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LÆS OGSÅ OM ...

200 deltagere
i forårsseminaret
Der var flot tilslutning til forårsseminaret i
Frederikshavn, der blev afholdt i perfekte
rammer i Arena Nords gode konferencefaciliteter. Foruden PETS var der kurser for
sekretærer, kasserere og klubbernes ungdomsudvalg, og der var et inspirerende
”House of Friendship”, hvor der kunne
hentes input til Rotary-aktiviteter og hentes gode gevinster i Lykkehjulet.

Distriktets forårsseminar....................... 2
Landsindsamling til Ukraine.................. 4
Rotaract og Rotary byttede roller........... 6
Intercitymøde om Ukraine..................... 7
Tilbud om spændende klubaften........... 8
Velkommen til nye medlemmer............. 8
Distriktets assisterende guvernører....... 9

SERVE TO
CHANGE LIVES
JES BERG GERTSEN · DISTRIKTSGUVERNØR 2021-22

2

Marts-april 2022

ROTARIANERE FIK EN STÆRK OPLEVELSE
FORÅRSSEMINAR I FREDERIKSHAVN MED 200
DELTAGERE VIDNER OM
STORT ENGAGEMENT I
DISTRIKTETS KLUBBER
Årets forårsseminar blev afholdt lørdag den 19. marts i perfekte rammer i
Arena Nord i Frederikshavn. Foruden
præsidenttræningen var hovedtemaerne i år medlemsudvikling samt PR
& Kommunikation. Desuden var der
målrettede kurser for sekretærer,
klubkasserere samt de personer, der
står for klubbernes ungdomsudveksling, og der var en række aktiviteter
på tværs af klubberne.
Dette års seminar var tilrettelagt
af John Christensen, Frederikshavn,
der tiltræder som ny guvernør for
Rotary Distrikt 1440 til juli. Han var
selv indlægsholder på forløbet om
medlemsudvikling og -hvervning.
”Vi har udviklet et intensivt kursus i medlemsudvikling, som vi tilbyder klubberne, og det er blevet
taget godt imod. Allerede under
seminaret blev der booket kursusforløb,” siger John Christensen,

De tre Rotaryklubber i Frederikshavn er gået sammen om en storstilet indsamling
til fordel for SMILfonden med salg af flotte kunstartikler, der kan købes online på
rotary-shop.dk

EUC Nord uddanner ca. 20 eventteknikere om året til oplevelsesbranchen. Eleverne
på eventtekniker-uddannelsen, der blev født og udviklet i Frederikshavn i 2007, havde
forberedt et flot show for de mange rotarianere, der besøgte Frederikshavn.

Næste års distriktsguvernør, John Christensen fra Frederikshavn Rotaryklub, præsenterer her de kommende klubpræsidenter for
ledelsen i distriktet.
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der glæder sig over det høje deltagertal i arrangementet. ”Jeg er glad
for at kunne trække seminaret til
Frederikshavn, og jeg er stolt over
den gode oplevelse, deltagerne fik i
Arena Nord.”
Rotary-klubberne arbejder med
mange velgørende projekter, og under krigen i Ukraine har klubberne
været særligt aktive med indsamlinger og støtte til ukrainerne. Over
1 mio. kr. er samlet ind på tværs
af Rotary i hele Danmark, og der
er sendt hospitalsmaterialer, telte,
vandrensningsanlæg m.v. til det
krigshærgede land.
”Når der skal ydes støtte til katastrofeområder, er det afgørende, at
hjælpen når frem til dem, der har
mest behov, og her har vi en særlig
mulighed for at bruge vores kontakter i de lokale Rotary-klubber
ude i verdens brændpunkter. Under seminaret fik vi yderligere en
god kontakt i Ukraine. Det viste sig,
at omkring 50 ukrainske flygtninge
var indkvarteret i en sportshal ved
Arena Nord, og en af kvinderne
var gift med en rotarianer. Han var
blevet hjemme for at kæmpe for sit
land, men hun var i telefonkontakt
med ham, og således fik vi en ny
kontakt dér, hvor det gælder,” fortæller John Christensen.
Et af kursusindslagene handlede om præsentationsteknik, og
det var lagt i hænderne på eventtekniker-uddannelsen på EUC
Nord. Eleverne gav den hele armen med billeder, lyd og special
effects, som gav seminardeltagerne en ekstra god oplevelse med
hjem fra Frederikshavn. De mange
deltagere fik naturligvis også lejlighed til at slippe en slant til de
frederikshavnske Rotary-klubbers
fælles indsamling til SMIL-Fonden, der støtter børn med alvorlig og kronisk sygdom på tværs af
diagnoser.
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På Water Survival Box standen i House of Friendship blev det fortalt, at
der er leveret såvel boxe som hygiejneartikler til Ukraine. Det fik deltagerne fra Klaksvikar til straks at donere 20.000 kr. til det gode formål.
På billedet ses klubbens præsident elect Eirikur á Húsamørk mellem
Jan Brinck og Peter Eigenbroth fra Water Survival Box Danmark.

EVALUERING AF SEKRETÆRKURSET

Af Charlotte Holmberg
Lone og jeg har skrevet et par korte
kommentarer og forslag til ændringer/forbedringer til sekretærkurset.
Det er blot tænkt som forbedringer
og ikke kritik af de gode kræfter,
der løfter opgaven.
Sekretærkurset kunne få en lidt
mere interessant dimension ved, at
der blev fokuseret på formål og rolle
for sekretæren. Pt er det en praktisk

gennemgang af it systemet, som
ville blive meget mere klart, hvis
den blev erstattet af en bruger manual baseret på screen shots.
Desuden er konvertering af csv til
Excel en unødigt besværlig proces,
som kunne gøres mere brugervenlig. Gerne defineret på forhånd/genereret automatisk – det tager for
lang tid at gøre manuelt.
Gerne en tilføjelse til manualen med et mere standardiseret
forslag til opsætning og ensartet
brug af nyhedsbrev. “Hvilke felter
skal udfyldes, hvilke skabeloner
bruges”.
Bedste hilsener
Lone og Charlotte
Aalborg Stigsborg Rotary Klub
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GOD ERFA-UDVEKSLING

Af Nidal Seide
Dronninglund Rotary Klub

Lørdag d 19.marts blev der holdt
obligatorisk YEO seminar. Dagen
var begivenhedsrig med oplæg og
afklaringer for bl.a. PO og CC i distriktet. Seminaret indeholdt oplæg omkring praktiske procedure,
frister og gode råd til håndtering
af vores kommende in- og outbounds.
Nye og garvede counsellors
havde en fantastisk dialog og erfaringsudveksling over outboundspil-

Outboundspillet gav god dialog blandt deltagerne i ungdomsprogrammet.

let omkring dilemmaer, som vores
unge kan møde ud i verden. Her oplevede vi, at vi som rotarianere har
en fælles ånd, og at vi vil vores unge
fra hele kloden det bedste. Vi er forskellige, rummelige og er kulturelt
bevidste.
Tak for en flot planlagt god dag
med fællesskab, hygge, underholdning, netværk og den gode vilje til
at gøre en forskel for andre i en rotariansk ånd.
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HJÆLP TIL UKRAINE!
HISTORIEN OM HVORDAN ET GODT KLUBPROJEKT BLEV TIL EN LANDSINDSAMLING!
Lørdag den 26.2. blev jeg kontaktet
af distriktets foundation chair Jan
Brinck. Jan var blevet kontaktet af
Viborg-Asmild RK. Klubben foreslog et hjælpeprojekt til Ukraine.
Man havde gennem de sidste par år
støttet tre projekter med forskelligt
hospitalsudstyr til hospitaler og klinikker i Lviv området i samarbejde
med Lviv Internationale RK. Det
samlede beløb til disse projekter
androg ca. 1,3 mio kr., så der var
ingen tvivl om, at der var tale om et
konsolideret og velfungerende samarbejde, som der kunne arbejdes videre med. I Lviv klubben er der en
håndfuld danskere, dvs. vi kunne
arbejde hurtigt og målrettet, da der
ikke var sproglige og kulturmæssige
forskelle.
I 1440 var vi enige i, at dette projekt havde potentiale til en decideret
landsindsamling på tværs af distrikterne. Meget hurtigt meldte 1470
og 1480 sig til, og i forbindelse med
distrikternes fælles strategimøde i
Fjelsted blev distrikternes guvernører enige om en fælles indsamling
via Hjælpefonden. Flere af distrikterne havde også forskellige stærke
kontakter til Lviv klubben. Under
mødet blev vi således ringet op af en
af de danske medlemmer fra Lviv,
der meget sigende fortalte om situationen, hvor der også i Lviv ofte var
luftalarmer. Det var både surrealistisk og skræmmende at få den direkte melding om forholdene ind via
en Messenger forbindelse. En oplevelse, der påvirkede os alle i retning
af, at der her var tale om et værdigt
Rotary projekt.
Da projektet udviklede sig og alle
landets distrikter havde tilsluttet sig,

besluttede guvernørgruppen en organisering med en ”bestyrelse” bestående af de 5 distriktsguvernører,
en driftsgruppe med repræsentation
fra de 5 distrikter og ikke mindst
en økonomigruppe til overvågning
og sikring af de eksterne pengestrømme, således at vi har fuld sikkerhed for, at de indsamlede midler
anvendes til dokumenterede humanitære formål. Lviv klubben leverede os en behovsliste, som i øvrigt
løbende bliver justeret. Vi har undervejs også haft et par zoom møder
med den ukrainske ambassade, så vi
også derfra sikrede os de rigtige spor
med hjælpen. Artiklerne indkøbes i
samarbejde med Warszawa Rotary
Club i Polen.
Og så gik det ellers stærkt med
indsamlingen. I skrivende stund
nærmer vi os 1,5 mio. kr. De første
midler er afsendt for indkøb af knap
3.000 årepressere, som er et akut
behov. Afhængig af, hvordan situationen og indsamlingen udvikler sig,
er vores plan på kort sigt at støtte

akutte humanitære behov. Efterfølgende kan der blive tale om støtte til
modtagerlande af flygtninge og endelig hjælp til genopbygning.
Den 22.3. havde Rotary E-Club
One of Denmark arrangeret et zoom
møde med Lars Vestbjerg, medlem
af Lviv Internationale RK og Danish
Business Association i Ukraine. Lars
fortalte om logistikken, der virkede
enormt effektivt, og alle arbejdede
entusiastisk med at få de modtagne
artikler ud til områder med størst
behov. Lars udviste også stor tak og
taknemmelighed over vores projekt.
Derudover viste og fortalte Lars om
situationen i Ukraine.
Alt i alt et projekt, vi kan være
stolte over. Det viser, at rotarianere
kan arbejde hurtigt og effektivt på
tværs af distrikter og landegrænser
med de færdigheder, vi hver især besidder.
Husk… vi modtager fortsat gerne
jeres støtte til projektet, der gøres
nemt via linket på hjemmesiden!
Jes
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ROTARACT OG ROTARY BYTTEDE ROLLER

Af Christian Schmelling Pedersen
Det har i mange år været meget
normalt, at Aalborg Rotaract har
været ude og besøge flere af Rotary
klubberne i AG område 3 og andre
steder i distrikt 1440. Agendaen har
altid været den samme til disse møder, netop: hvad er Rotaract, hvordan hænger det sammen, hvordan
er klubben, og hvordan kan vi samarbejde.
Men i år havde Rotaract tanken
til, at dette format skulle fornyes,
og havde derfor taget initiativ til at
vende det på hovedet. Derfor var
alle klubberne i AG område 3 inviteret til et fælles møde onsdag den
16. marts, hcor de skulle komme og

fortælle om deres klub. Næsten alle
klubberne var repræsenteret, der
var mødt repræsentanter op fra Rebild Rotary klub, Aalborg City Rotary klub, Aalborg Nørresundby Rotary klub, Aalborg Stigsborg Rotary
klub, Aalborg Østre Rotary klub og
Aalborg Søndre Rotary klub.
Præmissen Rotary klubberne
havde fået inden mødet var ”Kom og
sælg jeres klub!”. Hver klub havde
så 5 minutter til at fortælle om deres
klub, samt fortælle, hvorfor deres
klub er noget særligt, og hvordan vi
kan samarbejde fremadrettet. Dette
var noget, alle repræsentanterne
klarede helt perfekt! Efter at klubberne havde fortalt om deres klub,
var der tid til at netværke mellem
alle deltagere for netop at skabe det
vigtigste indenfor Rotary-familien:
De personlige relationer!
Efter mødet blev der tilkendegivet fra både deltagerne fra Rotaract
og Rotary, at denne type møde og i
dette format er noget, der skal gen-

tages fremadrettet. Traditionen tro
tog medlemmerne fra Aalborg Rotaract og en Rotarianer på bar efter
mødet.
Aalborg Rotaract vil gerne rette en
stor personlig tak til dem som deltog fra Rotary til mødet. Derfor tak
til: Peter Pilgaard (Rebild Rotary),
Line Bluhme og Mette Lund Petersen (Aalborg City), Jan Bjerre Holst
(Aalborg Nørresundby), Michael
Sederberg Rottbøll (Aalborg Stigsborg), Preben Lass og Hanne Fjeldsø
Greve (Aalborg Østre) samt Peter Ettrup Larsen og Jan Nedza (Aalborg
Søndre). Vi sætter stor pris på jeres
opbakning og håber, I vil opfordre jeres klubber til at deltage i fremtidige
lignede arrangementer. Der skal også
lyde en stor tak til Headspace Aalborg for at stille lokaler til rådighed
til dette arrangement.
Aalborg Rotaract har alle intentioner om at gentage arrangementet,
og håber på, at vi kan få alle klubber
fra AG område 3 med næste gang.

Frivillighed i Danmark
Strategier for rekruttering 2022
Invitation til virtuelt distriktsarrangement
mandag den 25. april eller torsdag den 28. april kl. 19-21.
Analysekonsulent Malthe Lindholm Sørensen giver os på
video via zoom input, som vi kan bruge aktivt til strategier. Efter 45 minutter bliver deltagerne delt op i mindre
grupper for debat.
Link til mødet er udsendt pr. mail lørdag den 26. marts.

HAN HERRED
Markerer sit 60 års jubilæum
lørdag den 28. maj med r eception
ved Fjerritslev Kirkecenter kl. 14.30
og festmiddag på Rønnes Hotel i
Slettestrand kl. 18.30.
Gode venner og distriktets
rotarianere er velkomne.
Pris 750 kr. for middag med vine ad
libitum.
Yderligere oplysninger og
tilmelding til
Peter Eigenbroth, 4026 6464,
eig@fjerritslev.dk
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Intercitymøde mellem Thisted, Sydthy, Hanstholm og Morsø Rotary klubber samt Inner Wheel:

AKTUELT MØDE OM UKRAINE
LIDT OM EN FANTASTISK GOD – MEN OGSÅ UHYGGELIG – AFTEN I SELSKAB MED
PETER VIGGO JAKOBSEN (LEKTOR VED FORSVARSAKADEMIET I STRATEGISKE STUDIER).

Af Gudrun Stausholm Møller

forsøgte vi os med den ukrainske
nationalsang. Vi havde inviteret
et par herboende ukrainere med,
der med hånden på hjertet sang på
ukrainsk. En følelsesmæssig hård
aften for vore ukrainske gæster.
Peter Viggo Jakobsen fortalte,
på sin helt egen lidt provokerende
og kontante måde, om optakten til
konflikten, selve konflikten og de
muligheder, han så som en løsning
på konflikten. Meget pædagogisk,
med synspunkter fra både Rusland
og Ukraine. Voldsomt og uforståeligt, at vi er kommet hertil. Stormagtspolitik og konsekvenserne af
både at involvere sig i krigen og ved
at undlade at involvere sig direkte.
Konsekvenserne af restriktionerne.
Vi kom langt omkring, og Peter
Viggo Jakobsen lod sig ikke begrænse af tiden, så alle fik lejlighed
til at stille spørgsmål.
…..og samtidig fik vi opdateret
indsamlingsresultatet til, på det
tidspunkt, 521.000,- kr.

For efterhånden meget lang tid siden aftalte Thisted Rotary klub en
Intercityaften med Peter Viggo Jakobsen omkring den sikkerhedspolitiske situation på Arktis. Som
dagen nærmede sig, opstod der uro
omkring Ukraine, og Peter Viggo
Peter Viggo Jakobsen holdt et spændende
Jakobsen dukkede op i medierne,
foredrag om krigen i Ukraine.
til tider flere gange om dagen. Vores
arrangement var stort anlagt, og jeg
frygtede, at vi i sidste øjeblik ville få
Det er en af måderne, vi kan
et afbud fra Peter Viggo Jakobsen.
hjælpe på, og mon ikke der tilgår
Situationen i Ukraine blev værre og
yderligere bidrag.
værre, og der blev i TV berettet om
En del rotarianere havde invitebarske begivenheder. Mange af os
ret en gæst med, og det var en fin
stillede sig selv spørgsmålet: ”hvoraften at præsentere, hvad Rotary
for er der ingen der griber ind? – Er
også kan indeholde.
vi på vej ind i en 3. verdenskrig? eller om endnu værre, truer en atomkrig?”.
Det ukrainske folk lider, og herboende ukrainere lever i en konstant usikkerhed for deres folks
skæbner.
Få dage før vort Intercitymøde
skrev Peter Viggo Jakobsen en mail
til os: ”Vil I måske hellere høre om
Ukraine?”
Om vi ville! Jo tak. Hvor heldig
kan man være…
83 mennesker var mødt op og
sang med på ”Kringsat af fjender…”
til åbning af vort møde, og senere Præsident Gudrun Stausholm Møller kunne byde velkommen til en talstærk forsamling.
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DISTRIKTSGUVERNØR 2024-25
Som tidligere meddelt har nominerings komiteen indstillet Hans
de Neergaard, Bjerringbro som
District Governor Nominee.
I henhold til reglerne har vi afventet 14 dages mulighed for evt. indsigelser.
Disse kom ikke, så vi kan med stor
glæde byde Hans velkommen i ledelsen af Distrikt 1440.

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste
månedsbrev:
Bjerringbro:
Niels Winther
Brønderslev:
Thomas Ory Nielsen
Ebeltoft Morgen Klub:
Mikkel Christensen
Pernille Nørbæk Kvist
Frederikshavn City:
Kim Petersen
Grenaa:
Ilka Daniel

FÅ EN SPÆNDENDE KLUBAFTEN
ShelterBox tilbyder at komme
ud i klubberne og fortælle om
det flotte arbejde, Rotary og
ShelterBox udfører i verdens
katastroferamte områder.
Rotary har støttet ShelterBox i mere
end 20 år, og de er officielle projektpartnere omkring nødhjælp til katastrofeområder. Shelterbox er en
registreret nødhjælpsorganisation
uafhængig af Rotary International
og Rotary Foundation.
Hvis I vil støtte med en årlig
klubdonation, så send en mail til
donation@shelterbox.dk
Engangsbeløb kan betales til Shelterbox på Nordea konto 2413 – 627
471 39 82. Her kan man også sende
personlige donationer, ligesom Mobile Pay 90603 kan benyttes.

Der er også mulighed for at betale
via Rotary Danmarks Hjælpefond
og dermed opnå skattefradrag, hvis
man oplyser CPR/CVR nummer.
Vælg ”Hjælp til Shelterbox” i rullegardinet.
Og der er mulighed for at støtte
ShelterBox Danmark gennem et
personligt medlemskab – kontingent 100 kr. om året. Send en email
til medlemskab@shelterbox.dk.
Få en præsentation i klubben af
ShelterBox. Kontakt distriktets
ShelterBox ambassadører
Jes Berg Gertsen,
tlf. 40 33 24 43
Per Hylander,
tlf. 22 79 70 10

Grenaa GoMorgen:
Mette Klit
Hadsund:
Finn Jensen
Randers Søndre:
Steen Hundborg Martensen
Skagen:
Frank Peter Reeckmann
Skive Fjord Morgen:
Lotte Jensen
Viborg-Asmild:
Maj Schiøtte Griffiths
Tine Ladefoged
Aalborg City:
Lajla Holtebo Gregersen
Aalborg Vestre:
Mette Lanagergaard
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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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