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Overskriften hentyder ikke til den kom-
mende vinter, men snarere til at klub-
berne fortsætter de gode takter, som vi 
i distriktet på det seneste har kunnet re-
gistrere. Det har i dette efterår været en 
fornøjelse at besøge klubberne, og alle 
steder er vi – AG’erne og jeg – blevet 
godt modtaget. For os har det tillige 
været berigende at konstatere, at der er 
taget mange initiativer på fl ere fronter, 
ikke mindst på medlemssiden, hvor der 
er sat mange kræfter ind for at vende 
medlemsudviklingen fra minus til plus. 

I sommer var medlemstallet steget 
lidt i forhold til december sidste år, 
men der er desværre et stykke vej til 
den målsætning, som jeg satte mig, in-
den jeg blev indsat: Vi skulle nå 2250 
medlemmer i distriktet her ved årsskif-
tet – det når vi desværre ikke! Men der 
er meget som tyder på, at vi alligevel 
i 2020 kan få sat lidt skub i tingene, 
ikke mindst pga. af distriktets FB-kam-
pagne, der er ved at vise sin effekt. Stor 
ros til de klubber, der har taget denne til 
sig. Skulle nogle klubber mene, at man 
er sig selv nok og derfor ikke vil være 
med, skal jeg minde om, at man bør 

støtte op om kampagnen alligevel, idet 
dette kan hjælpe distriktet i almindelig-
hed og støtte naboklubberne og måske 
også klubberne selv i særdeleshed.

Nogle klubber har haft ungdomsud-
vekslingen sat på pause, og dette har 
der været mange årsager til. Glædelig-
vis har man fl ere steder opstartet ud-
vekslingsprogrammet igen. Og enkelte 
klubber, der ikke tidligere har haft ud-
vekslingsstudenter, er så småt startet op, 
og her har naboklubberne og distriktets 
AG’ere undertiden været dem behjæl-
pelig. Vi ønsker alle held og lykke med 
dette projekt.

Apropos projekter, så er der mange 
steder igangsat rigtig mange fl otte og lø-
dige projekter. Nogle af dem er beskre-
vet i nærværende månedsbrev. Der er 
ingen tvivl om, at Grants-seminarerne i 
november har været til stor inspiration, 
og det er endda set, at ”gamle” klubber, 
der aldrig tidligere har haft et projekt, 
har kastet sig ud i det, til stor gavn for 
både modtagerne og klubben selv. 

Projekter er nemlig med til at styrke 
klublivet og give det enkelte medlem 
ejerskab til Rotary. Faktisk kan vi kon-

statere, at projektudviklingen i D1440 
er i en positiv gænge, og det gælder 
bare om at komme i gang, og ikke holde 
sig tilbage, idet der stadig er mulighed 
for at få tilskud fra fx Hjælpefonden 
(RDH), hvor der pt. er ca. 300.000 kr. at 
gøre godt med.

Til orientering har bestyrelsen for 
RDH netop besluttet, at den øvre grænse 
for tilskud er 40.000 kr. – mod tidligere 
60.000 kr. Årsagen hertil er, at RDH på 
denne måde kan hjælpe fl ere projekter, 
og derved også animere fl ere klubber til 
en projektindsats.

Snart skal vi tage en ny kalender 
2020 i brug, og første halvdel af dette 
Rotary-år er næsten gået. Ja tiden går 
stærkt. Der er stadig god tid til at styrke 
både klubber og distriktet i de næste 6 
måneder. Men først skal vi alle fejre 
den tilstundende højtid, og jeg vil der-
for slutte med at ønske Jer alle og Jeres 
familie en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår, hvor Rotary fortsat kan bekræfte, 
at ”Rotary Connects The World”.

Birger, DG

Nyt i 1440
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Lørdag den 16. november afsluttede vi RLI-13 i D-1440. 
Kurset blev gennemført i Randers Business Park med et 
engageret og interesseret hold på 20 nye og 5 kursister fra 
tidligere RLI. 

Certifikater og nåle blev overrakt til 17 glade og velop-
lagte RLI’ere. Vi ønsker tillykke til: Niels Rasmussen, Ran-
ders Vestre. Tanya Stear, Aalborg International. Hans Carøe, 
Randers Vestre. Birgit Stævne Bech, Rosenholm. Bjørn Jo-

hansen, Grenaa Go’morgen. Per Jensen, Aars. Jens Morten 
Jørgensen, Viborg. Birger Gudmandsen, Skivehus. Erik As-
bjørn Krage, Hirtshals. Jens Jørgen Hygum, Viborg-Asmild. 
Nils Thuun Aarup, Hjørring Vestre. Anders Uhrenholt, Hjal-
lerup Morgen. Niels Jensen, Frederikshavn Bangsbostrand. 
Stefan Kappel, Randers Søndre. Ole Bukhave Nielsen, Ran-
ders Østre. Henrik Røboe Dam, Viborg-Asmild. Christian 
Leif Schmidt, Kjellerup.

Flemming Larsen
Leder RLI D-1440

Afslutning af RLI-13

RLI Graduate 2019
Det landsdækkende RLI-Graduate 5 blev gennemført på 
Fjelsted Skov Kro 29-30. november 2019.

Deltagere var 14 kursister fra fire distrikter, heraf fire fra 
D-1440.

Vi ønsker tillykke til:
Jens Martin Hansen, Aars RK, Jørgen Christian Jensen, 

Skivehus RK, Jørgen Erik Holst, Skive RK og Jørgen Leon-
hard Jensen, Han Herred RK.

På billedet ses også de fire facilitatorer fra de deltagende 
distrikter.
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TRAV FOR BEDRE TRIVSEL
Støt Julemærkehjemmet

Hobro 

Tag din familie, naboer, kolleger 
og venner med.
Nibe Rotary Klub

Nibe Rotary Klub inviterer alle aldre til en hyggelig trave- eller løbetur 
til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro.
Turen foregår søndag den 29/12 2019 kl. 10.00 med 
start fra DCH-hundetræningsbanen, Høje Nibe 42, Nibe

Projektet 
støttes af:

Åbningstalen holdes af tidligere elev på Julemærkehjemmet, 
Mikkel Blad Krogh. 

Turen i Skal Skoven er på 2.5 km og løberne kan nå 2 omgange 
på samme tid. 
Kl. 11.00 skåler vi alle for BEDRE TRIVSEL i 2020 og fællessang.
Hele beløbet går ubeskåret til Julemærkehjemmet.
Nibe Rotary Klub forhøjer det indkomne beløb til minimum kr. 10.000.

Betaling:
Priser: 50,-/voksen, 25,-/barn 
u/15 år, uanset om du går eller 
løber.
Der skal forudbetales via 
mobilepay til 546238. Skriv dit 
navn og det antal som 
betalingen dækker, som f.eks. 
2V+2B (2 voksne + 2 børn)
Betaling og dermed  
tilmelding senest 25/12 

Start:
Løberne starter kl. 10.10, de 
gående kl. 10.15.

Afslutning: 
Inkluderet i prisen vil der være 
et glas bobler til de voksne og 
et glas varm kakao til de yngste 
– samt kransekage til alle.

Parkering:
Masser af plads op mod skoven

???: skriv til Peder på mail 
pederkbach@gmail.com

Det er mig en 
fornøjelse at 
kunne præ-
sentere den 
k o m m e n d e 
d i s t r i k t s -
g u v e r n ø r 
2022-23. No-
mineringsko-
miteen har den 5. december 2019 valgt 
John Christensen, Frederikshavn RK, 
som DGND (District guvernor nomi-
nated designated ) i distrikt 1440.

John Christensen er 65 år og har en 
baggrund i kommunikations- og rekla-
mebranchen. John er indstillet af alle 3 
klubber i Frederikshavn.

Guvernør 2022-23

Nomineringskomiteen skulle også tage 
stilling til, hvem der skal være distrik-
tets repræsentant i Rotary Internatio-
nals lovgivende forsamling 2020-23. 

Her var der genvalg til Torben Folmer 
Bech, Rosenholm RK.

Med venlig hilsen
Birger Borch Larsen, DG-1440

Genvalg til COL-repræsentanten

Rotex 1440 er en nyopstartet klub i 
Rotary distriktet 1440. Rotex er en 
international organisation for hjem-
vendte udvekslingsstudenter udsendt 
af Rotary, der giver os rebounds en 
mulighed for at blive i Rotary-uni-
verset og udvekslingsnetværket efter 
vores ophold i udlandet.

Vi vil derudover gerne forsøge at 
forberede outbounds på deres ud-
vekslingsår, og forhåbentlig vil vores 
tilstedeværelse ved diverse arrange-
menter opmuntre dem til at blive en 
del af Rotex fællesskabet efter deres 
udveksling. Udover at opretholde 
fællesskabet blandt rebounds vil vi 

gerne holde hyggelige arrangementer 
for inbounds og dermed skabe en bro 
mellem inbounds og rebounds. Vi har 
bl.a. planer om at holde et julearran-
gement i december 2020 for at give 
vores inbounds i distrikt 1440 en op-
levelse af danske juletraditioner.

Hvis I har spørgsmål eller har lyst 
til at vide mere er I velkomne til at 
sende os en mail på Rotex1440@
gmail.com

Mvh
Julie Vittinghoff - Rotex 1440

Vice Præsident

Nystartet Rotex klub i 1440
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Bjerringbro Rotary Klub har været vært 
ved et intromøde for nye rotarianere i 
klubbernes femkants-samarbejde.

Godt 20 nye rotarianere var mødt 
frem fra Viborg-Asmild, Viborg Mor-
gen, Kjellerup og Bjerringbro, og Di-
strikt 1440 var repræsenteret af assi-
sterende guvernør Kim Christensen fra 
Randers og distriktstræner Jens Søn-
dergaard fra Hadsten Rotary Klub.

Jens Søndergaard fortalte til intro-
duktion om aftenens program, og Erik 
Sønderby fra Bjerringbro Rotary Klub 
gav en kort briefing på den praktiske 
del af aftenen.

Herefter kørte Jens Søndergaard 
en fin gennemgang af Rotary både på 
klubniveau, distriktet og sammenhæn-
gen med det nationale og internatio-
nale. En meget fin historik fra starten 
med Paul Harris frem til i dag. Herun-
der kom han ind på bl.a. Rotary Foun-
dation, Udveksling (mange vidste ikke, 
at det faktisk var startet i Danmark i 
1948, og derefter vandt udbredelse i 

hele Rotary organisationen) og mange 
flere ting.

Ind imellem indlæggene kørte Jens 
workshops, hvor deltagerne var invol-
veret i nogle af de spørgsmål, der blev 
bragt frem.

Aftenen sluttede med en evaluering, 
og efter tre gode timer kunne delta-
gerne tage hjem til deres respektive 
klubber – forhåbentlig bedre klædt på i 
forhold til Rotary, end da de kom.

Erik Sønderby

Kend Dit Rotary
Jens Søndergaard fortalte om Rotary

…og der blev lyttet intenst

Facebook- 
kampagnen 
Facebook-kampagnen har særligt 
gennem den seneste måned skabt 
mange henvendelser fra personer, der 
har vist interesse i at høre mere om 
Rotary. Ud over disse direkte hen-
vendelser er antallet af ”Følgere” og 
”Synes godt om” for Distrikt 1440’s 
Facebookside også steget med hhv. 
121% og 111% siden Rotary-årets 
start den 1. august 2019. I takt med, 
at antallet af Følgere og Synes godt 
om stiger, vil vi kunne opnå en endnu 
større organisk rækkevidde for de 
opslag vi laver på siden. 

Vi sætter kampagnen på pause 
mellem jul og nytår, men kampag-
nen fortsætter igen efter nytår, hvor 
årets første annonce aktiveres den 
6. januar 2020. Selvom vi har fået 
en del historier allerede, har vi be-
hov for endnu flere, hvis kampagnen 
skal kunne fortsætte og fortsat skabe 
gode resultater gennem hele foråret. 

Kampagnens status lige nu:
•  Antal forskellige ”den gode Ro-

tary historie” annoncer vist: 11
•  Antal forskellige personer nået: 

142.887 personer 
•  Antal gange annoncerne er vist: 

812.059 gange 
•  Klik på annoncer i alt (klik på 

link + klik på ”se mere”): 19.847
•  Unikke klik på annoncer (antal 

forskellige personer, der har klik-
ket): 13.001

•  Klik på link til rotary.dk: 8.876
•  Antal forskellige personer, der 

har klikket på link til rotary.dk: 
7.012

• Pris pr. klik på links: 4,42 kr. 
• Reaktioner på opslag: 1.068 
• Delinger af opslag: 89
• Antal henvendelser: 54
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Rotary støtter opførelsen af nye skole-
bygninger i landsbyen Oldonyowas i 
Tanzania.

Det drejer sig om laboratorieloka-
ler ved en nyopført secondary school i 
landsbyen. Det sker med bidrag på i alt 
kr. 195.000 fra Hjælpefonden, Distrikt 
1440 og Rotary klubberne i Bjerringbro 
og Market Harborough og ikke mindst 
bidrag fra private og virksomheder. 

Byggeriet sker i et partnerskab mel-
lem landsbyens beboere og Rotary, 
hvor landsbyens beboere står for alt det 
praktiske med hele byggeriet, og hvor 
Rotary som nævnt har skaffet de nød-
vendige midler til indkøb af materialer. 

Det er nu godt 3 måneder siden, man 
startede med at grave, og nu er der tag 
over klasselokalet. Det er godt og ge-
digent håndværk. Cement blokkene 
er lavet lokalt, og spærene er lavet på 
jorden ved siden af skolen. Alt arbejdet 
udføres af beboerne, og der er ingen 

lønudgifter i projektet. Både budget-
ter og tidsplan overholdes til punkt og 
prikke.

Ved besøg i landsbyen mærker man 
virkelig, hvor taknemlige hele lands-
byen er for den opmærksomhed og 
hjælp, man får fra Rotary. Som rotari-
aner kan man ikke undgå at blive både 
stolt og glad over beboernes meget ak-
tive involvering og udbredte kendskab 
til projekterne og til Rotary som samar-
bejdspartner.

Oldonyowas er hovedbyen i et om-
råde med 4 landsbyer med ialt ca. 3500 
beboere nord for Arusha i Tanzania. 
Rotary medvirkede også ved et stort 
vandprojekt i 2016-2017, og vi har rig-
tig gode erfaringer med samarbejdet. 

Det er vores erfaring, at pengene bli-
ver brugt til det formål, landsbyen selv 
har formuleret, og til hele landsbyens 
gode. 

Det sker ved en stram økonomisty-

ring i et samarbejde mellem landsby-
rådet, den danske projektansvarlige 
Jesper Land Gregersen og den danske 
konsul i Arusha Geert Lassen Holm.

Leif Herløv
Bjerringbro Rotary Klub

Skolebyggeri i Tanzania

Engagerede indbyggere i skoleprojektet: Fra venstre ”sognerådsformanden” Elisante Nassiri, landsbyformanden Geoffrey Ayo og to lærere på skolen. 

Til baggrund:
Rotary har ialt skaffet 195.000 kr. 
til projektet som fremkommer som 
følger:
Rotary Bjerringbro: 20.000 kr.
Distrikt 1440: 20.000 kr.
Market Haborough: 17.500 kr.
Hjælpefond: 60.000 kr.
Private & virksomheder: 77.500 kr.

Ialt: 195.000 kr.
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Med købet af en tredje fiskerbåd i et 
fattigt lokalsamfund i det nordlige 
Sri Lanka har Rønde Rotary klub 
sammen med to ildsjæle skabt et bæ-
redygtigt projekt. Her finansierer tre 
fiskerbåde såvel fiskerfamilier, skole-
drift som mad til skolebørnene.

Ideen er, at de tre fiskerbåde sikrer 
arbejde til 12 lokale fiskere, der såle-
des kan forsørge deres familier. Af-
talen er, at fiskerne skal betale halv-
delen af indtægterne tilbage for leje 
af båden til en fond, og disse midler 
investeres så i drift, udstyr og mad til 
den lokale skole. Fra starten skulle det 
blot være en enkelt båd, men med Ro-
tary-finansiering gik det stærkt. ”Ved 
at have Rønde Rotary Klub i ryggen 
rykkede vi pludselig op i niveau, men 
der følger også et stort ansvar ved at 
tage andres penge med. Nu står vi i en 
position, hvor vi godt kan stoppe og 
lade det køre, men vi håber at komme 
videre og realisere mange andre pla-
ner i området,” fortæller Morten Il-
lum Frederiksen, der er stifter af Sri 
Lanka projektet, som lokalt styres  af 
Bala, der tidligere boede i Danmark.

Projektet blev omtalt i månedsbre-
vet i april 2019, da nummer to båd 

var anskaffet. Med den tredje båd har 
parterne nået deres mål, men der er 
allerede nye planer på tegnebordet. 
Samarbejdet med skolen kan udvides 
ved at få koblet danske frivillige eller 
lærerstuderende på projektet, hvor-
ved man især vil kunne opgradere 
engelskundervisningen og give bedre 
pædagogiske redskaber. Samtidig ar-

bejdes der på at skaffe finansiering af 
lokale cykler, så de mange elever med 
langt til skole lettere kan transporte-
res. Og på sigt kunne hele modellen 
bredes længere ud i regionen, fortæl-
ler Erik Salomonsen, der er udvalgs-
formand i Rønde-klubben.

(Indlægget er forkortet af redaktionen).

Rønde-projekt hiver succes i land

Rønde-projekt hiver succes i land på Sri Lanka 
 
Hjælp til selvhjælp på Sri Lanka. Med købet af en tredje fiskerbåd i et fattigt 
lokalsamfund på det nordlige Sri Lanka, har Rønde Rotary Klub og to ildsjæle nu skabt 
et bæredygtigt projekt. Her finansierer tre fiskerbåde både fiskerfamilier, skoledrift og 
mad til skolebørnene.  
 
Hvad har godt fiskeri og glade skolebørn egentlig med hinanden at gøre? På den nordligste tip 
af østaten Sri Lanka er svaret klokkeklart. Her har et Rønde-projekt med køb af tre fiskerbåde 
i området omkring byen Jaffna nemlig sikret, at overskuddet fra fiskeriet går direkte til 
forbedring af en lokal skole og ordentlig mad til skolebørnene. Dermed kan fiskermændene 
forsørge deres familier samtidig med at skolebørnene lærer mere og er mætte hver dag. 
 
Projektet blev startet i 2017 af Morten Illum 
Frederiksen fra Rønde og hans gode ven Bala Singam, 
der er flygtning fra Sri Lanka, men nu flyttet tilbage og 
leder projektet. Med Rønde Rotary Klub i ryggen er 
deres ide løftet til en større lokal succeshistorie, idet 
den tredje fiskerbåd netop er søsat og salget af fisk fra 
de tre både kan finansiere skoledrift og frokost til alle 
170 elever på skolen i byen Puthakaladdy Srivishnu 
Vidyalayam Puttur,Sri Lanka. Eleverne kan 
bespises for 30 øre per dag, så pengene strækker 
langt. 
 
”Vi er virkelig stolte af, hvor meget der er skabt for 
små penge – blot ved at tænke ud af boksen. Nu har vi 
købt og betalt båd nummer tre, hvor mandskabet er på plads. Når de sidste stempler er sat af 
myndighederne, sejler den for alvor ud og cirklen i projektet er afsluttet med selvfinansiering 
af de øvrige tiltag,” siger Morten Illum Frederiksen. Han understreger, at man hele tiden har 
taget små skridt og ventet til der var penge i kassen inden der blev investeret i nye både. 
 
Ideen er, at de tre fiskerbåde sikrer arbejde til 12 lokale fiskere, der således kan forsørge 
deres familier. Aftalen er, at fiskerne skal betale halvdelen af indtægterne tilbage for bådlejen 
til en fond, og disse midler investeres så i drift, udstyr og mad til den lokale skole. Fra starten 
skulle det blot være en enkelt båd, men med Rotary-finansiering i ryggen gik det stærkt. 

 
”Ved at have Rønde Rotary Klub i ryggen 
rykkede vi pludselig op i niveau, men der 
følger også et stort ansvar med at tage andres 
penge med. Nu står vi i en position, hvor vi 
godt kan stoppe og lade det køre, men vi 
håber at komme videre og realisere mange 
andre planer i området. Men det skal gøres 
ordentligt,” siger Morten Illum Frederiksen. 
 

I 2017 blev flere end 180 meget for 
tidligt fødte børn bragt til Neonatolo-
giafdelingen på Lviv Regional Clinical 
Hospital i Ukraine. Af dem døde 68 
børn (svarende til 38%) desværre, ho-
vedsagelig grundet manglende/defekte 
kuvøser.

Viborg-Asmild Rotary Klub har 
derfor besluttet at 1. fase af projekt 
”Nødlidende børn i Ukraine” skal være 
at anskaffe mindst to nye kuvøser til 
denne afdeling i et snævert samarbejde 
med Lviv International Rotary Club. 
Projektet, der er godkendt som et Glo-
bal Grant, indeholder tillige en aftale 
om uddannelse og vedligeholdelse i 5 
år, ligesom reservedele er garanteret 

de næste 12 år. Kuvøserne af mærket 
”Isolette 8000 Plus” vil blive leveret 
og overdraget i starten af 2020 og vil 
bidrage til en markant reduktion i dø-
deligheden blandt for tidligt fødte børn 
i Lviv.

Klubben har indledningsvis bidraget 
med kr. 50.000, men med bidrag fra 
Lviv International Rotary Club som 
projektudførende samt 3 tyrkiske klub-
ber og store bidrag fra to Rotary fonde 
er anskaffelsessummen på 525.000 kr. 
blevet tilvejebragt. 

Kris Sørensen
Viborg-Asmild Rotary Klub

Isoletta 8000 plus

Nødlidende børn i Ukraine
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Isoletta 8000 plus

Viborg-Asmild Rotary Klub har netop, 
som et fundraising projekt, udgivet en 
fl ot bog om Viborgs Byrum, ”Uden 
døre”, om byens udsmykninger i de 
historiske rammer - udendørs og frit 
tilgængelige. Der er foreløbigt tegnet 
sponsorater for kr. 276.000, og fratruk-
ket omkostningerne til produktion af 
bogen og med indtægter fra salg af bo-
gen de næste 4 år frem til klubbens 50 
års jubilæum, er det klubbens forvent-
ning - med støtte fra Rotary fonde og 
andre klubber - at kunne tilvejebringe 
yderligere mindst 1 million kr. til kom-
mende projekter til fordel for Nødli-
dende børn i Ukraine. 

Bogen blev udgivet 11. november 
ved en fl ot sammenkomst på Café 
Baghuset i Viborg med deltagelse af 
sponsorer, projektgruppe og klubbens 
medlemmer. Det synlige resultat er den 
smukke bog om byens mange udendørs 
kunstværker, udvalgt af Jonna Peder-
sen, skrevet af Jesper Overgaard, fotos 
af Lars Holm, designet af Per Freund-
lich, trykt af Per Nørhaven og sponse-
ret af en række af byens virksomheder. 

Orla Agerholm fra projektgruppen 

fortalte om opstart til projektet, der 
skete ved et klubmøde med viborg-
guide Jonna Pedersen for 20 måneder 
siden. Jonna fortalte om de kunstvær-
ker og den udsmykning, der fandtes i 
Viborgs byrum. Dette gav en fantastisk 
indsigt i byen og dets rum, hvilket igen 
medførte opstart til projektet. Orla for-
talte om samarbejde med bogtrykker, 
bogdesigner, skribent, fotograf samt 
Jonna og hendes registrant. Begyndel-
sen var en kop kaffe med bogtrykker, 
Per Nørhaven, som har givet god spar-
ring og megen kritik undervejs. 

Britta Hedegaard, formand for pro-
jektgruppen, fortsatte med bl.a. at 
fortælle om Rotary som verdensom-
spændende organisation og dens virk-
somhed. Hun omtalte herunder Rotarys 
hjælpearbejde og vores projekt i Lviv, 
Ukraine. Britta fortalte om mange gode 
og spøjse enkeltheder fra processen og 
de, som har deltaget. 

Redaktør Lars Norup har anmeldt 
bogen og Folkebladet har været så ven-
lig at ville sælge bogen. Den kan tillige 
købes i Bog & Idé i Viborg.

Der var tak til alle sponsorer og andre. 

Da hele overskuddet går til velgørende 
og humanitære formål er der ingen der 
modtager gaver, dog med én undtagelse: 
Jonna Pedersen blev kaldt op og modtog 
blomster og et gavekort til Viborg Han-
del.

Britta takkede også Orla og de øvrige 
fra projektgruppen Henning Christian-
sen og Jørgen Børsting. Britta sluttede 
med at Klods Hans fi k sin prinsesse og 
Viborg fi k sin bog. 

Præsidenten, Lars Østbjerg takkede 
alle, der har gjort bogens fremkomst 
mulig og for det fornemme overskud, 
som går til nødlidende børn i Lviv, 
Ukraine. Det første hjælpeprojekt er 
allerede igangsat med 2 nye kuvøser til 
et lokalt hospital. Projektet omtales i en 
anden artikel.

Borgmester Ulrik Wilbek takkede 
alle for bogen om og til Viborg. Han 
takkede også for det store frivillige 
arbejde, klubben her udfører, og un-
derstregede den store betydning, som 
frivilligt arbejde har i al almindelighed 
for lokalsamfundet.

Han fandt det også fantastisk, at det 
først er nu at kommunen bliver tilbudt 
at købe bogen, og han fandt det helt 
rigtigt, at man først søger sponsorer, 
gennemfører projektet og derefter til-
byder kommunen at købe bogen. Det 
har også været projektgruppens indstil-
ling fra starten. 

Kris Sørensen
Viborg-Asmild Rotary Klub
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Fra venstre Per Nørhaven, bogtrykker, Jesper Overgaard, tekstforfatter, Jonna Pedersen, Viborg-
guide, Per Freundlich, bogdesigner samt Orla Agerholm fra projektgruppen.

Bogprojekt om
Viborgs Byrum, "Uden døre"
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Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Farsø
Ditte Immersen Dalgaard
Niels Schøning

Frederikshavn
Christian Heidemann Andersen
Inger Due Borré
Jan Nørgaard

Grenaa
Søren Hoffmann Hansen

Hobro
Sune Fuglsbjerg

Nykøbing Mors
Tage Odgaard Nielsen

Pandrup
Claus Asbjørn Christensen
Claus Rasmussen

Skive
Tommy Bak

Aalborg Rotaract
Nikolaj Bo Jakobsen

Aalborg Vestre
Mette Bugge

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 finder 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:
 6. jan. Aalborg Vestre
  8. jan. Hadsund
13. jan. Aalborg Stigsborg
14. jan. Rebild
15. jan. Aalborg City
20. jan. Aars
22. jan. Skivehus

Øvrige begivenheder:
12. jan. Deadline månedsbrev jan.
15. jan. Distriktsrådsmøde

Velkommen til 
nye medlemmer! 

Det var engang mottoet for Falck, og 
her i december har det også været dæk-
kende for den nystiftede forening Water 
Survival Box Danmark. Den engelske 
Rotaryklub, der står bag pakningen af 
boksene, har nemlig været omfattet af 
”The Big Give”, som er en fond, der for-
dobler bidrag, der indenfor én uge ind-
betales til udpegede velgørende formål.

Water Survival Box Danmark rund-
sendte en opfordring til distriktets klub-
ber om at sende donationer her og nu. 

Fem klubber reflekterede på henvendel-
sen, og sammen med et virksomheds-
sponsorat gav det indbetalinger på mere 
end 25.000 kr., som efterfølgende blev 
fordoblet og dermed betalte for ca. 35 
bokse. De kan nu pakkes og sættes på 
lager, så de er klar til indsættelse, når 
der igen sker en katastrofe et sted i ver-
den, hvor det er afgørende for ofrene at 
kunne generere rent drikkevand.

Tak for opbakningen til det gode formål!

Erik Tornøe
WSB Danmark

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp


