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Ved Distriktskonferencen blev der også 
afholdt ”3 minutter” ved Per Winther, 
Randers Østre RK. Per anførte her, 
at Rotary er i medlemskrise. Modsat, 
sagde Per, går det forbavsende godt med 
tilslutningen til landets mange bander, 
der huserer i mange byer. Banderne har 
et stærkt sammenhold omkring klubli-
vet, motorcykler og hvad de ellers har 
af fælles interesser?

Dette måtte give Rotary stof til efter-
tanke og måske drage den konklusion, 
at Rotary skal være en bande!

Nu kender jeg forfatterens tankegang 
og humor, så jeg tager den derfra.

Men sagen sat på spidsen; så skal 
man i klubledelsen refl ektere over, 
hvad er det mest optimale for klublivet? 
Og det er lige her at vores verdenspræ-
sident Mark D. Maloney kommer på 
banen: Se på klubben med selvkritiske 
øjne; og ud over at se på selve mødeaf-
viklingen – tager klubben så godt imod 
nye medlemmer? Sørger man for, at de 
bliver tilpasset og får opmærksomhed? 
Er der sket en forventningsafstemning 
med den nye inden optagelsen? Er 
klublivet i øvrigt i overensstemmelse 
med medlemmernes ønsker? osv. – der 
er mange parametre. 

Fra distriktets side kan vi i denne 
sammenhæng tilbyde en palet af ”værk-
tøjer” for at hjælpe klubberne med at få 
sat gang i nogle ting. Her er distriktets 
Facebook-kampagnen en stor mulighed 
for at tiltrække opmærksomhed fra inte-
resserede. Jeg opfordrer til, at man sna-
rest får sat gang i denne, hvis det ikke 
allerede er sket.

Senest har vi tillige lavet en ”folder”, 
hvori man kan se alle funktioner, der fra 
distriktets side er til rådighed for klub-

berne. Tøv ikke med at kontakte distrik-
tets ”medarbejdere” for at få råd, vej-
ledning og evt. anden support og husk:  
Distriktet er til for klubben.

 – og forresten, den eneste bande jeg 
kan gå ind for, er Olsens!

Birger, DG

Nyt i 1440

Med 120 deltagere var der god tilslutning til årets distriktskonference. Foto: Klavs Nicolaisen.
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Distriktskonferencen 
5. oktober 2019 i Randers
Af Knud Mogensen.
Fotos: Klavs Nicolaisen.

 
Der var deltagere fra 80 procent af alle 
klubber, herunder fra klubberne på 
Færøerne, ialt 120 medlemmer samt 
medlemmer af Rotaract Aalborg, der 
skulle forestå programmet for 27 af di-
striktets udvekslingsstudenter – repræ-
senteret fra alle verdensdele.

 Klubpræsident Ole Bukhave, Ran-
ders Østre Rotary Klub, bød velkom-
men og styrede formiddagens pro-
gram.

“3 minutter” var overladt til Per 
Winther, Randers Østre, som i mun-
ter-ironisk form beskæftigede sig med 
de udfordringer på medlemstallet, som 
man har fra Lions, frimurerne, Jehovas 
Vidner, Dansk Broderorden med flere, 
og han refererede til, at ikke alle klubber 
har medlemsproblemer, idet han nævnte 
HA, Bandidos og Loyal To Familia. 

Spørgsmålet om Rotary kan lære no-
get, besvarede Per Winther således:

- Vi skal blive en bande med et ce-
mentfast sammenhold og et fælles 
grundlag, der binder os sammen, og lad 
os starte i dag!

Connect the world
Distriktsguvernør Birger Borch Larsen 
åbnede konferencen med en velkomst 
også til borgmesteren i Randers, Tor-
ben Hansen, der i sin tale kunne henvise 
til, at der snart opføres kopier af byen 
i Kina, ligesom han nævnte, at der lige 

nu bygges meget i Randers, hele tiden i 
respekt for byens gamle DNA.

Hans Christian Øster fra Mjöl-
by-Högsby Rotary Klub i Sverige og 
Distrikt 2410 Sverige-Letland, bragte 
som udsending for Rotarys internatio-
nale præsident, Mark D. Maloney, en 
hilsen fra ham og belyste selv emnet 
“Rotary-etik”.

Hans Christian Øster har den særlige 
tilknytning til værtsbyen, at han er født 
og opvokset i Randers.

Hans Christian Øster indledte sit ind-
læg med at konstatere, at Rotary ikke er 
i krise.

- Vi vokser – måske ikke i vores del 
af verden, måske ikke i Randers og må-
ske ikke i mit distrikt, men andre steder 
i verden, sagde Hans Christian Øster, 

der citerede det motto, den internatio-
nale præsident har, nemlig “Connect 
The World”.

- Rotary bringer folk sammen fra alle 
dele af verden, sagde Hans Christian 
Øster, der selv professionelt har arbej-
det i fire verdensdele og altid har opsøgt 
den lokale Rotary-klub.

- Rotary fører også folk fra forskel-
lige religiøse grupper sammen. Også 
muslimer kan være rotarianere, sagde 
Hans Christian Øster, der i sit indlæg 
også opridsede Rotarys seks fokusom-
råder:

1. Fred og konfliktforebyggelse.
2.  Forebyggelse og behandling af syg-

domme, ikke mindst polio.
3. Rent vand – spildevand.
4. Sundhed for mor og barn.
5.  Basal uddannelse og læsefærdighe-

der.
6. Økonomi og samfundsudvikling.

- Fortæl folk, hvad vi gør i Rotary, og de 
bliver forbavsede, sagde Hans Christian 
Øster, der flere gange betonede, at alle 
mennesker har samme værdi – uanset 
hvor de kommer fra og hvilken religion, 
de har.

- Vi kan vende krise til sejr – Rotary 
vokser, men ikke i vores del af verden. 

Distriktsguvernør Birger Borch Larsen byder her velkommen til de mange fremmødte. 58 klubber 
var repræsenteret i Randers. 

Hans Martin Øster illustrerede sit indlæg med talrige overheads. 
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Alle er vi lige – gå fremad i verden med 
Rotary, sluttede Hans Christian Øster, 
der slog fast, at for ham er Rotary lyset 
i en verden, der ellers kan synes mørk:

- Rotary har nøglen til at lyse op med 
vores humanistiske menneskesyn, slut-
tede Hans Christian Øster.

Fra Distrikt 1450, der traditionelt har 
haft et godt samarbejde med Distrikt 
1440, bragte guvernør Jan Aagaard en 
hilsen og fortalte om, hvordan man i 
distriktet har arbejdet for, at klubberne 
skal lægge langsigtede planer for arbej-
det. Selv har distriktet en plan, der løber 
over tre år.

Ris og ros
Som et festligt afbræk var der herefter 
underholdning af Jennumparkens Bør-
nekor under ledelse af Birgitte Søren-
sen. De 14 børn høstede stort bifald.

Efterfølgende gav lederen af Hospice 
Djursland i Rønde, Dorit Simonsen, en 
kort redegørelse for projektet “Strand-
bakkehuset”, som bliver et hospice for 
børn og unge med fire pladser og for-
ventet åbning til november 2020. Rota-
ry-klubberne på Djursland er i spidsen 
for en indsamling til indretning af ude-
arealerne. Efter indledningen overrakte 
guvernør Birger Borch Larsen et beløb 
på 25.000 kroner fra distriktet til pro-
jektleder Erling Mikkelsen, Rønde RK, 
der forestår indsamlingen for Rotary.

Sidste punkt på formiddagens pro-
gram var et festligt oplæg ved Gitte 
Hornshøj under overskriften “Det ud-
slagsgivende menneske”. Her fik tilhø-
rerne et muntert indblik i, hvordan Gitte 
Hornshøj som helt ung havde en drøm 
om at blive overlæge på et børnepsykia-
trisk hospital, mens hendes senere mand 
gerne ville være enten pilot eller præst.

- Jeg blev i stedet gennem 20 år 
kromutter i Herning, og min mand blev 
nødt til at uddanne sig til kok. Men han 
er da i gang med sin tredje periode i 
menighedsrådet, så han kom da op i 
”højderne”, fortalte Gitte Hornshøj, 
der blandt meget andet også mindedes, 
da hun som kun 21-årig blev betroet at 
være opvarter for dronningen.

- Ris er noget, man spiser. Ros er 
noget, man får, sagde Gitte Hornshøj 
blandt meget andet i sit underholdende 
foredrag.

Inden frokostpausen var der et ind-

slag, hvor lederen af Rotary landsind-
samling til fordel for Bahamas, pastgu-
vernør Jens Martin Hansen, fik ordet 
for at fortælle om projektet, og der blev 
på stedet afleveret henholdsvis 10.000 
kroner fra Viborg-Asmild Rotary klub 
og godt 21.000 kroner fra klubben i 
Klaksvig på Færøerne, samt 25.000 
kroner overrakt af Birger B. Larsen fra 
distriktet. Der er p.t. indsamlet godt 
400.000 kroner, og målet er at nå den 
halve million, inden indsamlingen slut-
ter. Dette beløb bliver til ca. 2,5 mill. 
kroner, når Foundation har været ind 
over.

Nye vedtægter
Herefter var der årsmøde, hvor 58 ud af 
58 klubber tilsluttede sig ændringerne 
i Rotary Danmarks Vedtægter. Peter 
Eigenbroth blev valgt som distriktets 
bestyrelsesmedlem i Rotary Danmark 
Hjælpefond for de næste 5 år.

Endelig var der valg af klubber til den 
nomineringskomite, der primo decem-
ber skal udpege en distriktsguvernør for 
2022-23, samt COL-repræsentant for 
perioden 2020-23.

Distriktsguvernør Birger Borch Lar-
sen uddelte efterfølgende bannere til de 
2 klubber, der i distriktet havde bidra-
get mest til Foundation 2018-19. Det 
drejede sig om Aars RK som nr. 2 med 
47 USD og nr. 1 blev Rosenholm RK 
med 94 USD pr. medlem. Henholdsvis 
Marius Stubberup, Aars og Birgit Bech, 
Rosenholm fik overrakt de flotte ban-
nere fra Evanston.

Gitte Hornshøj holdt et muntert foredrag, som 
gentagne gange kaldte på latteren. 

Marius Stubberup fik overrakt banner fra Foun-
dation for klubbens bidrag 2018-19.

Jens Martin Hansen modtager her en donation til Bahama-indsamlingen af Jan Gardar, Rotary 
Klaksvig på Færøerne, mens distriktsguvernør Birger Borch Larsen ser til. 
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Til årets distriktskonference var Aal-
borg Rotaract ansvarlige for at aktivere 
de unge udvekslingsstuderende, imens 
Rotarianerne sad til konference for at 
gennemgå året der gik.   

Vi var en lille gruppe mennesker 
bestående af Benjamin Poulsen, Julie 
Vittinghoff, Laura Hørning, Christian 
Schmelling og Pernille Ravnsbæk, som 
styrede slagets gang for Y.E.S. Hertil 
havde vi fi re kyndige hænder med fra 
Henrik og Hans Jørgen som hjælp fra 
Rotary.

Hovedtemaet for de unge gik ud på, 
hvad de aktivt kan gøre under deres 
ophold og hjælpe Rotarianerne med at 
blive bedre til at passe på vores klode.

Dagen startede med morgenmad kl. 
8.30, herefter tog vi alle videre til Ran-
ders Affald for at høre, hvilket og hvor 
meget af vores affald vi faktisk genbru-
ger i Danmark. De unge var impone-
rede over, hvor stor en del af affaldet 
der bliver genbrugt, men også kritiske 
over, at vi også stadig brænder så me-
get for at få varme. 

Fra Randers Affald til Randers 
Regnskov for at høre om biodiversitet 
ved biolog Asser Øllgaard, der passi-
oneret fortalte om udfordringerne ved 
misinformation og politisk fortolkning 
af natur og spins på FN’s verdensmål, 
deriblandt målet “Livet i havet”. Han 
gjorde særligt opmærksom på, at pga. 
overfi skning af industrifi sk vil der ikke 
være fl ere fi sk i år 2048, hvis vi fort-

sætter. For nogle af de unge betyder 
det i fremtiden migrering til andre dele 
af verden, da havet er deres lands ho-
ved-fødekilde (ligesom vi i Danmark 
har landbrug).

Efter oplægget var der fri leg i 
“Regnskoven”, og så gik turen tilbage 
til frokost sammen med Rotarianerne. 

Efter frokost havde vi forberedt en 
samarbejdsøvelse, hvor de unge skulle 
have dialog med hinanden om, hvad 
de havde taget med fra dagen, hvad 
Rotarianerne kan gøre bedre i deres 
grønne omstilling, og hvilke initiativer 
og grønne tiltag, de unge kan tage med 
hjem til deres eget land, når udvekslin-
gen er ovre. Denne øvelse blev afslut-
ningsvis til en fremlæggelse for alle 
Rotarianerne til konferencen. 

Vi, i Aalborg Rotaract er glade for at 
kunne være med til at skabe en god, læ-
rerig og sjov dag for de unge, og stolte 
af deres engagement og glade og til-
fredse med, at Rotarianerne tog rigtig 
godt imod oplæg og konkrete forslag.

Pernille Ravnsbæk

Fokus på klimaet
I samarbejde med Rotaract Aalborg og ikke mindst Randers Kommune havde distriktsguvernør 
Birger Borch Larsen tilrettelagt et program for de 27 fremmødte udvekslingsstudenter. De besøgte 
Affaldskontoret i Randers, som ekstraordinært holdt åbent, og derefter Randers Regnskov. Udveks-
lingsstudenterne fremlagde over en halv time de indsamlede resultater om klimaforhold for konfe-
rencens deltagere. Foto: Klavs Nicolaisen.

1 mio. kr. 
til kampen 
mod polio
Sidst i september blev der afholdt 
Institute i Gdansk for bl.a. de dan-
ske Rotary distrikter, og her blev 
der skabt en idé om et ekstraor-
dinært dansk bidrag til kampen 
mod polio. 

Det er nu ført ud i livet, så de 
danske Rotary distrikter af deres 
Foundation midler yder tilstræk-
keligt til, at det med RI tilskud og 
tilskud fra Bill og Melinda Gates 
Foundation samlet bliver over 
1 mio. DKK, der kan tilgå End 
Polio Now på World Polio dagen 
24. oktober.
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Distriktsbesøg  
afløser  
guvernørbesøg
Kommende præsidenter (electer) fra 27 
klubber mødte tirsdag den 8. oktober op til 
første PrePets (præsidentskole) på Aalborg 
Tech College. 

Det var en god aften med intro fra Di-
strikts Guvernør Elect (DGE) Laila Chri-
stensen, masser af inspirationsmateriale 
med gode tilbud fra distriktet til både klub-
ber og medlemmer og flere workshops, 
hvor electerne kunne sparre med hinanden 
og deres primære hjælper, den assisterende 
guvernør (AG). Indtil videre har vi kun fået 
positiv feedback fra tilfredse deltagere.

Fra foråret 2020 indføres Dialogmøder 
med AG i stedet for de såkaldte Formøder 
med AG og DG (Distrikts Guvernør), og de 
vil finde sted fra 1. april til sommerferien, 
og fra og med det nye Rotaryår indføres 
Distriktsbesøg i stedet for Guvernørbesøg. 
Det vil sige at klubberne fremover selv kan 
bestemme, hvem fra distriktet de vil have 
besøg af, og hvad besøget skal handle om. 
Det er også muligt at slå to eller flere klub-
ber sammen om et distriktsbesøg, hvis øn-
skeligt.

Endvidere fortsætter vi med at sætte fo-
kus på kommunikation – både eksternt og 
internt. Internt har vi således udgivet flere 
foldere, blandt andet en folder over D1440s 
repræsentanter og nye tilbud for at under-
støtte klubbernes arbejde, og eksternt har vi 
lige igangsat en stor Facebookkampagne, 
som vi følger op på.

Næste PrePets finder sted i Randers, man-
dag den 21. oktober. De electer, der ikke har 
været med endnu, kan derfor nå det endnu. 
Og kan de ikke selv deltage, kan det måske 
være en god idé at stille med en substitut, 
så klubben får den nødvendige information. 

På samme tid og sted blev der afholdt Ef-
terårsseminar, som i år var et kursus i bru-
gen af Facebook. Her var der ligeledes stor 
tilslutning og meget positiv feedback fra 
deltagere. Dette kursus udbydes ligeledes i 
Randers sammen med PrePets.

Electer skal på PETS (præsidentskole 
2. del), som er obligatorisk, og det bliver 
lørdag den 14. marts 2020 på Aalborg Han-
delsskole på Langagervej.

DGE Laila Christensen

GRANT SEMINAR 2019
Distriktet gennemfører Grant Seminar 2019 

i Randers den 6. november og i Rebild den 12. november. 

Vi starter med spisning klokken 18:00. 
Efterfølgende starter seminaret og det afsluttes senest 22:00. 

SEMINARET HENVENDER SIG TIL KLUBBER:
•  der vil gennemføre et projekt finansieret med støtte fra Hjælpefonden 

og evt. Foundation midler
• der vil gennemføre et Global Grant projekt
• der vil gennemføre et District Grant
•  der har ikke-afsluttede projekter – finansieret af District Grant eller 

Global Grant midler
• der påtænker at gennemføre et større projekt

Seminaret gennemføres som en vekselvirkning mellem orienteringer, 
opgaver, drøftelser og erfaringsudvekslinger.

Seminaret er delt i to dele.

DEL 1: 
•  Gennemgang af bestemmelserne for at modtage Grants. Kvalificering 

af klubben og underskrivelse af Memorandum of Understanding. 

DEL 2:
• Projekter – generelt, begreber, finansieringsmuligheder m.m.
• Ideer til projekter. Hvordan griber vi det an?
• Krav og indhold til ansøgninger (Hjælpefonden m.m.).
• District Grants.
• Global Grants (Fokusområder, Nye krav).
•  Fælles krav og betingelser til projekter finansieret af  

The Rotary Foundation.
• Samarbejdsaftaler, træningsmanualer til Global Grants.
• Godkendelsesprocessen og tidshorisont.

DELTAGERE:
•  Klubber der har søgt/vil søge om støtte fra Rotary Foundation har 

mødepligt, da de skal kvalificeres. Kvalificeringen gælder kun et år.
•  Interesserede der har kendskab til og lyst til projektarbejde i klubben.

Tilmelding sker på distriktets mødekalender ” Grant Seminar-Syd”  
– senest mandag den 4. november 2019 klokken 12:00 eller  
”Grant Seminar – Nord” senest mandag 11. november klokken 12:00.

Deltagelse er gratis.

UNDERVISERE:
Jan Brinck,  District Rotary Foundation Chair, Torben Folmer Bech, 
District Subcommittee Chair, Hans Pinnerup Nielsen District, Stewards-
hip Chair, Carsten Mørkenborg, Viborg-Asmild RK og Henriette von 
Platen-Hallermund, Aalborg Vestre RK
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Vi har i Distrikt 1440 en god tradition 
for at donere nødhjælpsbokse til kata-
stroferamte områder – både den vel-
kendte Shelterbox, og de senere år også 
Water Survival Box’en, der udsendes 
af den engelske klub Chelwood Bridge 
RC.

Tre medlemmer i distriktet, Erik 
Tornøe og Peter Eigenbroth fra Han 
Herred RK samt Jan Brinck fra Sydthy 
RK har nu taget initiativ til at stifte Wa-
ter Survival Box Danmark. Det er hen-
sigten at udbrede kendskabet til boksen 
også til de øvrige danske Rotarydistrik-
ter, og Erik Tornøe har indtil nu de-
monstreret boksen og ikke mindst den 
meget effektive vandrensningspumpe 
på distriktskonferencerne i 1440 og 
1461. Pumpen kan uden tilsætnings-

stoffer rense 50-90 liter vand dagligt i 
mere end fem år.

Initiativgruppen kommer meget 
gerne ud i klubberne og viser boksens 
indhold, og håber selvfølgelig på kon-

tant opbakning fra klubberne. En boks 
koster 1.500 kr. Beløb kan indbetales 
på konto nr. 9090 – 00049 43716, hvor-
efter de hurtigt formidles videre til den 
engelske klub, som til stadighed arbej-
der på at opbygge lagre af boksene, 
så de hurtigt kan sendes afsted, når en 
katastrofe opstår. Siden boksen blev in-
troduceret i 2006, er der sendt næsten 
15.000 bokse ud til katastrofeområder 
i Asien, Afrika, Caribien, Mellemøsten 
og Sydamerika.

Yderligere oplysninger kan indhen-
tes hos en af de tre initiativtagere.

Venlig hilsen
Erik Tornøe

Mail: lento@c.dk
Tlf. 23 44 63 98

Kampagnen er nået ud til næste 
65.000 forskellige personer i mål-
gruppen. Dette må siges at være et 
fl ot resultat - særligt fordi det forelø-
bigt kun er tre forskellige annoncer, 
der har været aktive siden start.

Det er rigtig gode historier, vi har 
modtaget, og det er bestemt også en 
stor del af årsagen til, at vi allerede 
har nået så mange personer i kam-
pagnen. I takt med at personerne, 
der ser annoncerne, også reagerer, 
kommenterer og deler opslag, vil vi 
kunne nå ud til endnu fl ere personer. 

Ud over at vi på Distriktets Face-
bookside dagligt får nye ”Synes godt 
om” og ”Følgere”, håber vi også, at de 
eksponerede klubber kan mærke en 
øget aktivitet på deres Facebooksider. 

Vi har på den korte tid modtaget 
16 henvendelser. Nogle er for at høre 
mere om Rotary, og andre har været 
med ungdomsudveksling for øje. Vi 
er stadig kun i starten af processen, så 
selvom 16 henvendelser ud af 2.175 
personer, der har besøgt rotary.dk 

ikke umiddelbart lyder af meget, så 
har vi mulighed for at målrette spon-
sorerede opslag og budskaber mod 
de personer, der har vist interesse, 
senere hen. 

•  Antal forskellige ”den gode Rotary 
historie” annoncer vist: 3

•  Antal forskellige personer nået: 
64.817 personer 

•  Antal gange annoncerne er vist: 
127.737 gange 

•  Klik på annoncer i alt (klik på link 
+ klik på ”se mere”): 6.583

•  Unikke klik på annoncer (antal for-
skellige personer, der har klikket): 
5.197

•  Klik på link til rotary.dk: 2.362 
•  Antal forskellige personer, der har 

klikket på link til rotary.dk: 2.175
•  Pris pr. klik på links: 3,53 kr. 
• Reaktioner på opslag: 186 
• Delinger af opslag: 15
•  Antal henvendelser: 

o Via Facebook: 11
o Via Rotary.dk: 5 

Vi håber stadig at modtage mange 
gode historier fra klubberne. 
Send dem snarest muligt til 
rotary@onlinesynlighed.dk

www.watersurvivalbox.org

Fremstød for nødhjælpsbokse

Status på Facebook kampagnen
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Skagen Rotaryklub og Rotary Dan-
marks Hjælpefond har doneret kr. 
12.000 til et mejeriprojekt i Mongoliet, 
som Arkitekter uden grænser og Meje-
rifolk uden grænser står for.

Arkitekt Jörg Kerchlango, der er 
bosiddende i Skagen og er medlem 
af begge grupper, har været i Mongo-
liet for at holde opsyn med projektet, 
som han har tegnet. Jörg Kerchlango 
er udannet ingeniør og arkitekt. Han 
er født i Østrig. I 1970 fl yttede han til 
Danmark og var ansat på arkitektsko-
len i Aarhus 1970-2014, hvor han bl.a. 
var grundlægger og leder af afdelingen 
for bygningskunst C. I 2005 fl yttede 
han til Skagen.

Han har stået for rigtig mange indu-
striprojekter i Danmark, Norge, Thai-
land, Vietnam, Kina, Japan, Sydafrika, 
Sudan, Eucador, Venezuela, Saudi Ara-
bien, Syrien, Iran, Mongoliet og andre 
lande. I Skagen har Jörg Kerchlango 
været arkitekt på industribygningen på 
havnen Elektromarine.

Mejeribygning i Mongoliet
Projektet er et pilotprojekt, og formålet 
er at forhindre afvandring fra landdi-
strikterne til landsbyerne. Formålet er 
at uddanne unge mennesker til meje-
rister og muliggøre et livsgrundlag for 
nomader. Projektet er støttet af både 
danske, mongolske og internationale 
institutioner gennem fl ere år.

De foreninger, som Arkitekter uden 
grænser arbejder sammen med, er Me-
jeriteknologer uden grænser, National 
Dairy, Development Bord of Mongolia 
og Sarlagiin Saighan Khising, et ko-
operativ af narmadiske hyrder i Khovs-
gol i provinsen Khatgal.

Byggeriet ventes at være afsluttet i 
foråret 2020.

På besøg i Mongoliet
I juni besøgte Jörg Kerschlango pro-
jektet i Mongoliet. At rejse til og på de 
kanter er ganske udfordrende. Forsin-
kelser i fl ytrafi kken på 7 timer eller en 
hel dag er ikke unormalt, og tror man, 
man er tæt ved sit mål, så går den vilde 
jagt i timevis i fi rhjulstrækker.

Man bor i nomadernes traditionelle 
huse, deltager i deres måltider, skåler i 
vodka og føler sig meget velkommen, 
selvom kommunikationen er lidt sjov 
en gang imellem. Jo senere på aftenen, 
des bedre står det til med forståelsen. 
Man kan godt vænne sig til at spise 
ged på 7 forskellige måder. Ikke alt 
smager som islandsk sweater i regn-
vejr.

Man lærer en del om deres årtusind 
gamle kultur, lige fra før Djengis Khan 
til i dag. Ganske få taler engelsk, men 
man kan alligevel gøre sig forståelig. 
Befolkningen er dybt taknemmelig for 
den støtte, som Rotary har givet. Det 
har betydet meget for dem. Man føler, 

det kan nytte at gøre noget, og gøre 
noget så nyt som at danne en andels-
forening og satse på uddannelse. Man 
er ikke ladt alene i denne hårde kamp 
om overlevelse i yderområderne, hvor 
mange bliver fristet til at søge lykken 
i Ulaanbaatar, hvor de går til i druk og 
elendighed.

Jörg Kerchlango prøver nu at styre 
projektet hjemmefra. Der er meget 
god kontakt med myndighederne og 
til lokale personer, både mongoler og 
udlændinge, som bor på stedet og hjæl-
per til. De sidste materialer til kom-
plettering af bygningen er indkøbt, og 
færdiggørelsen af mejeriet påregnes at 
være afsluttet i foråret 2020.

Rotary støtter Arkitekter uden grænser

Arkitekt Jörg Kerschlango 
foran sit hjem da han var på 
tilsyn i 14 dage.
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Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Dronninglund
Vivi Mariann Grøntved

Frederikshavn Bangsbostrand
Søren Bødker

Nibe
Michael Albeck Nielsen

Rotex 1440
Julie Vittinghoff Christensen
Tobias Christensen

Skive Fjord Morgen
Jane Helledie

Aalborg Nørresundby
Majbrit Krogh Ravnsbeck

Aalborg Østre
Per Topp

Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

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

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

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

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

Område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Lena Uldall
Hadsten RK
lena@uldallconsult.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Birger Borch Larsen
Randers Østre RK
Dg1440-1920@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her fi nder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Birger Borch Larsen, mail: dg1440-1920@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg:
22. okt. Hanstholm
24. okt.  Frederikshavn Bangsbo-

strand
29. okt. Aalborg Østre
30. okt. Brønderslev
31. okt. Sæby
  4. nov. Aabybro
  6. nov. Hobro
  7. nov. Pandrup
11. nov. Randers Vestre
14. nov. Rønde
18. nov. Kjellerup
19. nov. Sindal
20. nov. Hjørring
21. nov. Hjallerup Morgen

Øvrige begivenheder:
21. okt. Efterårsseminarer Randers
26. okt. RLI modul 2, Randers
  1. nov. RYLA Boot Camp Grenaa
  6. nov. Grant seminar Randers
10. nov. Deadline månedsbrev nov.
12. nov. Grant seminar Rebild
13. nov. Distriktsrådsmøde
16. nov. RLI modul 3, Randers

Velkommen til 
nye medlemmer! 

PLANTEPROJEKT
Med støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond – 
og med god hjælp fra en gravemaskine – har 
Han Herred Rotary Klub anlagt et Rhododen-
dron-bed ved plejehjemmet i Fjerritslev. Klub-
ben anlagde i 2010 en sansehave ved pleje-
hjemmet, og den er nu udbygget, så beboerne 
får noget smukt at se på til sommer… 


