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BESØG AF
VERDENSPRÆSIDENTEN
Den 27. oktober kom Rotarys verdenspræsident 
Jennifer Jones på besøg i Viborg. Der var god 
tilslutning til besøget af rotarianere og mange 
unge, heriblandt en del udvekslingsstudenter.

Det blev en inspirerende formiddag, hvor vi 
også blandt andet hørte om de udfordringer, der 
er med rent drikkevand rundt omkring i verden, 
og om nogle af de mange Rotary-aktiviteter i di-
striktet.

Dette månedsbrev indeholder også spæn-
dende stillingsopslag til arbejde i distriktet.
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Der var i særdeleshed fokus på ung-
dommen, da Rotary Distrikt 1440 
bød velkommen til Rotarys ver-
denspræsident Jennifer Jones. Hun 
er netop nu på vej verden rundt for 
at få et indblik i, hvordan Rotarys 
distrikter og klubber gør tingene 
verden over – og således også her i 
Danmark. 

27. oktober kl. 08.30 besøgte 
hun Viborg. I den forbindelse in-
vitererede vi alle rotarianere – og 
især unge mennesker – til at del-
tage i et inspirerende møde på 
Midtbyens Gymnasium. Her blev 
Jennifer Jones modtaget af en flok 
særdeles morgenfriske, veloplagte 
studerende og rotarianere fra hele 
vort område – mere end 250 i alt. 
Hun fortalte på en gribende måde 

om, hvordan Rotarys indflydelse 
gør sig gældende i hele verden – 
ikke mindst inden for klima, grøn 
omstilling og bæredygtighed – alle 
sammen punkter, der er en del af 
FNs verdensmål samt Rotarys fo-
kusområder.

Med et særligt fokus på Rotary’s 
store indsats på sundhedsområdet 
– med hjælp til børn og forældre, 
der virkelig trænger til livsnødven-
dig hjælp – hvad enten det hand-
ler om sygdomsbekæmpelse, rent 
drikkevand eller mad til mennesker 
i stor nød. Jeg tror, alle blev sær-
deles påvirket af hendes dybfølte 
tale – som på en alvorlig og involve-
rende måde satte tingene i det rette 
perspektiv. 

På samme tid fortalte Jennifer 

Jones med stolthed om, hvordan 
Rotary gør en altafgørende forskel 
i den store verden. Om hvordan 
vi har stået i spidsen og leveret en 
utrættelig indsats for udryddelse af 
polio. Gennem årene har vi bidra-
get med mere end 16 milliarder, 
som er blevet matchet med endnu 
flere penge fra andre velgørende or-
ganisationer – og målet ser ud til at 
være nært forestående.

- Vi har set meget frem til ver-
denspræsidentens besøg og valgte 
i den forbindelse at invitere til et 
åbent arrangement, hvor vi også fik 
muligheden for at fortælle om de 
mange projekter, Rotary Danmark 
er involveret i rundt omkring i ver-
den – ikke mindst projekter, der 
har at gøre med rent drikkevand, 

BESØG AF 
VERDENSPRÆSIDENT 
JENNIFER JONES
ROTARY INTERNATIONALS  
FØRSTE KVINDELIGE  
VERDENSPRÆSIDENT HAR  
VÆRET PÅ BESØG – OG HUN  
INDTOG VIBORG OG HELE  
DISTRIKTET MED STORM.
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sanitet, katastrofehjælp i krigszo-
ner, naturkatastrofer og sygdoms-
bekæmpelse, fortæller Guvernør 
John Christensen, Frederikshavn. 
Det er med stor glæde, at vi så helt 
nye mennesker møde frem, der øn-
sker at blive medlem af Rotary. Det 
var ekstra stærkt for den enkelte at 
hilse på verdenspræsidenten denne 
dag.

Jennifer Jones satte især fokus 
på, og talte til de unge om, hvor-
dan de kan få indflydelse på deres 
eget liv, men også på verdens ak-
tuelle udfordringer. De fremmødte 
udvekslingsstudenter blev en op-
levelse rigere, da de efterfølgende 
talte med verdenspræsidenten.

- Vi ønskede med arrangementet 
at åbne de unges øjne for de mange 
muligheder, Rotary tilbyder – et 
stort netværk, men også mulighe-
den for at rejse ud og opleve ver-
den – samt involvering i en lang 
række bæredygtige hjælpeprojek-
ter, fortæller Britta Hedegaard, der 
er kommende distriktsguvernør 
og medlem af Rotary klubben Vi-

borg-Asmild.
Det var derfor også meget pas-

sende, at Rotary i Viborg og Bjer-
ringbro benyttede Jennifer Jones’ 
besøg som afsæt til at etablere en 
ny Rotaract Klub – en klub, der er 
målrettet unge mennesker i alderen 
18-30 år. Sammen med Aalborg Ro-
taract Klub blev der således afholdt 
info-møde om dette i forlængelse af 

arrangementet med Jennifer Jones. 
Det betyder, at der nu er en række 
unge mennesker, der arbejder for, 
at vi får endnu en rotaract klub i di-
striktet. Super godt gået.

En skøn dag at være rotarianer i 
hele vores distrikt. Vi tror alle havde 
en inspirerende og berigende dag.

Jennifer omgivet af glade udvekslingsstudenter.

Der lyttes opmærksomt til Jennifer Jones’ gode indlæg.
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RLI KURSUS NR. 16
RLI-16 er netop afsluttet lørdag 12. 
november 2022. Endnu engang har 
vi formået at samle et antal engage-
rede og dedikerede rotarianere fra 
11 klubber i D-1440.

Deltagerne har været igennem 
tre lørdage og har modtaget en 
øget viden om Rotary og nyttige le-
delsesværktøjer til brug i klubben. 
Mange emner er blevet behandlet, 
bl.a. Lederskab i en frivillig organi-
sation (Rotary), Serviceprojekter og 
Rotary Foundation, Medlemsud-
vikling, Analyse af en Rotaryklub, 
Rotarys muligheder, Kommunika-
tion og PR, Deltagelse i internatio-

nale opgaver samt Strategi og plan-
lægning.

Distriktsguvernør John Christen-
sen afsluttede RLI-16 og overrakte 
RLI-nåle og –certifikater til de 
glade deltagere.

Tre kursister har skrevet om de-
res oplevelser på RLI. Her er hvad 
der blev sagt om kursus:

”Lucky me, som fik lov at deltage i 
RLI16...et motiveret fakultet sam-
men med en flok glade og energiske 
kursister, der kom i dybden med 
emner på, hvad vi ALLE kan bruge 
under Rotary-paraplyen, kombine-

ret med spændende gruppeopgaver 
til inspiration og erfaringsudveks-
ling. Man snyder kun sig selv, hvis 
man ikke vælger kurset TIL - jeg 
glæder mig til at udveksle ideer og 
udvikling med holdet fremover! ” 

Marianne Aabenhuus, 
Grenaa GoMorgen RK

”RLI har givet mig et dybere ind-
blik i, hvad Rotary er og kan. Hvilke 
værktøjer klubben har stillet til rå-
dighed for at skabe en attraktiv klub 
og bidrage til samfundet og Rotarys 
Fokusområder. RLI er et super Fo-
rum til at møde andre Rotarianere, 

Fra Venstre: Søren Jørgensen, Aalborg Nørresundby; Vittus Bernlow, Års; Susanne Heisel, Frederikshavn City Morgen; Ea Bød-
ker-Iversen, Randers Søndre; Jesper Klitgaard Friis, Nibe; Marianne Aabenhuus, Grenaa GoMorgen; Steffen Henriksen Grenaa 
GoMorgen; Guvernør John Christensen; Henrik Lund Rasmussen, Grenaa GoMorgen; Gabriella Donnerborg, Aalborg Nørresundby; 
Flemming K Christensen, Hadsund; Hanne Fjeldsø Greve, Aalborg Østre; Jens Jørgen Hansen, Hanstholm; Elin Nielsen, Aalborg 
Nørresundby; Lars Hoberg, Hadsund
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HVAD LAVER AG’ERNE?
De assisterende guvernørers (AG) 
arbejdsområder er blevet redefine-
ret som et led i et langt forløb, som 
Distrikt 1440 har gennemgået de 
seneste år med store forandringer 
og forbedringer. Formålet har været 
at bidrage til et tættere samarbejde 
mellem distriktet og klubberne, og 
for AG’ernes vedkommende har 
omlægningen her i efteråret ud-
møntet sig konkret i et årshjul, et 
praktisk værktøj, som vil blive taget 
i brug i løbet af dette Rotaryår.

AG’ernes hovedopgave er nu som 
før at være bindeled mellem klub-
ber og distrikt. Distriktet består af 
57 klubber, og det er umuligt for én 
person at lære dem alle at kende i 
løbet af bare ét år, sådan som det 
tidligere i kraft af det årlige besøg 
har været en af guvernørens opga-
ver.

De syv AG’ere har 6-8 klubber i 
hver deres område og dermed langt 
bedre forudsætninger for at komme 
tættere på klubberne. Til forskel fra 
guvernøren med en funktionsperi-
ode på et år har AG’erne desuden 
posten i tre år og kan dermed bi-
drage til større kontinuitet mellem 
klubbens forskellige bestyrelser og 
de forskellige guvernører.

Ændringerne i distriktets ar-
bejdsmøde har desuden betydet, 
at det årlige guvernørbesøg nu er 
afløst af et distriktsbesøg. Det er 
stadig obligatorisk, men klubberne 
kan frit vælge mellem et traditionelt 
guvernørbesøg eller besøg af andre 
distriktspersoner, eksempelvis fra 
et af de fem udvalg: medlemsud-
valget, ungdomsudvalget, projekt-
udvalget, kommunikationsudvalget 
og uddannelsesudvalget.

I det omfang klubberne ønsker 
det, kan AG’erne være behjælpelige 
med at målrette besøgene til klub-

bernes individuelle behov. I det hele 
taget er AG’ernes funktion i forhold 
til klubberne at facilitere distrik-
tets servicetilbud, blandt andet ved 
hjælp af et årligt dialogmøde, hvor 
klubberne vælger mål og retning for 
det kommende år.

De primære kontaktpersoner er 
derfor både præsidenter og electer, 
men klubberne kan også inddrage 
deres bestyrelser i kontakten. Et be-
søg af AG kan også være på et klub-
møde, hvis det ønskes. Håbet er, 
at både klubberne og distriktet be-
nytter AG’erne til at knytte de rette 
kontakter og hjælper både klubber 
og distrikt med samarbejdet om at 
styrke Rotary i Distrikt 1440.

Foruden det direkte arbejde med 
klubberne deltager AG’erne i løbet 
af året i distriktsrådsmøder, di-
striktskonference, strategidag og 
selvfølgelig ved PETS og PREPETS, 
så AG’erne altid er opdateret på, 
hvad der foregår på distriktsplan.

Annette Kjellerup
AG område 4

Se på bagsiden, hvem der er AG 
for din klub.

som jeg kan sparre med i rollen som 
præsident og få inspiration fra. Det 
har været både lærerigt og sjovt. 
Det kan bestemt anbefales at sende 
sine klubmedlemmer på RLI – jo 
før des bedre. 

Tak til Fakultetet for et godt pro-
gram”. 

Ea Bødker-Iversen, 
Randers Søndre RK

”At rejse er at leve. Jeg har lige væ-
ret igennem 3 lørdage i RLI 16 (Ro-
tary Leadership Institute). Dette var 
en fantastisk rejse igennem Rotary. 
Vi havde nogle rigtig dygtige under-
visere, som hurtigt var i stand til at 
lave et fællesskab i undervisnings-
lokalet. Som H.C. Andersen så flot 
beskrev det: Vi var på en fantastisk 
rejse igennem de 7 grundprincipper 
i Rotary. Jeg kan kun anbefale alle 
at deltage på et RLI kursus, hvor 
man ikke mindst vil få et dejligt 
netværk igennem de andre Rotary 
kursister”. 

Vittus Bernlow, Års RK

Alle nye RLI’ere ønskes hjer-
teligt tillykke og held og lykke 
med det fremtidige arbejde i 
klubberne.

Flemming Larsen,  
Leder RLI D-1440

Fra venstre: Vittus, Ea og Marianne.
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UNDRER DU DIG…

Undrer du dig sommetider over, 
hvad der lige foregår i USA og hvor-
for?

Så får du her en god mulighed for 
at komme lidt tættere på alminde-
lige borgere i USA, tale med dem og 
lær om deres daglige liv. Få mere 
forståelse og baggrund for landet. 
Du får også mulighed for at byde et 
amerikansk par indenfor i dit hjem 
i nogle dage, tale om vores forhold i 
Danmark og vise gæsterne udvalgte 
seværdigheder i dit nærområde. 
Hele oplevelsen omfatter dig som 
Rotary medlem og din ægtefælle/
partner.

Tag med på et Rotary Friendship 
Exchange i South Dakota til som-
mer. Vi søger netop nu deltagere 
til udveksling i 2023 med distrikt 
5610. Læs mere om dette Rotary til-
bud i sidste nummer af distriktets 
månedsbrev eller tag en uforplig-
tende snak med Svend Erik Jensen, 
som er distriktets leder af udveks-
lingsprogrammet, mob. 4081 9111 
eller svej02@gmail.com  inden 1. 
december.

Hvis du/I ønsker at være med, vil 
I derefter deltage i den videre plan-
lægning.

Sæt X i kalenderen

11. marts: 
Forårsseminar/PETS i 
 Viborg

12. maj: 
Rotary-golf i Frederikshavn

12
MAJ

11
MAR

Distrikt 1440 har oprettet en di-
striktspulje, der kan støtte projekter, 
der ikke kan støttes af Rotary Dan-
marks Hjælpefond (RDH). Der gæl-
der særlige regler, der delvis læner 
sig op ad bestemmelserne for RDH.

Bestemmelser:
• Max. beløb pr. projekt 10.000 kr.
•  Beløbet matches 1:1. Søges der om 

10.000 kr. skal klubben stille med 
det samme beløb.

•  Der gives ikke støtte til:
    o   Projekt der ikke har ansøgt 

Hjælpefonden eller Foundation 
eller hvis der er givet mundtlig 
afslag forud for ansøgning til 
RDH

    o   Projekt, der naturligt henhører 
under det offentlige

    o  Driftsudgifter
    o   Køb af Shelterbox eller Water 

Survival Box.
    o   Rotarianeres deltagelse i pro-

jektet inkl. forplejning og kørsel
    o   Årligt tilbagevendende projekt.
    o   Donation uden rotarianeres in-

volvering.
•  Der skal aflægges regnskab, når 

projektet er afsluttet.

Ansøgning sendes til Jan Brinck, 
mail: dg1440-1314@rotary.dk

Den skal indeholde:
• Klubnavn 
• Præsident navn
• Kontaktmulighed
• Kort beskrivelse af projektet
• Begrundelse for ansøgning
• Klubbens involvering
•  Finansieringsplan, herunder klub-

bens eget bidrag
•  Evt. afslagsskrivelse fra Hjælpe-

fond/The Rotary Foundation ved-
lægges.

•  Start/slut på projektet.

Ansøgninger behandles af distrik-
tets formand for Projektudvalget, 
der indstiller til Distriktsguvernø-
ren, om ansøgningen kan imøde-
kommes, eller der skal gives afslag. 
Der skal forventes 7 dage til be-
handling af en ansøgning.

Ikke anvendte distriktsmidler over-
føres til efterfølgende Rotary år

Jan Brinck 
FM D1440 Projektudvalg

HAR KLUBBEN FÅET AFSLAG FRA 
HJÆLPEFONDEN?
Et afslag betyder ikke, at distriktet ikke kan 
støtte jeres klubprojekt.
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste  månedsbrev:

Dronninglund:
Lars Austmann
Lars Søndergaard Juhl
Morten Danielsen
Torben Frydkjær
Uffe Wedsgaard Koch

Frederikshavn City:
Dennis Bach Pilgaard

Grenaa Djurs:
Heidi Jensen

Hjørring Vestre:
Anders Rytter Madsen
Bo Jeppesen
Lars Olaf Skade

Skagen Morgen:
Michael Munk Nielsen

Torshavnar:
Poula Michelsen

Aars:
Irene Bæk

STØT LOA VED KØB 
AF BOG OG PLAKAT

I sidste nummer af månedsbrevet 
fortalte vi om den netop udkomne 
bog om barkentinen LOA, der hvert 
år giver vore udvekslingsstudenter 
gode oplevelser, og som i år er fyldt 
100 år. Som jubilæumsgave lavede 
distriktet en plakat, der viser alle 
udvekslingshold siden 2012. Klub-
ber og Rotarianere opfordres til at 
støtte foreningen LOA´s Venner ved 
at købe jubilæumsbog og plakat.

Jubilæumsbogen ”LOA gennem 
100 år” 200 sider og flot illustreret 
skrevet af journalist Steen Bjerre.
Bogen koster 150 kr. 25 kr. går til 
LOA´s Venner. 

Bogen bestilles via mail: 
mail@steen-bjerre.dk

”Rotary Distrikt 1440’s jubilæums-
plakat til LOA”. Flerfarvet tryk og 
format A2. Plakaten er kun trykt i 
50 eksemplarer og koster 100 kr. 
Dette beløb går ubeskåret til For-
eningen LOA´s Venner. 

Plakaten bestilles via mail: 
esben.munk.sorensen@gmail.com
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Af Ture Damtoft

Samarbejdet går 22 år til-
bage.

Det var første gang Vit-
tus Bernlow besøgte land-
brugsskolen i Iasi i det øst-
lige Rumænien.

En by med over 300.000 
indbyggere omkring 10 
kilometer fra grænsen til 
Moldova.

Med McDonalds, KFC 
og Burger King, adskillige 
kaffebarer og butikker med 
trendy tøj.

Men hvor der køres i he-
stevogn i gaderne, og hvor 
forholdene i landsbyerne 
omkring er som at træde 

ind i Danmark anno 1922.
Beskrivelsen er måske 

en smule hård, for befolk-
ningen har da adgang til tv, 
internet og smart-phones, 
hvis de har råd til dem. 

Er da to heste
Mere end to årtier efter det 
første besøg havde Vittus 
Bernlow taget en gruppe 
Rotary medlemmer med på 
besøg til landsbrugsskolen 
i Iasi og til den lille by Sa-
caresti, hvor foreningen har 
doneret en “sportsplads”. 

Landbrugsskolen Liceul 
Tehnologic Agricol er no-
get danske landmænd eller 
studerende eller undervi-
sere måske ville genkende.

Der er traktorer, der er 
klasseværelser, og der er da 
også to heste.

Men langt det meste af 
det praktiske arbejde i land-
brug, tilbyder skolen ikke.

Studiet er teori fra lære-
bøger og så begrænset prak-
tik hos samarbejdspartnere. 
- Det er endda blevet be-
tydeligt bedre end for 20 

år siden, fortæller Vittus 
Bernlow. 
- Især undervisningsformen 
og metoderne har ændret 
sig meget. Dengang turde 
de studerende nærmest 
ikke sige noget, og i dag er 
der langt mere kontakt med 
eleverne, som ikke længere 
bare skal lære udenad, siger 
han. 

Gennem årene er mange 
af de studerende i Iasi kom-
met til Nordjylland for at 
arbejde i landbruget. 

Først for at få praktisk 
erfaring, inden de tager 
hjem til Rumænien igen. 

Klager ikke over skat
Ofte går der ikke lang tid, 
før de igen er i Danmark. 
- Anden gang klager de ikke 
så meget over skattetryk-
ket, smiler Vittus Bernlow. 
- Landbruget i Rumænien er 
meget langt fra dansk stan-
dard. Det er lønningerne og 
arbejdsforholdene også. I 
Danmark forventes det, at 
de bidrager konstruktivt og 
finder praktiske løsninger. 
Det appellerer til stort set 
alle. De har jo lært en masse 
teori og vil også gerne an-
vende den. Det kan være 
vanskeligt at få lov til i Ru-
mænien, hvis ikke de får en 
ledende stilling, siger Vittus 
Bernlow. 

Overhovedet at komme 
på landbrugsskolen eller en 
anden form for uddannelse 

er en udfordring i området. 
Iasi er en uddannelsesby, 

men ofte ikke for de lokale 
og næsten slet ikke i de små 
landsbyer, hvor rindende 
vand ikke er en selvfølge.

For at give bare lidt flere 
muligheder og lidt mere 
aktivitet har Rotary Aars 
doneret nogle få tusinde 
kroner til at etablere en 
sportsplads.

Eller legeplads, som et af 
medlemmerne siger - noget 
midt imellem bliver vi enige 
om. 

Lære af rumænerne
Igen er standarden langt 
fra den danske, men har 

LANDBRUGSNYT

JORD
til kartofler lejes.

I/S Friis
Tlf. 24 28 85 12

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr
Ib NIelseN, Farsø

Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50
Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Spuling, af dræn og kloakker samt
alle former for entreprenørarbejde udføres 

Fra Aars til Rumænien for 
at hjælpe med landbruget
Levestandard som i 20erne men uddannelse skal ungdommen have

man ingenting, er man me-
get taknemmelig for en lille 
smule. 
- Det var som at træde år-
tier tilbage i tiden. De er 
rigtig glade for “sports-
pladsen”. Det er bare et 
par gynger, en rutsjebane 
og nogle mål, men det er 
noget børnene og de unge 
kan få glæde af. Det er 
dem, vores engagement i 
Iasi og landsbyerne skal 
hjælpe. At de får flere mu-
ligheder. Landsbyen havde 
lige fået sin første student 
nogensinde. Hvis ikke de 
får en uddannelse, er alter-
nativet fabriksarbejde. Der 
er fredeligt og ro på, og jeg 
tænker ikke, det er dårlige 
vilkår for børn, der er bare 
ikke så meget udvikling el-
ler så mange muligheder, 
siger Heidi Thomsen, der 
var med i Rumænien for 
første gang og ifølge hende 
selv fik en autentisk ople-
velse. 

Næste trin i det dansk-

rumænske Aars-Iasi sam-
arbejde er mere udveksling 
af  elever og gerne undervi-
sere.
- Jeg har talt med forstan-
deren på landbrugsskolen 
om muligheden for at få 
lærere på besøg på HEG 
i Aars. Det skal naturlig-
vis ske i samarbejde med 
HEG, hvor de har en række 
af fag, der er relevante for 
de rumænske undervisere at 
se. Både metoderne og un-
dervisningsmaterialerne. Vi 
ved godt, det er urealistisk 
hurtigt at komme op på 
samme standard i Rumæ-
nien som her, men ligesom 
praktikforløb for de stude-
rende drejer det sig om at 
lære og lade sig inspirere af 
hinanden. Rumænerne er 
måske bagefter os i Dan-
mark i forhold til facilite-
terne, men i vilje til at lære, 
til at arbejde, i gå på mod 
og gæstfrihed kan vi måske 
lære lidt af  dem, siger Vit-
tus Bernlow. 

Landbrugsskolen i Iasi har gennem to årtier leveret praktikanter og arbejdskraft til Himmerland. Der er ingen dyr og kun lidt jord til de 
ikke helt topmoderne traktorer at pløje på. 

Gruppen fra Rotary Aars fik en autentisk oplevelse på besøg i Rumæ-
nien, hvor hestevognskørsel ikke er noget, man skal betale ekstra for. 

Rotary i Aars gruppen på besøg i landsbyen Sacaresti. Præsten Cosmin Brinza yderst til venstre er 
ildsjælen, der kæmper for at give børn og unge flere muligheder for at få en uddannelse.  
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LANDBRUGSNYT

Annoncetelefon 98 62 17 11

Gudstjenester                             
Søndag d. 6. november

Aars Kirke 16.00
Aars Frikirke 10.00
Skivum Kirke 15.00
Giver Kirke Ingen
Blære Kirke 16.30
Gislum Kirke 15.30
Vognsild Kirke 19.00
Haubro Kirke 17.00
Ulstrup Kirke  16.00
Gundersted Kirke 19.30
Veggerby Kirke 10.30
Sønderup Kirke 14.30
Suldrup Kirke 16.00
Bislev Kirke 9.30
Ejdrup Kirke 14.00
Løgstør Kirke 14.00
Aggersborg Kirke 11.00
Kornum Kirke 9.30
Løgsted Kirke 11.00
Salling Kirke 11.00
Oudrup Kirke Ingen
Næsborg Kirke Ingen
Vindblæs Kirke 9.30
Ranum Kirke 10.00
Malle Kirke 14.00
Vilsted Kirke 11.30
Overlade Kirke 9.30
Farsø Kirke 10.30
Vester Hornum Kirke 19.00
Hyllebjerg Kirke Ingen
Flejsborg 14.00
Louns Kirke 10.30
Alstrup Kirke Ingen
Strandby Kirke 14.00
Ullits Kirke Ingen
Foulum Kirke Ingen
Svingelbjerg Kirke  19.00
Trængstrup Frimenighed Ingen
Kgs. Tisted Kirke  10.30
Binderup Kirke  Ingen
Durup Kirke 19.00
Rørbæk Kirke 16.00
Grynderup Kirke 14.00
Stenild Kirke 15.00
Brorstrup Kirke  15.00
Ravnkilde Kirke  16.30
Aarestrup Kirke 16.00
Haverslev Kirke 14.30
Aalestrup Kirke 14.00
Vesterbølle Kirke 11.00

Der henvises til kirkernes egne 
hjemmesider ved evt. ændringer 

af kirketiderne

Beregnet notering uge 44
Basis 468,98 (468,43)
Økologi 742,04 (741,30)
UK-tillæg   10,77
Vægt reg. kr./kg   30-40 kg
      7,57 (7,57)

Smågrise-
noteringen

Af Ture Damtoft

En af de landbrugselever 
fra den rumænske skole i 
Iasi er Elena Comandaru. 

Hun har været i Dan-
mark siden 2008.

Helt nøjagtigt klokken 
otte om morgenen den 14. 
april.
- Jeg ombestemte mig to 
timer efter, jeg kom ud af 
bussen og tænkte: “Hvad 
fanden laver jeg her?”, gri-
ner hun. 

Efter fire år med teori i 
Rumænien kom hun til de 
nu nedlagte Borris Land-
brugsskole for at lære det 
praktiske arbejde. 
- De rekrutterede elever 
fra Rumænien på det tids-
punkt, og jeg havde kun 
været i praktik i 40 timer for 
at bevise, jeg kunne noget 
med dyr. Vi arbejdede kun 
med teori. Den del af  ud-
dannelsen er på samme ni-
veau som i Danmark, men 
på skolen i Rumænien er de 
langt bagefter i praktik, for-
tæller Elena Comandaru. 

Hun havde en bror i 
Danmark, der kunne hjæl-
pe, og selvom hun fortrød 
efter to timer, var tanken 
ikke at vende tilbage. 
- Vi havde kun hørt det bed-
ste om Danmark. Langt 
fremme i teknologi og gode 
forhold på gårdene. I Ru-
mænien har det meget lav 
status at arbejde med land-
brug. Der ville ikke være så 
mange muligheder for mig, 
og jeg havde valgt det, fordi 
min tanke var, at landbrug 
altid vil være vigtigt, siger 
Elena Comandaru.

Efter praktik-forløbet i 
Borris fik hun arbejde på 
et svinelandbrug i Vesthim-
merland. 

Den største hurdle var 
sproget. Hendes engelske 
var ikke det bedste, men det 
kom hurtigt. 

Hun begyndte som elev, 
blev fastansat og udviklede 
sig så meget, at hun i ni år 
var driftsleder.

Takket være de fire år 
med studier i Rumænien in-
denfor økonomi og finans.

- Som driftsleder begyndte 
jeg at kunne bruge min ud-
dannelse og udvikle mig. 
Der er mange flere mulig-
heder i Danmark, og nu 
er jeg blevet integreret og 
kalder Danmark for mit 

hjem, siger Elena Coman-
daru.

I dag arbejder hun som 
med produktionsplanlæg-
ning, bogføring og logistik 
for en større virksomhed i 
Vesthimmerland.

Landbruget hun var 
driftsleder på blev nedlagt 
i februar.

Men hun føler stadig for 
landbruget og mener, der er 
for mange regler. 
- Landmændene gør deres 
bedste. De har brug for 
hjælp fra politikerne for at 
blive ved med at udvikle. 
Der er mange regler og love 
som går imod landbruget. 
F.eks. regler for hvornår dy-
rene skal være på marken, 
hvorfor ikke lade landmæn-
dene bestemme det, spørger 
hun.

Men hun ville ikke tøve 
med at anbefale andre fra 
Rumænien om at komme i 
praktik og få et arbejde her-
oppe. 
- Jeg har venner, som har 
studeret i Rumænien, og 
de har først udviklet sig, 
når de kom til Danmark. 
Jeg håber, det bliver bedre i 
Rumænien, men som det er 
nu, bliver mange her, fordi 
der er bedre forhold i Dan-
mark, siger Elena Coman-
daru. 

Landbrugselev blev i Danmark

Elena Comandaru begyndte i praktik på landbrugsskole, blev elev, 
fastansat og siden driftsleder på et stort landbrug i Vesthimmer-
land, der blev nedlagt i februar. Hun ville ikke tøve med at anbefale 
andre rumænere at komme til Danmark for at arbejde i landbruget. 

Peter Bohsen Jensen, be-
styrelsesmedlem i Bære-
dygtigt Landbrug, Byga-
den 25, Rårup, Juelsminde 
om fremtiden:

Mulighederne ligger åbne 
i et land som Danmark. 

I valgkampens over-
budspolitik har temaet 
været begrænsninger - 
også for landbruget. Det 
er ikke begrænsninger, der 
er brug for. Det er fagligt 
kompetente muligheder 
og handlekraft. Land-
bruget er mulighedernes 
land befolket af verdens 
dygtigste landmænd, der 
er ivrige efter at gøre mere 
for miljø og klima. 

I den politiske verden 
hersker den vildfarelse, at 
en CO2-afgift vil løse pro-
blemer. 

Men afgifter lægger 
man jo på noget, man vil 
have mindre af. De virker 
derfor begrænsende. Læg-
ger man afgifter på land-
bruget får man mindre 
mad og færre klimaløs-
ninger. Er det det, vi har 
brug for?

I landbruget arbejder vi 
med naturen og ikke mod 
den. Vore planter optager 
CO2 fra luften. Det er na-
turens eget rensemiddel - 
men det tæller ikke i poli-
tikernes sorte bog. Tæl det 
dog med - så vi også får de 
positive aspekter af CO2 
regnskabet med.

Vi mennesker har brug 
for mad og mad er del af  
den kritiske infrastruktur, 
vi skal værne om som na-
tion. Landbruget kan pro-
ducere mad og tage hen-
syn til klimaet samtidigt. 

Landbruget som 
medspiller

Peter Bohsen Jensen.

LÆSERBREVE

Et forbud mod brug af 
pesticider på 200.000 hek-
tar landbrugsjord vil koste 
mindst 20 milliarder kr. 
i erstatning til de berørte 
lodsejere.

Det vurderer Landbrug 
& Fødevarer på baggrund 
af de beløb, landmænd er 
tilkendt i erstatning, hvor 
kommuner har nedlagt for-
bud mod at landbrugsarea-
ler sprøjtes. 

De restriktioner en vifte 
af partier vil gennemføre på 
200.000 hektar.

Der har det seneste år 
været afgjort flere sager om 
erstatningens størrelse. Den 
er i alle tilfælde landet på 
100.000 til 110.000 kr. pr 
hektar.
- De 20 milliarder er et 
konservativt estimat. Vil 

man lave påbud på noget af 
den bedste landbrugsjord, 
så bliver regningen højere, 
siger Søren Søndergaard, 
formand for Landbrug & 
Fødevarer.

Estimatet er beregnet 
med udgangspunkt i Fi-
nanstilsynets vejledende 
jordpris til værdiansættelse 
af landbrugsjord og de fak-
tiske jordpriser opgjort af 
Danmarks Statistik. For 
hele Danmark ligger den på 
knapt 150.000 kr. Men der 
handles også landbrugsjord 
til 225.000 kr.
- Dertil kan forslaget have 
afledte effekter, der fører 
til at erstatningen må blive 
større. Hvis en væsentlig 
del af  arealet hos en bedrift 
ikke kan drives længere, så 
kan det være meget afgøren-

de for om de øvrige dele af 
virksomheden, for eksem-
pel dyreholdet, er rentabelt. 
I så fald vil erstatningsbe-
hovet stige markant, siger 
Søren Søndergaard.

Forslaget vil få store 
negative konsekvenser for 
landbruget og fødevare-
industrien. Det vil føre til 
konkurser og tabte arbejds-
pladser i landdistrikter.
- Indgrebet, som ikke er nød-
vendigt ifølge Miljøministe-
riets vurderinger og førende 
eksperter, er endnu et til-
lidsbrud fra regeringen oveni 
kravet om en CO2-afgift på 
landbrugets biologiske pro-
cesser. Samlet set er det et 
lammende og dybt useriøst 
slag mod de danske land-
mænd og landdistrikterne, 
siger Søren Søndergaard.

Prisen for drikkevandsplan 
bliver ikke under 20 milliarder

Landbrug og Fødevarer postulerer, at det vil koste 20.000.000.000 kroner i erstatning til landmænd at 
forbyde pesticider på 200.000 hektar. 

SYNLIGGØRELSE AF 
ROTARY PROJEKTER
Det er nærliggende at fortælle vores om-
verden, når vi med Rotary projekter er 
med til at ændre tilværelsen for menne-
sker – i lokalområdet eller ude i verden.

For Aars Rotary Klub blev det til 2 sider 
i lokalavisen, da nogle af klubbens med-
lemmer var i Rumænien for blandt andet 
at se en sportsplads, som klubben done-
rede sidste år. 

Etableringen af sportspladsen blev fi-
nansieret af klubben sammen med et til-
skud på 25.000 kr. fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond.

Siden sidste månedsbrev har to klub-
ber hentet støtte til julehjælpsprojekter: 
Rande RK og Ebeltoft RK. Begge har fået 
maximum beløbet for julehjælpsprojek-
ter, 5.000 kr.

SYNLIGGØRELSE AF ROTARY PROJEKTER 
 
Det er nærliggende at fortælle vores omverden, når vi med Rotary projekter er med til at ændre tilværelsen 
for mennesker – i lokalområdet eller ude i verden. 
For Aars Rotary Klub blev det til 2 sider i lokalavisen, da nogle af klubbens medlemmer var i Rumænien for 
blandt andet at se en sportsplads, som klubben donerede sidste år.  
Etableringen af sportspladsen blev finansieret af klubben sammen med et tilskud på 25.000 kr. fra Rotary 
Danmarks Hjælpefond. 
 
Siden sidste månedsbrev har to klubber hentet støtte til julehjælpsprojekter: Rande RK og Ebeltoft RK. 
Begge har fået maximum beløbet for julehjælpsprojekter, 5.000 kr. 
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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 2025/26. 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 samarbejdet 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 56 lokale Rotary klubber 

• Sikre et godt samarbejde i både GG, Distriktsrådet og øvrige 
udvalg og grupper som arbejder i distriktets regi 

• Sikre en optimal organisering af distriktet 
• Aflægge klubbesøg, inspirere til udvikling mm. 

 
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 2022 er:  

DG John Christensen. Mail: dg1440-2223@rotary.dk  
DGE (Elect) Britta Hedegaard. Mail: dg1440-2324@rotary.dk 
DGN (nominee) Hans de Neergaard. Mail: dg1440-2425@rotary.dk 
PDG (Past) Jes Berg Gertsen. Mail: dg1440-2122@rotary.dk 

Har du spørgsmål til hvervet som Distrikts 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 John Christensen.  Ansøgningsfristen er 1. December 2022. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende GG tager stilling til ansøgningen og inviterer til 
samtale med nomineringskomiteen i december måned i Rebild. 
Bliver du valgt og godkendt som kommende guvernør (DGND), deltager du i GG allerede fra januar 2023. 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 udenlandet. Mens du varetager opgaven som hhv. DGE og DG kommer din egen klub til at løfte nogle praktiske 
opgaver i forbindelse med fx prePETS, 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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Er regler og love lige dig? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye  
COL- og COR repræsentant – og en suppleant – i Distrikt 1440 til Rotary-årene 2023-26. 

 
Representative to Council on Resolutions (COR). 
Beslutningsrådets repræsentant har til opgave at opfordre klubberne 
til at komme med resolutionsforslag. Repræsentanten har herefter 
ansvaret for at forslagene bringes til afstemning i distriktets klubber 
og at de endelige resultater efterfølgende kommunikeres ud. 
 
Representative to Council on Legislations (COL).  
Lovgivningsrådets repræsentant deltager i Rotary Institute som 
afholdes næste gang i 2024. 
Repræsentanten har til opgave at opfordre klubberne til at komme 
med vedtægts- og lovforslag. Repræsentanten har herefter ansvaret 
for at forslagene bringes til afstemning i distriktets klubber og at de 
endelige resultater efterfølgende kommunikeres ud. 
Repræsentanten deltager i Council on Legislation, som næste gang 
finder sted i april 2025 i Chicago, og har en varighed på en lille uge. 
I efteråret 2025 udkommer Manual of Procedure 2025. Herefter 
opdateres ”De gule Sider”. De 5 danske distrikters repræsentanter 
arbejder sammen, mødes og diskuterer forslagene samt deles om 
oversættelserne til dansk. 
  
Overordnede ansvarsområder 

Som COL/COR repræsentant har man det overordnede ansvar for: 

• Bistå klubberne med at udarbejde lov- og resolutionsforslag 
• Diskutere lovgivning og beslutninger på distriktskonferencer og 

andre distriktsmøder 
• Være alment vidende om rotarianernes holdninger i distriktet 
• Omhyggeligt overveje al lovgivning og resolutioner, der 

forelægges rådene, og kommunikere synspunkter til rådene 
• Fungere som en objektiv lovgiver for Rotary International 
• Deltage i rådsmødet om lovgivning og rådet om beslutninger 
• Rapportere om rådsforhandlinger til distriktets klubber 
• Hjælpe klubber med udformning og ajourføring af vedtægter 

 

 

 

 
 

 
Baggrund og kendskab til Rotary 

For at bestride stillingen som COL/COR repræsentant er det en 
forudsætning at have fungeret som distriktsguvernør. 
Derud over forudsætter det både tid og vilje til at blive kvalificeret 
gennem uddannelse for at være i stand til at udføre repræsentantens 
opgaver og ansvar. 
Der kræves ikke kendskab til jura - det varetager Rotary 
International’s jurister. Den amerikanske lovgivning følges.  
 
Personlige kvalifikationer 

Som person er du kendetegnet ved:  

• Stor viden om Rotarys politikker og regler 
• Evner at sætte sig ind i en større mængde tekst af lov- og 

vedtægtsmæssig karakter  
• Engelsk på højt niveau i både skrift og tale 
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner 
• Empatisk og god til at lytte  
• En dygtig koordinator, som arbejder struktureret, følger op og 

tager ansvar 
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary 

International 
 

Whats in it for me? 

• Indflydelse i en af verdens store anerkendte frivillige 
organisationer 

• Stor indsigt i Rotarys arbejde internationalt 
• Uddannelse indenfor feltet 
• En unik opgave og store personlige oplevelser 

Har du spørgsmål til hvervet som COL/COR repræsentant eller 
hvordan du griber ansøgningsprocessen an, er du hjertelig 
velkommen til at kontakte den nuv. COL/COR repræsentant Torben 
Folmer Bech og/eller guvernør i D1440 John Christensen. 

 

Ansøgning  
Som COL/COR repræsentant 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 Guvernør John Christensen.  Ansøgningsfristen er 1. December 2022. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende Guvernør 
Gruppe tager stilling til ansøgningen og inviterer til samtale med nomineringskomiteen i december måned i Rebild. Funktionsperioden begynder den 1. juli 2023 og 
varer i en periode på tre år.  
Vilkår: Jobbet som COL- og COR repræsentant er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt.  
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Brænder du for Rotary’s projektarbejde? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye  
District Foundation Chair i Distrikt 1440 til Rotary-årene 2023-26. 

 
 
Som District Foundation Chair (DFC) er et af de allervigtigste 
opgaver at støtte og vejlede distriktets klubber i forbindelse med 
opstart, gennemførelse og afslutning af projekter. 
 
Via dit kendskab til både projektarbejdet og distriktets klubber 
formidles den grundlæggende forståelse for projekters betydning for 
den attraktive Rotary klub. 
 
Overordnede ansvarsområder 
Som DFC  har man det overordnede ansvar for: 

• Overordnet ledelse af Distriktets Foundation udvalg 
• Sikre det gode samarbejde i udvalget – bl.a. gennem 

motivation, udvikling og uddannelse  
• Involvere og inddrage udvalgets medlemmer ifm planlægning og 

gennemførelse af klubmøder o.lign. 
• Sikre overholdelse af love, regler og bestemmelser ifm. 

Foundation arbejdet 
• Tilrettelægge og gennemføre diverse uddannelse, herunder 

bl.a. det årlige Grant Management Seminar for distriktets 
klubber 

• Forestå diverse rapportering til bl.a. The Rotary Foundation  
• Repræsentere Projektudvalget i forskellige sammenhænge på 

både klub- og distriktsniveau, såvel nationalt- som internationalt 
 
Baggrund og kendskab til Rotary 

For at bestride stillingen som DFC er det vigtigt at have en stor 
interesse indenfor området, såvel som et godt kendskab til Distriktets 
klubber. Kendskabet er formentlig erhvervet gennem andre poster på 
distriktsniveau, fx som Assisterende Guvernør eller Guvernør. 
Stillingen kræver at man både har tid og lyst til at sætte sig grundig 
ind politikker, lovgivning, procedurer etc. for at løfte opgaverne, såvel 
som ansvaret i stillingen. 
 
 
 

 
 
Som ny i stillingen vil du det første år (2023/24) blive indført i 
udvalgets opgaver gennem sidemandsoplæring og mindre konkrete 
opgaver, som gradvist vil blive større over tid. Stillingen overtages 
endeligt pt. 1/7-2024. 
 
Personlige kvalifikationer 

Som person er du kendetegnet ved at have:  

• Stor interesse og viden om Rotary’s projektarbejde 
• Evner at sætte sig ind i en større mængde tekst af love, regler, 

retningslinier etc. og omsætte det til forståelig praktik 
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner 
• Empatisk og god til at lytte  
• En dygtig koordinator, som arbejder struktureret, følger op og 

tager ansvar 
• Engelsk på højt niveau i både skrift og tale 
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary i 

mange forskellige sammenhænge 
 

Whats in it for me? 

• Indflydelse i en af verdens store anerkendte frivillige 
organisationer 

• Stor indsigt i Rotarys projektarbejde og muligheden for at gøre 
en forskel i verden 

• Uddannelse indenfor feltet 
• En unik opgave og store personlige oplevelser 

Har du spørgsmål til hvervet som DFC eller hvordan du griber 
ansøgningsprocessen an, er du hjertelig velkommen til at kontakte 
den nuværende DFC Jan Brinck og/eller guvernør D1440 John 
Christensen. 

 

 

 

 

.               
            Ansøgningsprocessen 
             
            Ansøgning bilagt motivation og CV, sendes til Guvernør John Christensen.  Ansøgningsfristen er 18. December 2022. Alle ansøgere behandles fortroligt.  
            Den siddende Guvernør Gruppe tager stilling til ansøgningerne og inviterer til samtale med den siddende District Foundation Chair og DGE i december/januar måned i  
            Rebild.  

            Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til DFC Jan Brinck eller Guvernør.  
 
            Vilkår: Jobbet som District Foundation Chair er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt 
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Bästa John Christensen 

Guvernör Rotary Distrikt 1440 

 

Vi tillskriver dig på uppdrag av Lerum Aspen Rotaryklubb. Klubben ligger 20 km utanför Göteborg i Sverige. 

Skälet till brevet är att vi skulle vilja ha kontakt med en klubb i ditt distrikt för att etablera en 
vänklubbsrelation med, i enlighet med Rotarys tankar. Vi har ingen internationell klubbkontakt i nuläget 
men vill alltså gärna ha en kontakt i Danmark, som ju är ett fryntligt grannland. Vi har valt distrikt 1440, 
med tanke på de goda färjeförbindelserna som finns mellan Göteborg och Fredrikshamn. 

Våra syften med att skaffa en vänklubb är följande: 

• Vi tycker att det skulle vara trivsamt att träffa Rotarianer från Danmark, vi tänker oss att vi skulle 
kunna ha ett medlemsutbyte där vi ses och umgås under trevliga former någon gång per år 
(varannan gång i Sverige och varannan gång i Danmark).  

• Vi har några verksamheter som vi driver i klubben, två lokala men även ett internationellt i Kenya 
som heter Ruby Cup läs gärna mer om det på Facebook: ”Ruby Cup”. Vi tänker att ni skulle kunna 
delta i detta (om ni vill) samtidigt som vi kanske kan vara med i någon verksamhet som vår 
vänklubb från Danmark driver. 

• Våra klubbar kanske skulle kunna tillföra varandra något om hur vi arbetar med Rotary lokalt på 
respektive ort. 

• Vi tror att ett ökat internationellt utbyte kan vara bra, både för Rotary, men inte minst med det 
nuvarande tillståndet i världen. 

Om Lerum Aspen Rotary 

Lerum Aspen Rotaryklubb - LARK, grundades 2008. LARK bildades med målet att medverka till förändring 
och föryngring. Detta bland annat genom att tolka Rotarys regelverk i modern tappning, ”Rotary på 2000-
talet”. Syftet har varit att på ett så optimalt sätt som möjligt kunna tillmötesgå Rotarys övergripande mål 
och syften, att göra humanitära insatser genom ”personlig bekantskap som ett medel att göra goda 
gärningar och affärer”. LARK har använt sig av devisen ”Medvetenhet, Nytänkande och Inspirerande”. 

LARK skall vara aktiva och göra avtryck lokalt. För att detta mål skall kunna infrias så är aktiva medlemmar 
en nödvändig förutsättning. Läs gärna mera här: https://www.lerumaspenrk.se/ 

Idag är vi ca 60 glada medlemmar med jämn könsfördelning och en medelålder på 58 år och vi söker en 
klubb som liknar vår i ditt distrikt. 

Vi ser fram emot att du kan rekommendera en klubb i ditt distrikt som är intresserad av en vänklubb i 
Sverige. 

Hälsningar 
Lerum Aspen Rotarys Internationella kommitté 

Staffan Berntsson Kommittéorförande  Carl-Axel Ambring, kontaktperson 
Berntsson.Staffan@gmail.com  CA@Ambring.se  
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