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ROTARY STØTTER AFGHANISTAN
I Rotary Distrikt 1440 har vi til mål
at støtte op om verdensmålene,
som bl.a. omhandler at afskaffe
fattigdom og sult. Derfor støtter vi
i Rotary Distrikt 1440 op om situationen i Afghanistan. Vi vil forsøge
at være med til at støtte de lokalt
udsatte familier, så de har en mulighed for at tjene flere penge til
forsørgelse og overlevelse i et land,
hvor mange familier er ramt.
Afghanistan i økonomisk og
humanitær krise
I forbindelse med deltagelse ved
Rotary Institute i Prag blev der afholdt flere forskellige indlæg fra udsatte lande, heriblandt også Afghanistan, med Talibans overtagelse og
magten af landet. Som et land, der
i forvejen var ekstremt påvirket af
både Covid-19 pandemien og tørke,
er Afghanistan som bekendt havnet
i en enorm stor økonomisk krise.
Familier er på flugt, og manglen
på jobs præger desuden familiernes måde at leve på. Den lille indtjening, som mændene måske har,
bliver derfor primært brugt af kvinderne på de mest nødvendige ting.
Efter oplæg fra de mange lande
talte jeg med den sidste præsident
for Rotary klubben i Kabul, Rameen
Javid. Rameen har oplevet på egen
krop, hvordan situationen i landet
er blevet efter Talibans overtagelse.
Kort efter overtagelsen blev han på
dramatisk vis evakueret til USA.
Rameen fortalte blandt andet,
at der i Afghanistan er en gammel
tradition for at producere smykker
i høj kvalitet. Med smykkeproduktion opstod der derfor en idé til og
mulighed for, at de lokale kunne
tjene penge til folket i Afghanistan,
og i særdeles en stor mulighed for
kvinderne.

Vi kan måske alle bidrage lidt ved
at tænke nogle af vore egne færdigheder og erfaringer ind med at
hjælpe. Med mine mange års erfaring inden for international handel
i bagagen og et par hurtige tanker,
tog jeg kontakt til den tidligere udviklingsminister, Christian Friis
Bach, som er stifter af Warfair. Kort
efter jeg havde kontaktet ham, blev
jeg sendt videre til virksomheden
Østerland, der afsætter afghanske
produkter af høj kvalitet.
Afghanske smykker til
Danmark og Europa
En afsætning via en dansk webshop
kunne derfor bidrage til produktionen og dermed til at lidt flere penge
kom i cirkulation.
Østerland er en dansk virksomhed, der bl.a. sælger smykker og
andet kunsthåndværk produceret i
Afghanistan. Rameen har derfor nu
personligt etableret et samarbejde
med Østerland og står inde for virksomheden.
Smykkerne er alle lokalt producerede smykker af kvinder og mænd i
Kabul området. Her arbejder kvinderne med det mere detaljerede
arbejde med smykkerne. Mændene
graver stenene frem fra minerne og
skærer dem på maskiner.
Østerlands mission er at støtte
afghanske kunsthåndværkere ved
at indkøbe lokalproducerede smykker fra Afghanistan og sælge dem i
Danmark. På Østerlands hjemmeside kan du se billeder, der viser de
mange fine smykker. Her kan du
også finde afghanske uld- og bomuldsveste. Tjek produkterne og sortimentet på –
https://www.oesterland.com/
shop/jewellry

Rameen Javid arbejder stadig lige
nu hårdt for at forbedre situationen
i landet gennem sine mange kontakter. Missionen er at skabe produktion og dermed en indkomst til
de mange fattige familier.
Derfor er han lige nu i gang med
at få flere importører og virksomheder til at sælge afghanske smykker
og andre produkter i Danmark, så
flere får kendskab og kan afhjælpe
den forfærdelige situation. På den
måde håber han på, at flere vil
bakke op med støtte, så landet kan
hjælpes via egen produktion.
Som et lille kuriosum kan jeg tilføje, at jeg via webshoppen købte et
lille smukt smykke til min kone Merete. Levering, kvalitet og betaling
var perfekt og Merete var glad ...
Jes Berg Gertsen
Distriktsguvernør
Rotary distrikt 1440
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NYT FRA UNGDOMSUDVEKSLINGEN:

LONG TERM EXCHANGE IGEN TIL SOMMER
I januar modtog Ungdomsudvekslingen i 1440 en længe ventet mail
fra Rotary International. Mailen
bekræftede det forventede, at al
udveksling igen fungerer normalt
pr 1/7 2022. Det var ikke overraskende, men alligevel en vigtig
meddelelse, som fjerner al usikkerhed. Det er således, at det har gået
langsomt med at få bekræftelse fra
vores samarbejdspartnere rundt
omkring i verden på, at vi kan få
det antal pladser, vi har brug for
til vores studenter. Vi forventer,
at der med denne bekræftelse fra
RI skabes så meget tillid, at der
nu kommer mere gang i disse udmeldinger, og at vi derfor snart har
behovet for pladser ude i verden
dækket.
Denne mail har givet ro i maven
hos os alle sammen og fjernet frygten for, at vi endnu engang skulle
ud og skuffe de unge. Så 3-foldigt
hurra fra os i YEP.
Legat til Short Term
Vi har i januar udsendt en mulighed for, at klubberne kan ansøge
et legat til en ung short term student. Legatet gives til en egnet student, som kommer af en familie,
der ikke selv har økonomi til at
sende den unge ud. Meningen er,
at Rotary klubberne kan skabe lidt
reklame ved at profilere sig lokalt
i forbindelse med annoncering efter studenter, der vil ansøge denne
mulighed.
Deadline for ansøgningsfristen til
distriktet er 20/2 2022.
Der vil senere på foråret blive udbudt et legat til et Long Term op-

Mailen, som giver grønt lys for ungdomsudvekslingen igen.

hold, hvor legatets pålydende er kr.
50.000, som ligeledes gives til en
student, som opfylder alle krav til et
long term ophold, men hvor familien ikke har økonomiske forhold,
der kan klare dette.
Jeg vil opfordre klubberne til at
bruge dette tiltag til at markeds-

føre sig i lokalområdet og skabe
noget opmærksomhed, både om
Rotarys Ungdomsudvekslingsprogram, men også skabe opmærksomhed om Rotary generelt og
dermed virke tiltrækkende for nye
medlemmer.
DC Svend Christensen
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50-ÅRS JUBILÆUM FEJRES MED SMIL
Den 22. juni i år kan Distrikt 1440
fejre sit 50-års jubilæum. Samme
dag tiltræder John Christensen fra
Frederikshavn Rotary Klub som
Guvernør for 2022-2023. Det fejrer
hele distriktet med kædeoverrækkelse og et stort jubilæumsarrangement i Frederikshavn, hvor de tre
klubber i byen er sammen om værtskabet.
Da John i efteråret 2020 søgte
om at blive Guvernør for Distrikt
1440, var en væsentlig forudsætning, at de tre klubber i Frederikshavn stod bag ansøgningen. Der var
hurtigt tilkendegivelse fra alle tre
klubber – Frederikshavn Rotary,
Frederikshavn Bangsbostrand Rotary og Frederikshavn City Morning
Rotary – som nu også står bag en
fælles opgave om at vise Frederikshavn frem på en positiv måde.
”Efter min udvælgelse til Distriktsguvernør i 2022-2023 blev vi
på tværs af klubberne hurtigt enige
om, at vi ville lave et fælles velgørenhedsprojekt – og det er nu blevet til et storstilet projekt, hvor al
overskud skal gå til SMILfonden,”
fortæller John.
”Vi har fået vores lokale kunstner
Steen Karlsen, som også er rotarianer, til at male et flot maleri med
mange små finurligheder, der viser

lidt af Frederikshavns skønne omgivelser. Billedet indeholder blandt
andet lokale kendetegn som Møllehuset ved Bangsboskoven, udsigtsposten på Pikkerbakken, Cloostårnet og det ikoniske hvide Krudttårn
på Frederikshavn havn. Uanset om
man kan genkende Frederikshavn
på billedet eller ej, kan man næsten
ikke undgå at blive i godt humør og
smile ved at se på billedet med dets
glade og venlige farver.”
Maleriet kommer til at præge
Rotaryåret 2022-2023, hvor John
er Guvernør – klubberne i Frederikshavn har fået produceret ikke
blot 150 nummererede og signerede lærredskunsttryk af det flotte
maleri, men også lykønskningskort,
t-shirts, puslespil, krus og andre jubilæumsartikler, der kan købes af
hele distriktets rotarianere og andre interesserede. Originalbilledet
er akryl på lærred og vil blive bortauktioneret ved Distrikt 1440’s jubilæumsarrangement den 22. juni.
Al overskud fra salget vil gå ubeskåret til SMILfonden, og klubberne i Frederikshavn har hver
valgt et af SMILfondens projekter,
de vil støtte. SMILfonden med stifteren Sisse Fisker i front er en velgørende forening, der støtter børn
med alvorlig og kronisk sygdom på

tværs af diagnoser. Fonden ønsker
at give børnene og deres familier et
bedre liv ved at skabe stærke, værdifulde fællesskaber og øge deres
livskvalitet. Det gøres ved at give
dem en vigtig pause fra sygdom
gennem sociale aktiviteter – både
på og uden for hospitalerne – fx sociale aktiviteter, sommerlejre, børnekunstformidling, netværksture
og rådgivning.
Du kan også være med til at gøre
en forskel for disse børn ved at købe
nogle af de flotte jubilæumsartikler.
Besøg rotary-shop.dk – her kan du
bestille direkte online, når det passer dig. Vi vil også have artiklerne
med, når vi ses til PETS og forårsseminarer i Frederikshavn den 19.
marts.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
allerede nu, så du får
reserveret disse datoer:
19. MARTS: PETS og forårsseminar i
Frederikshavn for alle rotarianere i distriktet – du kan allerede nu tilmelde
dig de mange programmer i distriktets kalender.
22. JUNI: Kædeoverrækkelse og
stor 50-års jubilæumsarrangement i
Frederikshavn. Invitation til dig og din
partner følger i foråret.
8. OKTOBER: Distriktskonference
i Frederikshavn for alle distriktets
rotarianere.
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Bestil online:

Rotary-shop.dk
Distrikt 1440’s 50-års jubilæumsartikler
med kunstmotiv af Steen Karlsen

Stykpris

Lærredskunsttryk, 60 x 30 cm
– nummererede, signerede og indrammede

1.575,-

Dobbeltkort, pakke med 6 stk + kuverter, A6-format

50,-

Dobbeltkort, pakke med 3 stk + kuverter, A5-format

50,-

Puslespil med 1.000 brikker

300,-

Bordskåner, pakke med 4 stk, 2 motiver

100,-

Pastilæske i metal (med pastiller)

20,-

Krus

50,-

Pin (du får 1 gratis pin ved køb af jubilæumsartikler)

20,-

Antal

Total

T-shirt – vælg model, farve og størrelse
Damemodel

Herremodel

 Blå  Hvid

 Blå  Hvid

 S  M  L  XL

 M  L  XL  XXL

200,-

Total – betales med MobilePay: 628483 (husk at notere dit navn)
Navn og adresse:

 Betalt med MobilePay, dato: ______________
 Afhentes til PETS i Frederikshavn den 19. marts
 Sendes privat (fragt tilgår) – tlf: _______________
 Sendes til Rotaryklub (fragt tilgår klubben)
Rotaryklub: __________________________

DISTRIKT 1440’S 50-ÅRS JUBILÆUM
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VELKOMMEN TIL PETS OG FORÅRSKURSER
Lørdag den 19. marts tilbydes der masser af Rotary-uddannelse fra kl. 8-16 i Arena
Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn.
Se her, om ikke også du bør tage med…

PETS

Kasserer

Medlemsudvikling

Ungdomsudveksling

Kommunikation

House of Friendship

CICO og sekretær

TILMELDING

President Elect Training Seminar er obligatorisk
for den kommende præsident, hvor du bliver godt
rustet til din nye stilling i klubben. Du hører bl.a. om
temaet for det kommende år.

Kom og få inspiration til, hvordan vi bliver flere
medlemmer af Rotary – også i din klub – og få inspiration til, hvordan vi gør næste år til en fin oplevelse
for alle i din klub.

Gør klubben kendt – men for hvad? Den gode Rotary-historie. Hør om intern og ekstern kommunikation, og om valg af medier.

Start med selvstudie på dette link:
youtube.com/watch?v=Q6R7Cog77fE
Så er du klar til det videre forløb. Husk at medbringe
din PC, da både sekretær- og CICO kurset er praktisk
orienteret.

Kend dit Rotary

Skal du være kasserer i din klub, vil du have udbytte
af at deltage i dette kursus i SALDI, som er det program, de fleste klubber anvender.

Kurset er obligatorisk for Klub Counsellors, Protection Officers og Youth Exchange Officers for at
opretholde klubbens certificering til at deltage i
udvekslingsprogrammet.

I pauserne kan du snakke med uddannelsesudvalget
og projektudvalget, du kan se ShelterBox og Water
Survival Box, du kan købe Rotary merchandise og du
kan vinde præmier i Lykkehjulet.

på distriktets hjemmeside, hvor du også finder et
mere uddybende program

gerne nu og senest
onsdag den 16. marts.

Kurset er primært for nye/nyere medlemmer af
Rotary, men ”gamle” rotarianere er også meget velkomne.

TÆNK PÅ ANDRE – TAG ANSVAR – GØR EN FORSKEL
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NEKROLOG

ROSENHOLM ROTARY KLUB OPHØRTE DEN 1. DECEMBER 2020
HVORFOR LUKKEDE
KLUBBEN EFTER 35 ÅR?
Klubben, der havde hjemsted i
Hornslet, var i mange år kendt som
en af de mest aktive klubber, og det
til trods for et lille medlemstal. Kan
andre klubber lære af Rosenholms
skæbne og undgå at havne i samme
situation?
Starten på klubben
Det hele begyndte meget lovende
med ugentlige møder fra den 7.
maj 1985, som førte til stiftelsen
af Rosenholm Rotary Klub den 17.
februar 1986 med 22 klubmedlemmer med en gennemsnitsalder på
42 år.
Kort efter kom Rotarys polioindsamling med et mål på 1.000 kr.
pr. medlem. Gennem indsamlingsaktiviteter, fx loppemarked og
foredrag med populære personer,
lykkedes det både at blive kendt i
lokalsamfundet og at samle penge
ind til polio.

Pionerånden var over os. Der
skulle ske mere end bare at mødes
hver torsdag; men hvad?
Vi havde hørt noget om Rotary
projekter og ville gerne deltage.
Klubbens første år
Plejehjemmet ønskede en 2-personers cykel, den fik de med støtte
fra Hjælpefonden. Herefter tog vi
fat på udvekslingsstudenter, vært
for GSE-teams, etablering af venskabsklub, projekter i Litauen og
indsamling af 10.000 kr. til Foundation gennem en ugentlig Rotary
quiz.
Venskabet mellem klubmedlemmer og ægtefæller var prioriteret
højt. Vi havde 5-6 kaminmøder om
året, udflugter, forårs- og løvfaldsfester samt skrivelser til ”Vore piger” med opfordring til, at de deltog i møderne.
En aktiv klub
Klubben blev guvernørklub i
1999/2000, hvilket medførte arrangementer af PETS på Rosen-

holm Slot, instruktionsmøde med
227 og distriktskonference med
315 personer – som blev deltagerrekord i distriktet.
Mange projekter kom til, fx den
årlige Uddannelses- og Erhvervsmesse i Syddjurs, mange andre
lokale projekter samt Matching
Grant projekter i Polen, i Ukraine
og i Indien. Sammen med de andre klubber på Djursland deltog
vi hvert 3. år i Camp Djurs – short
term exchange, ligesom vi var sammen om oprettelsen af Hospice
Djursland – og senest Udeområdet
ved Strandbakkehuset i Rønde.
Klubben har 4 gange været den
klub i distriktet, der har indbetalt
mest til Foundation pr. medlem,
ligesom den er den første danske
klub, der i ét år har indbetalt mere
end 100 USD pr. medlem til Foundation. Klubben var også 100 %
PHF, altså alle medlemmer havde
en PHF.
Konflikt
I 2003 havde klubben 29 medlemmer – tæt på 30, som var det ønskede antal.
Herefter opstod der en konflikt
i klubben, som medførte udmeldelser. I 2005 kom vi ned på 21
medlemmer. Det rygtedes i det
lille lokalsamfund, hvilket vanskeliggjorde muligheden for nye medlemmer.
I de næste par år havde vi 4
dødsfald, og 4 medlemmer flyttede
fra klubbens område. Nogle medlemmer opgav klubben. I de sidste
par år var vi kun 6 medlemmer.
Klubbens aktiviteter fortsatte
uændret trods gennemsnitsalderen, der steg hvert år.
Klubbens indsats i lokalsamfun-
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det var meget anerkendt, fx var det
let at få udstillere og sponsorer til
vores årlige Uddannelses- og Erhvervsmesse.
Nye medlemmer
Problemet var at få nye medlemmer. Forsøget på at danne en ny
klub med yngre medlemmer lykkedes ikke. Vi måtte konstatere,
at vores bekendtskabskreds var en
generation for gammel.
Vi forsøgte på flere måder, fx
kontaktede vi 35 potentielle medlemmer. De 24 var interesserede i
at vide mere om Rotary.
Dog kom der kun enkelte til vores møde; men de kom ikke igen.
Klubben var ikke attraktiv nok, vi
havde kun 2 erhvervsaktive medlemmer, og vores alder var for høj.
Til sidst var der ingen anden
mulighed end at færdiggøre vores
sidste 8 projekter og dernæst lukke
klubben.
De 2 ældste medlemmer ønskede
ikke at fortsætte i en anden klub. 2
medlemmer blev optaget i Rønde
RK, og 2 medlemmer blev optaget i
Randers Søndre RK.

NORDATLANTISK STØTTE TIL WSB
Water Survival Box Danmark, der
blev startet som et nordenfjords
klubprojekt, henter støtte over
hele landet, og senest har Klaksvikar Rotary Klub doneret 15.000
kr. til indkøb af 10 stk. af de røde
nødhjælpebokse. Indbetalingen fra
Færøerne førte til, at der blev fremstillet en færøsk udgave af foreningens brochure, så det gode budskab
nu kan distribueres rundt på øerne.
Under Coronakrisen har WSB
måttet sende boksene med fragtskibe, da priserne på luftfragt faktisk oversteg værdien af boksen. Nu
kan vi igen levere boksene hurtigt
efter en katastrofes udbrud, idet
der er lavet en partnerskabsaftale
med Airlink, som er et non-profit
selskab, der formidler luftfragt for
NGO organisationer.

Vores engelske partnerklub,
Chelwood Bridge Rotary Club, som
pakker og forsender boxene, har
senest sendt 400 boxe afsted til
Yemen og Syrien. Heraf er mere
end 50 boxe betalt af danske klubber. Det betyder, at lageret lige nu
er tomt, så vi smøger ærmerne op
og arbejder på at skabe nye donationer, der muliggør hjælp til katastrofeområder, skabt af mennesker
eller naturen…
Vi viser boxen frem på PETS-mødet i Frederikshavn den 19. marts,
og vi kommer også gerne ud i klubberne og fortæller om det gode initiativ. Se mere på
www.watersurvivalbox.dk
Erik Tornøe
Han Herred Rotary Klub

www.watersurvivalbox.dk

Gode råd
Set i bakspejlet kunne lukningen
måske være undgået såfremt:
Konflikten var standset øjeblikkeligt, selv om det kunne blive
hårdt. Konflikten måtte ikke ulme
i et par år.
Vi skulle hele tiden have optaget
yngre medlemmer, så gennemsnits
alderen ikke steg hvert år.
Torben Folmer Bech
chartermedlem af
Rosenholm RK

Klaksvíkar

klubba – verkætlan

LÍVKISTILIN TIL VATN er ætlaður til eina vanlukkurakta familju við fimm
fólkum, ið hava mist bæði bústað og ognir.
Vatnreinsanartólið hevur fyrstu raðfesting, av tí at hetta kann forða fyri bruna
úr vatni. Ì kistlinum eru eisini kókiútgerð, knívar, gaflar og skeiðir, borðiskar,
køksamboð og krúss, nakað av amboðum, tilbindingartilfar, og aðrir lutir til
reinføri, ein prosending, ið kann veita fyribils, neyðugt skýli.
Allir kistlar eru líka – hetta bæði skundar undir - og ger tollgreiðsluna einfaldari.
Vit royna sum best at senda kistlarnar til vanlukkuøkini skjótast til ber til tess at
forða fyri teimum sjúkunum, ið koma úr dálkaðum vatni.

HVUSSU VIRKAR VATNFILTRIÐ?
Mekaniska vatnreinsingarútgerðin virkar uttan tilsett evni.
Dálkaða vatnið, ið er komið úr áum ella hyljum, verður pumpað
gjøgnum eitt sera tætt filtur (0,00001 mm),
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ROTARY
UNGDOMSLEGAT
TIL UNG OPFINDER
Frederikshavn
Rotary
Klub tildelte onsdag den
2. februar en legatportion
på 15.000 kr. til Jakob
Junker Jeppesen, Frederikshavn.
Jakob har udviklet en
alarm, der varsler epileptiske anfald til pårørende,
så de straks kan komme
til hjælp – og vide, hvor
epileptikeren
befinder
sig. Det sker via en app
til et Apple watch og en i
phone. Jakob lider selv af
epilepsi, så han ved, hvor
skoen trykker.
Frederikshavn Rotary
Klub uddeler hvert andet år ungdomslegatet til

unge iværksættere, mønsterbrydere og unge med
faglig uddannelse, som
ved særlig indsats har opnået anerkendelse.
Og anerkendelse har
han i hvert fald opnået –
og mere til. Han er nået
igennem flere nåleøjer i
erhvervssammenhæng
og har fået støtte fra flere
sider under udviklingsfasen.
Han forventer, at appen skal ind i testperiode
snart – og herefter være
klar til markedet inden
sommerferien.
-ct.

GLÆD DIG TIL ÅRETS I NTERCITY MØDE
DEN 21. APRIL 2022
I NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER:

”HELLERE HALVGAMMEL
END HELT DØD”
Vi skal opleve
Ulf Pilgaard, som i
60 år har underholdt
danskerne fra s
 cenen
eller på biograf lærredet. Han er blevet en
af Danmarks mest
folkekære
skuespillere.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Hellere
Halvgammel end Helt Død” og er en livsglad og
optimistisk fortælling fra en af dansk kulturlivs
helt store profiler, der stadig er nyforelsket og
stadig i fuld vigør. Ulf fortæller levende og indsigtsfuldt om venskaber, sorg, sex og lyst, tro,
fortrydelse og succeser, humor - og om en dag at
skulle byde verden farvel.
Ulf Pilgaard vil vise os billeder og videoindslag
på storskærm af nogle af hans mest populære
ting. Så der er lagt op til en forrygende underholdning for alle.
Der vil blive udsendt flyers med et link, hvor man
kan tilmelde sig og betale. Hele familien og gode
venner er velkommen. De skal blot registreres
under den pågældende rotarianers klub.
Prisen er 360 kr., der udover Ulf Pilgaards show
inkluderer ta´sel´buffet inkl. en øl/vand/glas
vin, kage og kaffe.
Med venlig hilsen

Præsident Lars Peter Jensen, Frederikshavn Rotary Klub, overrækker legatbeviset til den unge opfinder Jakob Junker Jeppesen.

Johs. Bruun Bindslev, AG omr. 3
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DRONNINGLUND ROTARY KLUB INDSTIFTER ERHVERVSPRIS
Mandag den 4. april uddeler Dronninglund Rotary Klub sin første
erhvervspris ved et åbent arrangement på Dronninglund Efterskole.
Ernst Trillingsgaard, tidligere direktør i Aalborg Kongres & Kultur
Center og rotarianer i Aalborg Vestre Rotary Klub, er gæstetaler.
Formålet med prisen, der uddeles en gang om året, er at påskønne
initiativ, dynamik og succeser i erhvervslivet. Endvidere ønsker vi
med prisen at øge kendskabet til
Rotary i erhvervslivet og at synliggøre Dronninglund Rotary Klub i
lokalområdet.
Prisen består af et diplom og et
kunstværk, der symboliserer formålet med prisen og er udarbejdet
af keramiker Rikke Barlebo, Dronninglund. Og den gives for en initiativrig og dynamisk erhvervsindsats til en lokal virksomhed eller
erhvervsleder i Dronninglund Rotary Klubs lokalområde, der yder
en særlig indsats, og som lever op
til Rotarys formål og værdigrundlag
Virksomheden/erhvervslederen
skal således udskille sig fra mængden, gøre en forskel i lokalsamfundet og være en succeshistorie inden
for et eller flere af disse områder:
økonomi, antal ansatte, vækst, uddannelse af elever, socialt ansvar og
miljøansvar.
Motiveret indstilling sker på en
særlig blanket til Dronninglund
Rotary Klubs præsident og kan
foretages af alle. Blanketten findes
på klubbens åbne Facebook side og
kan også rekvireres hos klubbens
præsident Jane Holm. Fristen for
at indstille kandidater var den 28.
februar.
Til at foretage udvælgelsen af
vinderen af prisen har vi nedsat
en priskomité på 7 personer, bestående af Brønderslev kommunes

borgmester Mikael Klitgaard, administrerende direktør i Sparekassen Danmark Vagn Hansen, administrerende direktør i TV2 Nord
Mikael Justesen, erhvervschef i
Brønderslev Erhverv Marianne
Gade, formand for Round Table
Hjallerup-Dronninglund Christian
Haaning, gårdejer Finn Krogsgaard, som er kommende præsident i Dronninglund Rotary Klub,
samt statsautoriseret revisor Jane
Holm, der er nuværende præsident
i klubben.
Vi er meget glade for de mange

indstillinger, vi har fået, og vi glæder os til at finde frem til den rigtige
prismodtager
Indstiftelsen af erhvervsprisen
har allerede givet anledning til god
synliggørelse af Rotary i lokalsamfundet, og vi forventer, at det på sigt
vil medvirke til at fremme tilgangen
af nye medlemmer til klubben.
Selve udarbejdelsen af konceptet
for erhvervsprisen og kriterier for
den er forestået af en særlig projektgruppe, nedsat af klubbens projekt- og kommunikationsudvalg.
Per Hylander

DM I ROTARY GOLF
Fredag den 20. maj 2022
INVITATION
til Rotary golfspillere og ledsagere
Det officielle DM i Rotary Golf er et landsdækkende arrangement, og det afvikles i år
over 18 huller på Køge Golf Klubs skønne
bane i Gl. Hastrup
Følgende individuelle mestre kåres:
A-rækken (max. hcp. 17,0)
spiller slagspil
B-rækken (max. hcp. 17,1 - 36)
spiller Stableford
Den officielle Danmarksmester
er A-række spilleren med laveste
bruttoscore

DAGENS PROGRAM
Kl. 8.30: Morgenkaffe med velkomst og briefing
Kl. 10.00: DM i Rotary Golf – gunstart
Ledsagerturnering – gunstart
Kl. 15.00: Vi hygger på terrassen og de sidste hold kommer ind
Kl. 16.00: Forventet tidspunkt for middag og præmieoverrækkelse
Kl. 18.00: Tak for i dag
Tilmelding og information om priser mm. på www.rotarygolf.dk.
Skynd jer at gå ind og meld jer til hurtigst muligt!

Lidt historie
”Siden 2014 har Korsør Nor Rotary Klub med stor succes afviklet DM i Rotary Golf. Korsør Nor Rotary Klub
har nu givet depechen videre til Køge Nord Rotary Klub, som med virkning fra 2022 overtager ansvaret for
afvikling af DM i Rotary Golf. Vi vil gøre alt for at DM i Rotary Golf 2022 skal blive lige så stor en succes,
som den var i Korsør.”
– Claus Vad, formand for Køge Nord Rotary Klubs Golfudvalg
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HER FINDER DU DIN
ASSISTERENDE GUVERNØR

Tórshavnar

Skagen (2)
Hirtshals
Sindal

Frederikshavn (3)

Hjørring (3)
Brønderslev
Pandrup

OMRÅDE 1
Rikke Sørensen, Frederikshavn City Morning
Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand,
Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby

Aabybro
Han Herred

Hanstholm
Thisted

Nibe

Løgstør
Sydthy

Aars

Nykøbing
Mors

Sæby

Hjallerup

Nørresundby

Dronninglund

Aalborg (6)
Rebild
Hadsund

Farsø
Hobro

OMRÅDE 2

Skive (3)

Helle Selsmark Christensen, Hjørring Morgen
Brønderslev, Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup,
Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre

OMRÅDE 3

Viborg (3)

Randers (4)
Langaa

Bjerringbro
Kjellerup

Hadsten
Hammel

Grenaa (3)
Rønde

Hinnerup

Ebeltoft

OMRÅDE 6

Johs. Bindslev. Aalborg-Nørresundby
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg
Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre

OMRÅDE 4

Michael Kjærgård, Randers Vestre
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers
Business Breakfast, Randers Søndre,
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg,
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

OMRÅDE 7

Anette Hjermild Kjellerup, Thisted
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors,
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro

OMRÅDE 5

Gunnar Vinge-Hansen, Hadsten
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup,
Rønde

OMRÅDE 8

Jørgen Christian Jensen, Skivehus
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive,
Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars

Jes Berg Gertsen, Aalborg Stigsborg
Tórshavnar, Klaksvikar
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