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Orientering fra din 
distriktsguvernør 
Christian Boldsen

Helt ærligt ...
Rotary serving Humanity (Rotary 

tjener menneskeheden) – Service 
above self – 4 punktsprøve (vores 
etiske ”lakmusprøve”)!!

Siger det noget som helst til unge 
anno 2016?

Efter mine og AG’ernes mange 
– spændende og forskellige – klub
møder, står spørgs målet om Rotarys 
relevans for fremtiden ret skarpt frem.

Nogle klubber synes måske, at vi 
ikke appellerer til unge – at vi er for 
stive, at klokker, at sang, at forkortel
ser og stammesprog, at  kæder mig 
her og kæder mig der – trækker ned. 
Attraktionen for lige de ting, kan sik
kert være på et lille sted!! 

Måske ER vi for stive. Men ellers: 
Forkert!!

Rotarys attraktion ligger i, at vore 
værdier – nedarvet fra genera tioner 
før os og helt fra Rotarys grund læg
gelse – bliver mere og mere ak tu elle!!

Tidens trend
I vor kulturkreds – sikkert i det 

me ste af den vestlige verden, betjener 
medarbejderne i produktionen sig 
af CSR til daglig: Cooperate Social 
Responsibility. De kikker indenfor hos 
Rotary – og finder mennesker, der nu 
og altid har bekendt sig til ordentlig 
forretningsførelse. At vi behandler 
hinanden og omgivelserne ordentligt. 
Den er de unge helt med på: i deres 
produktionsvirksomhed – eller på 
en hver arbejdsplads  opdrages vore 
medarbejdere til at sikre sig ordentlige 
forhold:

Er der fældet træer ulovligt – så 
bruger vi ikke det træ, har der været 
børnearbejde inde over produktio

nen, køber vi ikke produkterne, er 
æb lerne sprøjtet? Har der været brugt 
stråforkorter? Skrabeæg! Økologiske 
fødevarer!

DET ER TIDENS TREND. Med 
den vokser de unge op i dag.

Og findes der så organisationer, der 
kerer sig om ”næsten”. Som godt vil 
gå nogle skridt for at ”tjene andre”, 
ikke mindst, når vi bevæger os hastigt 
frem mod et samfund, som igenigen 
bliver nødt til at prioritere og bortvæl
ge støtte til belastede familier??

Lav projekter med  
de unge

Vore unge vil gerne deltage i Rota
ry – hvis vi i klubberne indretter os på 
også deres behov – og deres måde 
at være klubmedlemmer på. For de 
finder for det første her en organisa
tion, der har meninger og holdninger. 
Og som både lokalt og internationalt 
gør noget (”take action”), men for det 
andet også, fordi de unge vil bruge 
deres sparsomme fritid til noget me
nings fuldt.

Et yngre menneske, der ikke over
for hjemmefronten kan argumentere 
for at være væk med andet, end ”vi 
hygger os gevaldigt”, er en af dem, 
der snart forlader klubben igen.

Alle klubber bør  holde kontakten 
til yngre i kog: 

Lad intet møde gå for sig, uden at 
I har gæster fra Rotaract, alumni’s, 
Round Table, Junior Chamber. Sæt 
invitationerne i system – så I når 
rundt!

Men først og fremmest: lav projek
ter med dem. DET synliggør Rotary.   

Christian  

Gak hen og gør ligeså!
I Randers tilbyder Rotaract i samarbejde med Ran

ders Østre RK lektiehjælp til børn og unge. Martin Busk 
Rasmussen fra Rotaract Kronjylland fortæller:

For nyligt slog Skolehjælpen Randers dørene op til 
deres andet undervisningsår. Projektet er udarbejdet 
gennem samarbejde mellem Rotary Østre og Rotaract 
Kronjylland. Idéen bag projektet er at tilbyde børn i Ran
ders ekstra hjælp til matematik. Der undervises hver 14. 
dag, og undervisningen omhandler både tavleundervis
ning, opgaveregning og matematiske lege. Børnene lærer 
principper bag de matematiske emner, samt hvordan 
man tilgår dem.

Der er godt nyt, for Skolehjælpen Randers havde en 
hård start sidste år, med 4 elever den første undervis
nings aften, og op imod 1012 elever, når der var flest. I 
år startede vi med 17 elever spredt fra 11 til 17 år, som 
alle havde en god aften, og lærte en masse om division 
og brøker!

Som Rotaracter er det en kæmpe fornøjelse at arbejde 
side om side med ildsjæle fra Rotary. Vi kan lære utrolig 
meget af hinanden, og på den måde skabe et projekt, der 
er bedre og mere effektivt, end nogen af os havde regnet 
med. Vi er vant til at donere penge til velgørende projek
tet i udlandet, hvilket også er meget vigtigt, men det giver 
en helt bestemt følelse i maven, når man kan hjælpe især 
børn i sit nærområde. 

Det er utrolig 
rart, at se elever 
få mere mod på 
matematik  og 
endda synes, det er 
sjovt. Mange elever 
kommer første 
gang, fordi deres 
forældre synes, det 
er en god idé, men 
når de går, spørger 
de, hvornår der er 
matematik igen, og 
siger at de glæder 
sig!

Martin Busk 
Rasmussen 

DRR 1440 2016/2017

Kom indenfor og få hjælp til de 
matematiske genvordigheder!
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Distriktskonferencen 
havde uddannelse 
som tema

Den årlige distriktskonference blev denne 
gang holdt på Paderup Gymnasium ved Randers. 
Programmet for dagen så meget tæt ud, men med 
god styring af pastpræsident for Randers Vestre 
RK, Richardt Biger Andersen, nåede vi igennem 
hele det spændende og afvekslende program.

Vi startede med inspirerende 3 minutter af 
Anna Marie Hejlsberg om glæden ved at være 
med i Rotary – et Rotary, som måtte være foran
dringsvillig.

Derefter kom borgmesteren for Randers, Claus 
Oman Jensen, på podiet. Han fortalte underhol
dende om den forandring, byen har taget fra at 
være en industriby til nu i højere grad at have 
fokus på handel, håndværk og uddannelse. Han 
roste Rotary for at tage lokale initiativer i et sam
fund under forandring.

Rotarys internationale præsident, John Germ, 
var repræsenteret på konferencen af svenske 
An ders Lindberg, og han kom i sit indlæg ind 
på årets tema, der på dansk er oversat til Rotary 
tjener menneskeheden. Også kampen mod polio 
og markeringen af Rotary Foundations 100 års 
jubilæum blev omtalt.

Den rette uddannelse
Lars Michael Madsen, der er direktør på er

hvervsskolerne Tradium og medlem af Randers 
Vestre RK, talte om nødvendigheden af uddan
nelse – i Danmark og i Rotary.

Han beklagede, at vi uddanner skævt i Dan
mark. Der er for mange, der starter en gymnasial 
uddannelse, og for få, der tager en erhvervsrettet 

uddannelse. Mange akademiske uddannelser er 
der reelt ikke et arbejde til, og 20 % af de gymna
sieuddannede bruger ikke uddannelsen. Samtidig 
har samfundet brug for, at flere vælger en af vore 
105 erhvervsuddannelser.

Lars Michael understregede, at Rotary kan 
sætte aftryk på fremtidens uddannelser, med 
uformelle læringsværk og interkulturelle kompe
tencer.

Og så skal vi internt i Rotary huske at have 
fokus på vore egne uddannelser, RLI, RYLA, og 
distriktets uddannelsesseminarer…

Sidstnævnte blev understreget af distriktstræner 
Laila Christensen senere på dagen. Hun lagde 
vægt på, at vi arbejder på at gøre vore klubber 
attraktive, og tilbød inspiration til det fra distriktets 
side, blandt andet gennem debataftener ude i 
klubberne – et tilbud, som seks klubber indtil nu 
har lavet aftale om.

Bye Bye Polio
Igen i år var Deli Levi Jensen fra Herning 

Internationale RK på konferencen med et initiativ 
til at skaffe midler til bekæmpelsen af polio. Hun 
har fået fremstillet nogle lilla armbånd, med en 
plan om, at det skal blive en modedille blandt 
vore børn og børnebørn. Hun solgte godt af 

Den rette uddannelse er en nødvendighed
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armbåndene på konferencen og kunne ved afslut
ningen meddele, at det indkomne beløb kunne 
dække vaccination af 125.000 børn!

Boxing der rammer
Distriktet har også i dette år en målsætning om 

at samle penge ind til nødhjælpsboksene Shelter
Box og Water Survival Box, 5.000 kr. pr. klub. Ro
taract fremlagde en idé til involvering af distriktets 
klubber. Den omtales andetsteds i månedsbrevet.

Fra Rotaract hørte vi også om Randersklubbens 
initiativ med ”Positivt Hærværk” – at klubben op
søger institutioner i kommunen for at høre, om de 
kan hjælpe med praktiske ting, som måske ellers 
ikke bliver lavet. Det kan være maling, ændring 
i indretning eller udskiftning af elektriske pærer 
– opgaver, som også giver rotaracterne et aktivt 
indhold og sammenhold.

Endelig fortalte Søren Sørensen fra Randers 
Vestre RK om Randersklubbernes årligt tilbage ven
dende sæbekasseløb, der giver et flot overskud, 
som anvendes til arbejde i byen blandt børn og 
unge.

Flot underholdning af unge
Efter årsmødet blev vi præsenteret for den 

13 årige pianist Rune Leicht Lund. Han har 
vun det DR’s konkurrence ”Vidunderbørn”, og 
han gav os eksempler på sin helt fremragende 
fremførelse af Brahms og Chopin værker. Det var 
ualmindelig flot, og Rune fik stor applaus mellem 
hvert nummer.

Vi fik også et indlæg af den netop hjemvendte 
udvekslingsstudent Sabine Amdi Lynge, der havde 
gennemgået en fantastisk udvikling, fortalte hun, 
fra at være en genert og tilbageholdende pige til 
nu at kunne stå frisk op foran distriktskonferen
cens deltagere – helt uden at være nervøs, påstod 
hun! Og det var ikke mindre imponerende at høre 
australske Kayla Adams, på dansk, fortælle om 
tilværelsen som udvekslingsstudent i Frederiks
havn.

Og endelig stod årets hold af inbound udveks
lingsstudenter frem og gav os en flot musikalsk 
underholdning. 

Det var en frisk afslutning på en indholdsrig 

konference, og det var da også en tilfreds Chris
tian Boldsen, der som guvernør kunne takke for 
en rigtig god Rotarydag!

Eig

Fra venstre: Lars Michael Madsen talte om 
uddannelse af unge, og af rotarianere…

Deli agiterede flot for bekæmpelsen af polio 
med salg af armbånd.

Sabine fortalte om at have været ude 
som udvekslingsstudent.

Og australske Kayla Adams om at være 
udvekslingsstudent i Danmark.

Øverst til højre: Vi fik en flot-flot 
underholdning af 13-årige Rune Leicht Lund.

(Foto: Klaus Nicolaisen)
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Temaet for Rotaryåret 201516 dannede 
grund lag for IPDG Peter Eigenbroths beretning på 
årsmødet for det forløbne år.

Klubberne havde bakket op om ønsket om at 
kunne donere et pænt beløb til Water Survival 
boksene, det endte med en check på 150.000 kr., 
som blev overrakte til den engelske initiativklub 
på sidste års konference. Det rakte til 100 bokse, 
som ekstraordinært blev udstyret med Lego le
ge tøj og med strikkede bamser, leveret af Inner 
Wheel. Også Shelterbokse er der leveret ganske 
mange af fra klubberne i distriktet i det forløbne år.

Den nye hjemmeside blev omtalt – og det blev 
konstateret, at der selvfølgelig har været masser 
af indkøringsproblemer, men at vi nu begynder at 
blive fortrolige med det nye design.

Distriktets undervisningstilbud blev gen nem
gået, blandt andet ”Ny i Rotary”, som er et nyt 
tilbud fra distriktet, der forhåbentlig kan med
virke til, at et tidligere relativt højt frafald af nye 
medlemmer kan reduceres.

Peter Eigenbroth glædede sig over, at det nu 
ser ud til at lykkes med at starte en international 
klub i Aalborg, og over, at der i foråret blev startet 
en ny Rotaract klub i Hjørring – distriktets tredje.

Efterfølgende blev distriktets regnskab vedta
get, det viste et overskud på 193.000 kr., idet en 
del budgetterede udgifter ikke var blevet afholdt, 
ligesom nogle budgetterede udgifter først bliver 
effektueret i det nye Rotaryår.

Også regnskaberne for Rotary Danmark, for 
ungdomsudvekslingen og for Hjælpefonden blev 
gennemgået.

Vedtægter for distriktet
Distriktets funktionsbeskrivelser er blevet re

vi deret i årets løb, og det har ført til ønsket om 
også at have et sæt vedtægter for distriktet. Det 
fremsatte forslag blev vedtaget uden kommen
tarer, men med opfordring til klubberne om at 
nærlæse dem inden næste årsmøde, så eventuelle 

Be a gift to the world ændringsforslag kan komme til behandling der. 
Vedtægterne kan ses på distriktets hjemmeside 
under dokumenter.

Der var fremsat forslag fra Rosenholm RK om 
nedsættelse af distriktets takst for kørselsrefusion 
og om nedsættelse af betalingen for deltagelse 
i distriktskonferencen. Ingen af forslagene blev 
vedtaget.

Valg
Der hører en del valghandlinger til en 

generalforsamling, som årsmødet jo er. I 
forbindelse med, at distriktet har fået ny 
kasserer, blev der fremsat forslag om at 
skifte revisionsfirma til EY, Grenaa.

Guvernøren for 201819, Jens Martin 
Hansen fra Aars RK, blev præsenteret og 
godkendt.

Og der var lodtrækning til udpegning 
af kritisk revisor for de kommende to år. 
Valgt blev Sæby RK.

Endelig var der lodtrækning til di
strik tets nomineringskomite. Her blev 
følgende klubber udtrukket:

Viborg Morgen, Randers Søndre, 

Farsø og Pandrup, med Randers Vestre og 
GrenaaDjurs som suppleanter.

Næste års konference
Afslutningsvis kunne DGE Egon Jensen, 

Gren aa RK, meddele at næste års distriktskonfer
ence finder sted på Kystvejens Konferencecenter i 
Grenaa den 30. september 2017.

Eig
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Som det er fremgået af medi
erne de sidste dage, er bl.a. 
Haiti blevet meget hårdt ramt af 
orkanen Matthew. Mere end 800 
mennesker er omkommet i stor
men, der rasede med mere end 
250 km/t, og en stormflod på ca. 
3 meter kombineret med ekstreme 
nedbørsmængder har resulteret i 
omfattende ødelæggelser, så mere 
end 300.000 mennesker akut 
mangler husly og drikkevand.

Behov for øjeblikkelig 
hjælp

Vi vurderer, at der er behov 
for hjælp fra såvel ShelterBox 
som Water Survival Box. Begge 
organisationer har allerede 
kontakt til regeringen på Haiti 
samt til FN med tilbud 
om hjælp. Det vil 
formentlig tømme de 
opbyggede lagre af 
bokse, og der er akut 
behov for midler 
til genopbygning af 
disse lagre.

I kraft af distriktets 
nødhjælpsudvalg har 
vi allerede et bered
skab, og vi kan lige 

nu sende 50.000 kr. til de to 
organisationer. Men det giver 
anledning til at gentage bud
skabet til distriktets klubber 
om at tænke på kontant støtte 
til de to bokstyper gennem 
distriktets nødhjælpsudvalg – 
gerne med et årligt bidrag på 
5.000 kr. fra hver klub.

Pengene bedes indbe talt 
på konto  
nr. 9388–0001181912.

Det gør en forskel
Det giver også anled ning 

til at gentage tilbuddet om, at 
en repræsentant fra nød
hjælpsudvalget gerne kommer 
i klubben og præsente rer 
boksene – lav en aftale med 
udvalgets formand Erik Tor
nøe, tlf. 23 44 63 98, mail: 
lento@c.dk.

Vi må desværre konstatere, 
at behovet for nødhjælps bok
se er evigt tilbagevendende – 
men også at det er en indsats, 
der virkelig gør en forskel i de 
katastroferamte områder.

Med Rotaryhilsen
Christian Boldsen

Rotary-
hjælp 
til Haiti

Tænk ud af 
boxen
Rotaract er med i distriktets ”Boxudvalg”, og på distrikts
konferencen fremlagde de et kreativt forslag for, hvordan vi 
kan gøre Rotarys fokus på de to bokstyper, ShelterBox og 
WaterSurvivalBox, mere kendt.

Rotaracts plan er, at hvert AGområde i en måned råder 
over to bokse af hver slags. Der kan laves aktiviteter med 
boksene, individuelt af klubberne, eller i samarbejde mel
lem klubber.

Rotaract har udarbejdet forslag til boxaktiviteter:
Slå Shelterboxteltet op i en handelsgade en lørdag 

formiddag eller i forbindelse med et bynight arrangement. 
Find køkkengrejet frem og lav f.eks. pandekager til folk, og 
lad dem smage det rensede vand.

Eller find et centralt sted, hvor teltet kan stå i 24 timer, 
og arranger, at der bor folk i teltet – og at de laver mad på 
bål med boksenes køkkengrej. Det kan kombineres med 
andre aktiviteter.

Tag billeder af jeres aktiviteter med boksene, og læg 
dem på de sociale medier – og sørg i øvrigt for at in
formere pressen – rotarianere, der bor i telt, er da en god 
historie!

Sidste forslag fra Rotaract er at lave skattejagt 
rundt i byen, hvor man skal finde kassernes 
indhold, og dermed hjælpe med at gøre boksen 
komplet – og måske have chancen for at vinde 
en præmie.

Rotaract har tænkt ud 
af boxen

Det overordnede formål er selvfølgelig at 
leve op til distriktets målsætning om, at der 
indbetales 5.000 kr. fra hver klub til investering 
i nødhjælpsbokse – over tid ligeligt fordelt mel
lem de to typer, men afhængig af, hvilken boks 
der er mest aktuel i de enkelte katastrofesitu
ationer.

Og som sagt bruge boksene til at promovere Rotaryfamilien, 
både Rotaract, Inner Wheel og Rotary. Rotaract har tænkt ud af 
boxen, og er kommet med forslag og ideer, som mange klubber 
nok ikke selv var kommet i tanker om…  

Jeg håber, I vil være med til at bakke dem op!

Tidsplan for fordeling af boksene:
AGområde 1: Oktober
AGområde 2: November
AGområde 3: December
AGområde 4: Januar – medio februar
AGområde 5: Medio februar – medio marts
AGområde 6: Medio marts – april
AGområde 7: Maj

Aftal med jeres AG’er, 
hvornår det vil passe jeres 
klub at have boksene i de 
respektive perioder.

Christian Boldsen

Tv.: Lea Erbs og 
Rotaract har tænkt ud 

af boxen…
Herunder: Shelter-

box og Water Survival 
Box blev præsenteret 

på distrikts-
konferencen.
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Hermed indbydes til distriktets efterårsseminarer, der traditionen tro holdes tre steder i distriktet.
Det betyder, at kørselsafstandene minimeres, og at der er mulighed for en alternativ mødeaften, hvis du skulle være forhindret på det 
tidspunkt, hvor det umiddelbart vil være naturligt at deltage.
Der afholdes fire forskellige seminarer, så fyld bilen op og sørg for, at klubbens medlemmer får god inspiration – det gælder både nye 
medlemmer og det kommende års bestyrelser.
Deltagelse i seminarerne er GRATIS – incl. et let måltid som start på aftenen.
Tilmelding skal ske senest en uge før kurset afholdes, og foretages på Rotary-web’en under Distrikt 1440, hvor alle kurser er oprettet 
som individuelle møder.

Velkommen til 
efterårets 
seminarer 2016

Tid og sted:
Onsdag 12. oktober:
Tradium, 
Rådmands Boulevard 19, 
8900 Randers

Tirsdag 25. oktober:
Løgstør Parkhotel
Toftebjerg Allé, 9670 Løgstør

Tirsdag 8. november:
Hjørring Ungdomscenter,  
Norgesvej 6, 9800 Hjørring

Alle steder startes med  
spisning kl. 18.00.  
Forventet afslutning  
kl. 21.30.

* Medbring bærbar PC, da  
vi skal surfe lidt på nettet.

PrePETS 
– sådan kommer du i gang med 
 planlægningen af dit år som præsident

Deltagere:
Præsidenter 2017-18 samt eventuelle andre efter 
præsident elect’s valg.
Indhold:
Orientering om overordnede mål, årets gang og 
distriktets indsatsområder.
Budgetudkast 2017-18.
Hils på klubbens assisterende guvernør.
Ledelse:
Egon Jensen, Grenaa Rotary Klub – distriktets 
guvernør 2017-18.

Ny i Rotary – ny og nysgerrig
En dialogbaseret orientering om vores 
organisation, der både er et netværk  
og har et humanitært virke.

Deltagere:
Rotarianere optaget inden for de sidste par år  
– og potentielle medlemmer, der gerne vil høre 
noget om Rotary.
Indhold:
Hvad kan vi – og hvad vil vi – forvente af hinanden 
i Rotary?
Rotarys struktur – med basis i klubfunktionerne
Ledelse: 
Laila Christensen, Anni Stilling, Jens Søndergaard

Rotary kommunikation *
Vi har fået en ny hjemmeside  
– hvad indeholder den?

Deltagere:
Klubbens sekretær og Cico – og alle, som gerne vil 
være mere fortrolig med at finde rundt på hjem-
mesiden.
Indhold:
En gennemgang af Rotary.dk og et indblik i  
Rotary.org
Debat og eksempler på klubbens brug af de sociale 
medier.
Ledelse:
DICO Jens Gram og Peter Eigenbroth

Klubbens projekter *
og muligheder for økonomisk tilskud

Deltagere:
Rotarianere der ikke tidligere har været involveret i 
projekter.
Indhold:
Hvor får vi ideerne fra?
Kendskab til begreber, projektbeskrivelse m.m.
Finansieringsmodeller. Muligheder og begrænsnin-
ger. Praktiske øvelser m.m.
Ledelse: Jan Brinck m.fl

2. november afholdes Grant-seminar i Aalborg.  
Obligatorisk for klubber, der søger Foundation-mid-
ler. Særlig indbydelse udsendes til klubberne.
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn Bangs
bostrand, Frederikshavn City Morgen, 
Sindal, Skagen, Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Vakant
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik WestenJensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, 
Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, 
Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, 
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: mail@
bygningsmalerenfarsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive, 
Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre 
RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers 
Business Breakfast, Randers Søndre, 
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg, 
ViborgAsmild, Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, GrenåDjurs, Grenå
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hin
nerup, Rosenholm, Rønde

Område 8:
Christian Boldsen, Randers Vestre.
Mail: dg14401617@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

Her finder du din 
assisterende guvernør

Klubbesøg 
oktober-november
10. okt. Hjørring Vestre
11. okt. Aalborg Østre
12. okt. Aalborg City
24. okt. Langå
26. okt. Viborg
27. okt. Hammel
31. okt. Hinnerup
  2. nov. Aalborg Nørresundby
  7. nov. ViborgAsmild
  9. nov. Hobro
11. nov. Viborg Morgen
14. nov. Dronninglund
15. nov. Nibe
16. nov. Brønderslev
17. nov. Rebild

Øvrige begivenheder:
12. okt. Efterårsseminarer Randers
25. okt. Efterårsseminarer Løgstør
28. okt. Start RYLA
29. okt. RLI Randers, modul 2
  8. nov. Efterårsseminarer Hjørring
26. nov. RLI Randers, modul 3

Velkommen til nye medlemmer

NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg sendes til: Christian Boldsen,  
distriktsguvernør, DG1440-1617@rotary.dk 

Redaktør og layouter: Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub, ct@carsten-thomasen.dk

?

Hello Denmark – here we are!   
Den 14. august var der velkomstbriefing på Lundbæk Landbrugsskole for inbound udvekslingsstudenterne. 35 
glade unge stillede op til det traditionelle foto. Hovedparten af dem kommer fra USA og Brasilien, men der er 
også unge fra 
Bolivia, Canada, 
Chile, Mexico, 
Paraguay, Peru, 
Taiwan og Thai
land. Distriktets 
klubber ønskes 
held og lykke 
med det inspire
rende arbejde, 
det er at have en 
udveks lingsstu
dent!                       

Foto: Svend 
Christensen, 
Nibe RK.

Fint vejr til 
golfturnering

Solen skinnede fra en skyfri him
mel, da distriktsmesterskaberne i 
golf blev afviklet den 26. august på 
Norddjurs Golfbane i Allingaabro, og 
det blev en på alle måder vellykket 
turnering.

Dagens vindere blev: 
A-rækken: 1. Sten Petersen. 
2. Søren Skov sen. 3. Bent Roland 
Nielsen. 
B-rækken: 1. Jonna Møller. 
2. Robert Pind. 3. Per M. Pedersen. 
C-rækken: 1. Ejvind Sørensen.  
2. Jørn Sørensen. 3. Klavs Nicolaisen.

Frederikshavn City
Martin Pedersen

Hadsund
Poul Baadsgaard

Hammel
Flemming Bjerborg
Klaus Bendixen

Hjallerup Morgen
Christian Enemark

Hjørring Rotaract Klub 
Helene Kronborg
Christian Emil Jensen
Carina Rønnest
Kamille Thomsen
Jakob Bjørn Jørgensen

Hjørring Morgen 
Kristian Klokkerholm Kristensen
Søren Smalbro

Hjørring 
Jesper Bundgaard Madsen
Henrik Sørensen

Randers Vestre 
Inge Maretti

Skivehus 
Tanja Bonde

Sydthy 
Morten Hilligsøe
Viborg Morgen 
Elisabeth Agerskov

ViborgAsmild 
Klaus Kromann Knudsen

Aalborg International 
Andrew Knox Cass

Aalborg Stigsborg 
Henrik Stenbro Ramlov

Desværre er der i samme 
periode udmeldt 37 så der 
er en afgang på 16.


