rotaryklubber, bliver forsynet med et Danne-
brog.

Erik Tornøe demonstrerer den effektive vandrensning for Carsten Knudsen, 
Løgstør Rotary Klub.



14 Oktober 2022

ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE 2022/23:

VI AFSLØRER EN HEMMELIGHED

Nogle siger, Rotary Friendship Ex-
change er den bedst bevarede hem-
melighed i Rotary verdenen!

Er der noget om det? – måske. 
Friendship Exchange er et ud-

vekslingsprogram for rotarianere. 
Exchange programmet har eksi-
steret i mange år. I Distrikt 1440 
har vi i de seneste 14 år haft 6 hold 
nordjyske medlemmer og ægtefæl-
ler ude at rejse til hhv. Australien 
(x2), Thailand, Alberta Canada, 
Florida og South Dakota, USA. Vi 
har modtaget et tilsvarende antal 
gæster her i Nordjylland, fordi det 
er et udvekslingsprogram. Vores 
hold – eller teams – er normalt på 
12-14 personer. 

Skal du og din partner være med 
på det næste hold?

Vores seneste rejse gik til det 
nordlige Thailand i 2020, hvorfra 
vi kom hjem i slutningen af februar, 
næsten med Corona i hælene fra 
fjernøsten. Siden har vi fra distrik-
tet ikke haft udvekslinger, men nu 
er tiden inde til at lave nye aftaler 
og rekruttere rotarianere til nye 
rejseeventyr. Vi har lavet en aftale 
med Distrikt 5610, South Dakota 

(SD), om at arrangere udvekslinger 
i 2023. Staten har 886.000 indbyg-
gere, som har ca. 200.000 km2 at 
sprede sig på. (DK ca. 45.000 km2). 
Geografien er i det nordlige midtwe-
sten, nybyggerland, som er udviklet 
til landbrugsland med hovedsagelig 
serviceerhverv. Der er en del tu-
risme, bl.a. jagt. På prærien findes 
store, vildtlevende flokke af bison, 
men også en del bisoner som kvæg-
hold. Den relativt store turisme kan 
også tilskrives Mount Rushmore, 
de fire berømte præsidenthoveder, 
udhugget i bjergene. I øvrigt et ar-
bejde designet af en danskfødt ar-
kitekt med det klingende, nordjyske 
navn Børglum.

I et udvekslingsprogram bor 
gæsterne i private hjem hos Ro-
tary familier, der er vores værter. 
Værtsklubberne arrangerer ud-
flugter, sightseeing, studiebesøg, 
klubbesøg, fælles spisninger, alt 
sammen meget venskabeligt og sel-
skabeligt. Opholdet i det fremmede 
betales/gengældes med tilsvarende 
værtskab her, når vi får besøg den 
modsatte vej. Det er tanken bag fri-
endship exchange. Ved et sådant 

”familiært ophold” får man bety-
deligt bedre indtryk af værtslan-
dets og befolkningens dagligdag og 
tænkemåde og måske også politiske 
holdninger (selv om Rotary som be-
kendt er upolitisk). Det er nødven-
digt, at i hvert fald den ene af et par 
kan engelsk til husbehov. 

På et to ugers exchange skal man 
påregne privat indkvartering i 3-4 
forskellige hjem i tilsvarende antal 
lokationer. De udrejsende deltagere 
afholder selv rejseomkostningerne 
fra Danmark til ankomst-lufthav-
nen og retur samt de nødvendige 
rejseforsikringer. 

Værtskab for et friendship ex-
change i nogle dage kan være en ide 
for en klub, som ønsker nyt tiltag 
i klublivet, evt. i samarbejde med 
en naboklub.  Ønsker man at vide 
mere, som klub eller individuel del-
tager, tag venligst kontakt til mig 
for en uforpligtende snak om ”pro-
jektet.” svej02@gmail.com 
/ mob. 4081 9111.  

Svend Erik Jensen,  
DG 2003/04, 
Distrikt 1440  

Friendship Exchange chair
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