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Fred, engagement, synlighed
Vi er snart halvvejs gennem Rotaryåret,
og har vi fået gennemført det, som vi
planlagde, eller er vi godt i gang?
Jeg havde tre mål med året: Fred
– engagement – synlighed. Jeg har
forsøgt at udbrede kendskabet til Rotarys fredsuddannelser på seks universiteter i verden og gennem Anne Kjær
Riechert’s flotte indlæg på distriktskonferencen. Kulturel udveksling og
forståelse vil altid være et af Rotarys
fornemste mål. Det har også været min
oplevelse på de 28 klubmøder, jeg har
nået indtil nu. For klubberne er det
vigtigt at have en udvekslingsstudent
og kunne sende en af sted, måske ikke
hvert år, men så hvert andet.
Engagement er vigtigt, og det møder
jeg også i klubberne. Alle er engagerede
og vil deltage i debatterne. Klubberne er
heldigvis forskellige, men ens for dem
alle er det engagement, de møder frem
med. Mange klubber har sat sig som
mål at finde frem til, hvad lige netop
deres klub er indstillet på. Nogle vil
meget gerne støtte projekter lokalt eller
internationalt, andre synes, klublivet er
vigtigere med gode foredrag eller virksomhedsbesøg. Alle er dog enige om, at
kammeratskabet i klubben og netværket
er det vigtigste.
Synlighed er blevet en større del af
hverdagen i dag. Tidligere var det nok
blot at mødes omkring de aktiviteter,
der var i klubben. Man gjorde ikke
noget ud af at fortælle omverden, hvad
man lavede, eller at der overhovedet
var en Rotary klub i byen. I dag er det
heldigvis blevet anderledes. Rotary nålen bliver også båret uden for møderne,

og man vil gerne fortælle om møderne.
Efterhånden deler mange klubber deres
møder og projekter på de sociale medier, så der skabes en større åbenhed.
Der er dog lang vej igen! Arrangementet i Frederikshavn med Anja Lovén fik
god omtale på TV2 Nord og i pressen,
og det gav god synlighed for Rotary,
men som I ved, varer det kun kort. Ude
af øje, ude af sind. Men flot gjort!
Efterårsseminarerne i Randers og
Aalborg er nu afviklet med Saldi kursus
– Ny i Rotary – Skab en attraktiv klub
og PrePets. Der var god deltagelse, og
alle var engagerede på seminarerne. Jeg
håber, det gav et godt skub i den rigtige retning for alle, men specielt for de
kommende præsidenter. Jeg håber også,
I fik gang i netværksdannelsen på tværs
af distriktet.
Så er det nu, I skal til at tænke på
at stille op som Guvernør for perioden
2020-21. Hvis du gerne vil være med til

at præge udviklingen i Rotary og specielt i distrikt 1440, er det nu du skal få
din klub til at indstille dig som Guvernør. I den nuværende guvernørgruppe
arbejder vi sammen om at gøre distriktet
mere nærværende for klubberne, og det
arbejde skulle gerne fortsættes.
Præsidenter og bestyrelser: Det er
nu I skal finde en egnet kandidat og
indstille vedkommende til Guvernør
posten for 2020-21. Det er en fantastisk
spændende rejse indenfor uddannelse,
Rotary indsigt og ikke mindst personlig
udvikling.
Samtidig skal Præsident elect sikre
sig, at den nye bestyrelse er sammensat inden 31. december og noteret på
klubbens hjemmeside under fremtidig
ledelse. Det vil lette arbejdet betydeligt
med at kontakte kasserer og sekretær til
PETS.
Med Rotary hilsen
Egon Jensen

Gruppearbejde omkring at skabe en attraktiv klub.
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Samarbejde mellem syv klubber fra Vendsyssel:

Støtte til gæv
vendsysselsk pige

Præsident for Frederikshavn Bangsbostrand RK Lars Dannervig havde æren af at udnævne Anja Ringgren Lovén til Paul Harris Fellow. Det er Lars i midten og direktør i
Arena Nord Per Malmberg til højre. Anja var af et østrigsk magasin kåret som verdens
mest inspirerende menneske foran bl.a. Dalai Lama. Det bevirkede, at hun fik en invitation
fra ham, og at han kaldte sig morfar i forhold til hende. Det har igen bevirket, at Anja har
lovet at vende tilbage til Frederikshavn sammen med morfar næste år. Vi venter spændt.

I et gammelt mundheld hedder det, at
en profet er ilde set i sit hjemland. Der
findes heldigvis undtagelser. Ganske
vist er Anja Lovén ikke nogen profet,
men hun er i hvert fald heller ikke ilde
set i sit hjemland Vendsyssel.
For nogle år siden valgte den gæve
vendelbopige at sælge alt sit bohave i
Danmark for at hellige sig de mange
udstødte ”heksebørn”, der er i Nigeria.
Hun er nu på vej med at etablere et større
helse- og skolecenter for de forpinte og
udstødte børn i det sydlige Nigeria.
De syv nordligste klubber i Danmark
blev enige om, at det ville man gøre en
indsats for at støtte. Det er klubberne
Skagen, Skagen Morgen, Sindal, Sæby,

Frederikshavn Morgen, Frederikshavn
og Frederikshavn Bangsbostrand. Med
initiativ fra Arena Nords direktør, der er
rotarianer selv, blev der sat et arrangement op – som også fik TV2 Nord med
som arrangør – med direkte udsendelse
fra salen. Det fandt sted den 8. oktober
og havde 450 deltagere fra hele landsdelen.
Der var på forhånd skabt en kæmpe
opbakning fra sponsorer, så der stort set
ikke var udgifter – kun indtægter. Der
var ligeledes auktion og billetsalg, som
tilsammen gav et overskud på 283.000
kr.
-ct.

Valgaften i Skive
De tre Rotary klubber i Skive: Skive
RK, Skivehus RK, Skive Fjord Morgen
RK samt Inner Wheel har afholdt fælles
valg-debatmøde på Hotel Strandtangen
i Skive.
Mødet trak tæt ved 100 lokale rotarianere, der kunne stille spørgsmål til et
valgpanel bestående af spidskandidater
fra 10 af de opstillede partier til kommunalvalget. Netop fordi Rotary jo er
upolitisk, var der lagt vægt på, at samtlige opstillede partier blev inviteret og
fik mulighed for at være med. Aftenens
menu bestod i øvrigt af valgflæsk med
persillesovs…
Nina Vestergaard
Klubmester, Skive Rotary Klub
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Udveksling - for rotarianere
Rotarys ungdomsudveksling er godt
kendt af alle rotarianere. Det er inspirerende for klubberne at deltage i ungdomsudvekslingen, og det giver en
enestående oplevelse og udvikling for
udvekslingsstudenterne. Desuden skaber det gode internationale forbindelser
– vi er mange, der efterfølgende har besøgt de unge og mødt blandt andet deres
forældre og deres lokale Rotaryklubber.
Der findes også et udvekslingsprogram for rotarianere – Rotary Friendship Exchange. I år har Distrikt
1440 gennemført to udvekslinger – et
med distrikt 5610 i South Dakota, USA,

og et med distrikt 9790 i Victoria, Australien.
Fra begge distrikter havde vi besøg
her i distriktet i foråret, og i efteråret var der genvisit fra Danmark. Syv
par havde uforglemmelige oplevelser i
South Dakota, og seks par i Australien.
Udvekslingsprogrammet varer ca. 12
dage, men det giver samtidig mulighed
for individuelt at forlænge opholdet
som turister – når man nu har taget den
forholdsvis lange rejse.
Distriktets formand for RFE-programmet er Svend Erik Jensen fra Aalborg Vestre RK. Når der bliver udbudt

nye udvekslingsrejser, vil de blive opslået her i månedsbrevet, men Svend
Erik hører også gerne fra interesserede
– og eventuelt med forslag til, hvilke
lande og distrikter vi skal søge venskabsudvekslinger med. Kontakt ham
på mail svej02@gmail.com
Peter Eigenbroth

RFE-holdene, øverst i South Dakota, og nederst i Victoria. Her havde vi følgeskab nogle af dagene af den danske udvekslingsstudent
Katrine fra distrikt 1461.
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RYLA “Boot Camp” 2017

”Morgenboost”: crossfit kl. 6

Fredag den 27. oktober mødte 31 unge
mennesker mellem 22 og 31 år op til
årets RYLA arrangement ved Aalborg
Kaserner i Nørresundby. De kom fra
hele landet, nomineret af 22 forskellige klubber i Distrikt 1440, samt en
fra Rotaract og en fra Hærens Trænregiment. Deltagerne kom med forskellige baggrunde, forskellig viden og
erfaring i bagagen: der var bl.a. studerende, revisorer, en sygeplejeske, en
virksomhedsejer, en restaurantleder, en
golftræner m.fl. Fælles for alle var høje
forventninger til arrangementet, som vi
skulle prøve at indfri i løbet af de næste
42 timer.
Vi var seks medlemmer fra Aalborg
City Rotary Club, som stod for organisation og gennemførelse af dette RYLA
kursus. Vi havde arrangeret programmet sammen sidste år, og havde haft
det så godt sammen, at organisationsteamet og interne og eksterne oplægsholdere var klar til at være med igen i
år.
Inden weekenden blev deltagerne
opfordret til at gennemføre en ”profilanalyse”, et spørgeskema omkring ens
adfærd i arbejdssammenhæng. Derudover blev de bedt om at reflektere over
deres forventninger til weekenden.
Fredag aften startede med en vel-

Kommunikation handler også om lytning

komst ved Major Lars Kristensen fra
Trænregimentet, en præsentationsrunde og aftensmad. Fra kl. 19:00 til
sent om aftenen blev det første kursusmodul afholdt: Profilanalysen.
Resultaterne af deltagernes profilanalyse blev præsenteret af Niels Møller, chefkonsulent for rekruttering hos
Matchmind. Deltagerne skulle drøfte
deres resultater med hinanden, både
i forum og i mindre grupper. Niels
formåede at gøre dialogen både ”underholdende provokerende” og lærerig.
Efter en lang og intensiv aften var det
sengetid – vi skulle jo også op tidligt
næste morgen.
Kl. 05:50 mødtes vi alle sammen til
en løbetur og en ”Morgenboost”, en
god halv times intensiv ”crossfit” træning, ledet af René Just Jensen, træner
og sundhedskonsulent hos MyHeart
og tidligere soldat. Der blev hoppet,
sprunget, strækket og bøjet – så kom
sveden på panden og kredsløbet i gang
– en god start på dagen.
Efter morgenmad startede modulet
om kommunikation, afholdt af Joseph
Kristensen, administrationschef hos
Serenergy A/S. Der blev deltagerne
udfordret med en række opgaver og
øvelser inden for lytning, indflydelse,
feedback og kropssprog. De fandt også

deres helt egen ”Power Pose” – en
kropsstilling, der hjælper en til at føle
sig stærk på trods af en vanskelig situation.
Efter en kort middagspause gik
programmet videre med Kaptajn Karoline Tjell, som præsenterede ledelse
i forsvaret med hjerteblod og begejstring.
Om eftermiddagen kom Ditte Maria Kollerup, indehaveren af KFS Boligbyg, for at fortælle om sin egen vej
til virksomhedsledelse, sine erfaringer
som ung leder og sine markante holdninger om ledelse. I en meget livlig,
interaktiv dialog blev deltagerne stillet
over for udfordrende ledelsessituationer.
Om aftenen blev der afholdt festmiddag, en lækker tre-retters menu med taler fra både Marianne Lund Jespersen,
Aalborg City Rotary Clubs præsident,
og Christian Schmelling Pedersen fra
Rotaract. Den festlige stemning fik lov
til at vare lidt længere lørdag aften – vi
skulle vinde en time ved omstilling fra
sommer- til vintertid.
Morgenboost om søndagen blev
holdt af Line Bluhme, salgschef ved
Induflex og drivkraften bag Aalborg
Citys RYLA turnus. Line præsenterede
bogen ”Hvem Har Flyttet Min Ost” og
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Gruppearbejde står i høj kurs
sine egne erfaringer med svære beslutninger i arbejdslivet. Til sidst fik alle
deltagere et eksemplar af bogen.
Så var det deres tur: de skulle lave
en video på et minut, hvor de skulle
fremføre deres forventninger til arrangementet og sig selv, samt noget fra
weekenden, de gerne vil arbejde videre
med. Opgaven har bragt en del ud af
deres ”comfort zone”, men alle har klaret det rigtigt fint.

Niels Møller forklarer profilanalysen
Og så var RYLA weekenden forbi!
Vi kunne lige nå at samle feedback ind,
dele RYLA-priser ud og give en håndmad med på vejen.
Videoerne, præsentationer og masser af billeder fra weekenden blev uploadet til en lukket Facebook-Gruppe,
hvor deltagerne nu også kan opretholde
deres nye netværk.
Her vil jeg gerne, på vegne af organisationsteam og oplægsholdere, takke de

”afsendende” Rotary klubber for støtten
til jeres deltagere. Det har været en stor
fornøjelse at tilbringe denne weekend
sammen med dem.
Vi giver nu stafetten videre til Grenaa
Rotary Club, der arrangerer RYLA
2018 og 2019. God vind!
Joseph Kristensen
Organisationsteam RYLA 2016-17

Rotary-jagt
Lørdag d. 21. oktober havde Skivehus
Rotary Klub inviteret til jagt på Estvadgaard og ”statshusmandsbrugene”
Svansøvej.
Jagten er en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor overskuddet går til et
projekt i Skivehus Rotary Klubs naturudvalg. Klubben har mange projekter,
det kan jeg bekræfte som assisterende
guvernør for klubben.
Initiativtagerne Poul Graugaard
og Gunnar Rose-Hansen havde igen
i år tilrettelagt en fantastisk jagtdag
omkring de smukke omgivelser ved
Karup Å. Selve jagten er en fælles drivjagt, hvor der udveksles mange historier og anekdoter mellem såterne. Jagt
passer egentlig fint sammen med Rotarys grundelementer etik, kammeratskab og fællesskab. Vejret havde nu
også vist sig fra den pæne side denne
dejlige morgen.
Efter morgenmåltid og parole blev
vi kørt ud i terrænet, med højt humør
og høj blå himmel kom vi i gang. Troede vi! Nej, første såt var sat under

vand grundet kraftig regn dagen i forvejen. Så op i vognen igen og afsted til
næste såt. Efter et par gode jagter blev
der serveret øl/vand og grillede pølser
på Gunnars ejendom. Jagterne foregik
naturligvis med høj sikkerhed og under
kyndig ledelse. Efter endt jagt afholdtes paraden på Estvadsgaards gårdsplads med fin grankrans og hornmusik.
Der er stil over det på Estvadgaard.
Den sikre såt efter jagten (middagen) med sild og gule ærter er altid
et hit blandt jægere. Jagten er ikke kun
for jægere. Idet det er en slags velgørenhedsjagt, var der også fundet plads
til ikke-jægere, bl.a. rotarianere, som
var med som klappere. Det havde både
de og vi jægere stor fornøjelse af.
Indlægget skal ses som en hyldest
til Skivehus Rotary Klub og en opfordring til andre klubber om at komme i
gang med projekter. Der er her en god
mulighed for at kombinere det nyttige
med det fornøjelige. Så tænk kreativt
og kom i gang. Det er niende gang,
Skivehus afholder jagten. Jeg kan næ-

sten ikke vente til jubilæumsåret med
at møde de mange rare mennesker igen,
så der håbes på endnu en invitation til
den næste Rotary jagt i Skive.
Mvh
Gert Bang Larsen
Farsø Rotary Klub
AG`er område 5 D-1440
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Indvielse af Rotarys store vandprojekt i Tanzania
Der var fest og glæde i landsbyen Oldonyowas i Tanzania, da indbyggerne fik overdraget “nøglerne”
til et vandingssystem, der sikrer vand til markerne i området.

	
  

Efter flere måneders arbejde med at
etablere det store overrislingsanlæg
kunne Hans Holmgaard fra Bjerringbro
Rotary Klub foretage den officielle åbning.
Hans talte på vegne af de tre involverede Rotary klubber i Arusha, Tanzania, Market Harborough, England og
Bjerringbro, Danmark, og han udtrykte
sin glæde og anerkendelse over det store
arbejde, landsbyens beboere har udført
under Jesper Land Gregersens ledelse.
Der deltog 600 beboere i festlighederne i forbindelse med indvielsen,
hvor der udover officielle taler var sang,
optræden og dans efter de lokale skikke.
Vand til overrisling
Landsbyen Oldonyowas ligger på den
“tørre” side i læ af det 4800 meter høje
Mount Meru, og der falder kun lidt
nedbør på denne side af bjerget. Det er
derfor nødvendigt at vande afgrøderne.
Vandet hentes fra kilder, der springer i
2600 meters højde.
Anlægget består af et netværk af
tanke, og ca. 33 km rørledninger. Vandet ledes ned til vanding af afgrøderne
på 400 marker med i alt 100 ha samt til
vanding af landsbyens husdyrhold. Det
er ligeledes vandforsyningen til beboernes personlige hygiejne og til vask af tøj.
Vandet er ikke egnet til drikkevand, så
forsyningen med drikkevand og vand
til madlavning hentes fra højere beliggende kilder via et separat vandsystem.
Landsbyen består af 3 landsbyafsnit,
Sura, Mareu og Oldonyowas, der til-

sammen danner landsbyen Oldonyowas
Village med ca. 3500 indbyggere. Det
nye anlæg erstatter et gammelt nedslidt
anlæg.
Jesper Land Gregersen fra Røgen
ved Hammel har stået for hele planlægningen af det store projekt, og Jesper
har også opholdt sig i landsbyen i 4 måneder for at lede arbejdet med etableringen af anlægget.
Jesper arbejdede i området med DANIDA projekter for 25 år siden, og han
har siden da medvirket i flere projekter
på den egn. Jesper er en sand ven af
indbyggerne i landsbyen, og det kom
også klart til udtryk ved indvielsen,
hvor Jesper på alle måder blev hædret
af landbyens beboere for sin indsats.
Landsbyens beboere jublede, når hans
navn blev nævnt, og som landsbyens
officielle hædersbevisning fik Jesper
overrakt en Rungu stav, der både er et

	
  

våben og også et tegn på den største
hæder.
Ideen til projektet startede på et møde
i Bjerringbro Rotary Klub i september 2015, hvor Jesper Land Gregersen
fortalte om projekterne i Oldonyowas
og om behovet for at få bygget et nyt
overisningsanlæg.
Det vakte interesse i klubben, og
Hans Holmgaard og Jesper Gregersen
gik i gang med at beskrive projektet og
rejse de nødvendige midler.
Med støtte fra klubberne i distriktet
og bidrag fra virksomheder og private
lykkedes det klubberne i Bjerringbro og
Market Harborough at skaffe 250.000
kr. til projektet. Dertil kommer, at forskellige fonde indenfor Rotary familien
har bidraget med yderligere 350.000 kr.
til det store projekt.
Leif Herløv
Bjerringbro RK
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Projekttilskud fra
The Rotary Foundation

Af Torben Folmer Bech

Bjerringbro RK har netop lagt sidste hånd på et Global Grant til 88.000 US$. Det er et vandprojekt i Tanzania for at få ledt vand ned fra bjerget til
landsbyen. Det var Jesper Land Gregersen, Hammel, i den røde T-shirt, der ledede arbejdet.

Det er en forudsætning for økonomisk
tilskud fra The Rotary Foundation
(TRF) til klubprojekter, at klubben er
kvalificeret.
Derfor blev 1/3 af distriktets klubber
kvalificeret på det årlige Grant Seminar,
der blev afholdt i Aalborg 31. oktober.
Der deltog 36 rotarianere fra 20 af distriktets klubber, som dermed sikrede
sig muligheden for projekttilskud fra
TRF.
TRF har to Grants typer: District
Grants og Global Grants, som begge
blev gennemgået på seminaret.
District Grants (DG)
DG matches 1:1 med klubbens (inkl.
Hjælpefondens) andel og kan søges én
gang om året (1. december). Tilskuddet
forventes at blive på max. 20.000 kr.

pr. projekt (afhænger af antallet af projekter).
Det er ukompliceret at søge om DG
til projekter lokalt og internationalt, der
skal blot udfyldes ansøgningsskema (på
dansk), og afgørelsen sker i januar.
Naturligvis gives tilskuddet ikke til
alt, hvilket også blev omtalt på Grant
Seminaret.
Global Grants (GG)
Også her skal der indsendes et ansøgningsskema (på dansk) for at få del i
distriktets TRF midler – også betegnet
som District Designated Fund-midler
(DDF). Herefter foregår ansøgning til
TRF på Rotarys hjemmeside (på engelsk).
Naturligvis er der også her begrænsninger og regler, der skal overhol-

des. Blandt andet blev der på Grant Seminaret omtalt, at projektet skal:
•	have et budget på mindst 30.000
US$
• 	være indenfor TRF’s seks fokusområder
• kunne dokumentere et behov for
hjælpen
• have en godkendelse fra lokalsamfundet
• være levedygtigt (sustainability)
• 	have et samarbejde med en Rotaryklub på modtagerstedet
Yderligere oplysninger kan fås hos distriktets TRF-formand, Jan Brinck, email: dg1440-1314@rotary.dk og hos
distriktets Grant-formand, Torben Folmer Bech, hvorfra ansøgningsskemaer
kan rekvireres, e-mail: bech@intercon.
dk
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Her finder du din
Hvem skal bære guvernørkæden i 2020?
er netop udsendt opfordring til klubberne om at finde emassisterende guvernør Der
ner til at besætte posten som distriktsguvernør i 2020-2021.
Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn
City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby
Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund,
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring,
Hjørring Morgen, Hjørring
Vestre
Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City
Morgen, Aalborg Nørresundby,
Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre
Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen,
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy,
Thisted, Aabybro
Område 5:
Gert Bang Larsen
Farsø RK
mail@bygningsmaleren-farsoe.
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:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs,
Grenå Go’morgen, Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde
Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Nyt i 1440

Det er et spændende hverv, hvor man får udbygget sit
kendskab til vores organisation, og hvor man opbygger et
stort netværk med nye venner – for livet!
I mange klubber er der velkvalificerede emner – snak om
det og indstil en kandidat fra netop jeres klub. Indstillingen
skal sendes til undertegnede senest den 15. januar 2018, og
kandidaterne vil blive indkaldt til samtale med distriktets nomineringskomite den 27. februar.
Læs mere i distriktets brochure ”Hvordan bliver man guvernør?” – den findes under stående distriktsdokumeter på
Rotarys hjemmeside under Distrikt 1440.

Egon Jensen

Velkommen til
nye medlemmer!
Hadsund
Glen Olsson
Hammel
Hans Jensen
Karen Højvang L. Kjeldsen
Langå
Bent Bach Bentsen
Skagen Morgen
Henrik Holm Jensen
Skive Fjord Morgen
Claus Laustsen
Viborg-Asmild
Hanne Mentz Nedergaard

Sæby
Michael Bach Jensen
Lars Mellemkjær
Aalborg Nørresundby
Kim Frost Nielsen
Aalborg Rotaract
Kristoffer Lyng Nedergaard
Lærke Nørgaard Madsen
Aalborg Østre
Mads Buch Jensen
Vi har således fået 13 nye medlemmer den sidste måned, men desværre samtidig mistet 26.

Kalender
Klubbesøg
20. nov. Kjellerup
22. nov. Viborg
23. nov. Aars
24. nov. Viborg Morgen
27. nov. Sydthy
28. nov. Hanstholm
29. nov. Hjørring
4. dec. Bjerringbro
6. dec. Brønderslev

Alle indlæg sendes til: Egon Jensen, distriktsguvernør Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

10. jan.
15. jan.
16. jan.
17. jan.

Hadsten
Randers Vestre
Randers Søndre
Randers Business Breakfast

Øvrige begivenheder:
25. nov. RLI i Viborg, modul 3
3. feb. Rotary DK, AG-seminar

