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Nyt i 1440

En usædvanlig situation 
- hjulet står nu stille, men det kommer i gang igen!
Ikke siden 2. verdenskrig tror jeg, at 
man har oplevet noget lignende. Vi har 
med ét har fået ændret vores hverdag, 
hvor Corona-virus udfordrer stort set 
alle verdens samfund, og dermed også 
vores lille land, og vi befinder os alle i 
en helt uvirkelig situation – ja, næsten i 
undtagelsestilstand.

Regeringen med statsministeren i 
spidsen har appelleret til samfundet 
om, ikke alene at passe på os selv, men 
også på de andre. Derfor skal Rotary 
selvfølgelig også udvise ansvarlighed.

Hvis Rotary skal leve op til Regerin-
gens anbefalinger, er der derfor kun én 
mulighed: ”Hvis vi skal stå sammen, 
skal vi ikke være sammen”. Derfor har 
vi i distrikt 1440 udsendt en appel til 
alle klubber om omgående at indstille 
al mødeaktivitet indtil videre. 

Rotary-møder er jo ikke uopsætte-
lige og har heller ikke i den forstand 
et livsnødvendigt formål, og derfor er 
det rigtigst, at vi udsætter al mødeakti-
vitet. Naturligvis er det træls og ærger-
ligt, når måske mange mennesker har 

været dybt involveret i forberedelserne 
og har været klar til, i mindste detalje, 
at overlevere foredrag, undervisning 
el.lign. i forbindelse med møder, kurser 
eller større arrangementer i klub- eller 
distriktssammenhæng.

Efter 115 års virke er Rotary en ro-
bust organisation, og den skal nok hur-
tigt igen komme op i gear og stå lige 
så stærk som før – for dagligdagen og 
livet bliver atter normaliseret på et tids-
punkt.

Jeg vil bede alle rotarianere om at 
tage situationen med ophøjet ro, og så 
snart der fra myndighedernes side mel-
des om ”klar bane”, står vi alle parate 
med fornyet energi, og ved en fælles 
indsats i klubber og distriktet får vi at-
ter sat gang i Rotary-hjulet.

Birger, DG

200 mennesker tæt pakket i et audito-
rium, skulder ved skulder, og fra hele 
Vendsyssel, Himmerland, Djursland 
og Færøerne, lige nu i Danmark, hvor 
Corona Virussen, Covid-19, breder sig 
med lynets hast, og hvor alle i hele 
landet opfordres til at tage behørig 
afstand, udvise agtpågivenhed og hen-

syn til, at vores samfund jo også består 
af folk med mindre stærkt immunfor-
svar, var årsagen til, at PETS og øv-
rige seminarer blev aflyst ugen op til 
lørdag den 14. marts 2020. 

Vi står nu med et større arbejde for-
ude, hvor vi skal forsøge at arrangere 
nye kurser, bruge alternative måder at 

mødes på, og i det hele taget koordi-
nere indsatsen, for at D1440 kan gen-
nemføre både nødvendige og obliga-
toriske uddannelser. 

For kommende elect’er er PETS ob-
ligatorisk. Derfor forsøger jeg nu, som 
DGE, at aftale mini-PETS, hvor jeg 
kommer rundt i mindre forsamlinger 

Covid-19 årsag til aflysning af PETS og forårsseminarer
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af elect’er. Om ikke andet vil det skabe 
endnu større mulighed for dialog, som 
jo netop er én af målsætningerne for 
de næste år. Det kommende års bud-
get bliver altid godkendt på PETS. I 
år bruger vi en særparagraf og bruger 
afstemning via e-mail i stedet for.

Elect’er har derudover allerede nu 
fået tilsendt alt præsentationsmateria-
let for Rotaryåret og PETS-delen, så 
de kan komme i gang med den videre 
planlægning uden unødigt ophold.

Certificering af Club Counsellor 
(CC’er) og Protection Officers (PO’er) 
må vi udsætte indtil videre. Her vil der 
blive afholdt nye kurser.

Det samme gælder kurser for sekre-
tær og kasserer. Vi vil vende tilbage, 
når det er muligt, og håber naturligvis, 
at så mange som muligt kan deltage.

Andre indlæg på forårsseminaret i 
plenum: Præsentation af Rotaryåret, 
Status fra ungdomsudvekslingen, 
Foundationudvalget og Distriktets til-
bud, samt status på fælles Facebook-
kampagne til nu, vil vi forsøge at op-
tage på videosekvenser, så alle kan få 
informationen. Mere info følger.

Tiltænkt materiale til uddeling 
vil jeg medbringe på mini PETS, så 
 elect’erne kan tage det med hjem til 
klubberne.

Lad os håbe, at der snart komme 
stilstand landet over igen, og at så 
mange som muligt kommer helskindet 
gennem krisen.

De bedste hilsner
Laila Christensen, DGE

Fællesmøde med 
Inner Wheel

Hvert år i februar måned afholder gu-
vernørgruppen et fællesmøde med di-
striktsledelsen for Inner Wheel. Dette er 
en god tradition, hvor de to organisatio-
ner har en erfaringsudveksling af ideer 
og synspunkter. Fra Rotarys side kunne 
vi indbyde repræsentanter fra IW som 
observatører til vores RLI kurser, idet 
dette er et kursus, som de gerne ville 
vide mere om, ligesom IW også gerne 
ville have orientering vedrørende vores 
igangværende Facebook-Kampagne.

Det er også en tradition, at Inner 
Wheel og Rotary lader sig repræsentere 
ved hinandens Distriktskonferencer og 
kædeoverrækkelser. Derfor var under-
tegnede med på IWs distriktskonfe-
rence den 29. februar, der blev afholdt 
i Bjerringbro med et rigtig spændende 
program.

Tidligere minister og borgmester i 
Viborg, Søren Pape Poulsen, fortalte på 
underholdende vis om sin barn- og ung-
dom i Bjerringbro, hvor han som spæd 
– og adoptivbarn – kom til byen, hvor 
hans ”forældre” boede – ja, og stadig 
gør det.

To meget engagerede medlemmer af 
en ny IW klub i Hellerup fortalte om 
klubbens opstart for et par år siden, 
samt om den turn around i forhold en 

”almindelig” IW-klub, som de har fun-
det har gjort deres klub til en succes. 
Blandt andet havde de ikke en fast mø-
dedag i måneden – blot at det var en 
”torsdag” – det kunne blive en søndag, 
alt efter, hvad programmet bød på. Li-
geledes havde de ikke et fast mødested, 
dette afgjordes af den førnævnte be-
slutning, hvilken dag var mest praktisk 
for programmet. Et frisk pust fra øst, 
men måske i forhold vores jyske gemyt 
lidt for progressivt?

Endelig havde medlem af Aarhus 
Byråd Almaz Mengesha et indlæg der 
hed: ”Tæm aldrig din indre kriger”. Ud 
over at være adopteret, fraskilt, social-
rådgiver, forfatter, foredragsholder og 
politiker er Almaz også trialet - én af de 
bedste på internationalt niveau – dob-
belt benamputeret efter en trafikulykke 
som 8-årig. Hun var på bedste måde en 
værdig repræsentant for den umådelige 
portion stædighed, mennesker skal mo-
bilisere i sig selv for at få et indholdsrigt 
liv trods voldsomme udfordringer.

Det er fortsat vigtigt, at vi har et sam-
arbejde med IW, og at man også ude om-
kring samarbejder klubberne imellem til 
gensidig fornøjelse, fx ved fællesmøder 
eller deltagelse i Intercitymøder.

Birger

Almaz Mengesha  

supporting young talent for local development

DEAR ALL 

Due to the current situation with Covid-19 – and the tougher stance and greater 
precautions now being taken on this – many events have already been cancelled, 
or will be cancelled in the coming days. The steering group behind the forthcoming 
charity event, Golf Fore Education, to be held Friday 29th of May 2020 have taken 
stock of the situation, and therefore made the difficult decision to postpone our 
event until spring, next year.

The decision to postpone the event has been made in response to the health 
authorities’ call for the cancellation or postponement of events involving more than 
100 people, in an attempt to prevent the spread of the coronavirus, so we have also 
chosen to adhere to this, for the safety of all of us, despite the fact that we, at this 
time, cannot know, what the situation will be like at the end of May.

In addition to this, the most important part of our Golf Fore Education Event is 
charity, and, as such, the event deserves the best possible conditions for a successful 
outcome. With the current covid-19 situation, the conditions are not optimal and 
therefore the postponement of the event is both for the sake of participants, as well 
as due to potential lack of sponsors and collaborators.

We hope for understanding and support for our decision and will revert as soon as 
possible with the new date of the event.

In the hopes that you will stay safe and healthy,

 

On behalf of 
PDAid Foundation, Rotary and Randers FC

G LF     
Fore education 
POSTPONED

Charity golf 
udsat
Golfturneringen med efterfølgende 
charity arrangement i Randers den 29. 
maj, som blev omtalt på side 7 i sidste 
månedsbrev, er på grund af Covid-19 
situationen desværre blevet udsat til 
foråret 2021. Nærmere oplysninger føl-
ger, når vi kender tidspunktet nærmere.
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Der er indtil nu vist 23 forskellige 
gode Rotary-historier på distriktets Fa-
cebook-kampagne, og de er vist mere 
end 1,5 mio. gange og har nået knap 
200.000 personer.

Og det har skabt mange nye hen-
vendelser. Siden sidste månedsbrev 33 
nye, så der nu er kommet i alt 124 hen-
vendelser fra personer, der har været 

interesseret i at høre mere om Rotary.
Hvis denne gode udvikling skal fort-

sætte, er der behov for flere gode histo-
rier! Vi er begyndt at bruge de ekstra 
historier, som en række klubber har 
sendt – tak for det. Men vi har behov 
for endnu flere af jeres gode historier, 
hvis kampagnen skal fortsætte til ud-
gangen af maj som planlagt.

Derfor: Har din klub endnu ikke 
sendt et bidrag til Facebook-kampag-
nen, vil vi opfordre jer til at få sendt je-
res historie afsted til rotary@onlinesyn-
lighed.dk . Har din klub allerede sendt 
en god historie, men har I flere, så send 
dem afsted til ovenstående mailadresse.

Dorte Haastrup
OnlineSynlighed

Projekter til fordel for 
 Strandbakkehuset
Rotary Klubberne på Djursland har taget udfor-
dringen at skaffe penge til udeområderne ved 
Vestdanmarks Børnehospice i Rønde

Danmarks 2. børnehospice er under 
opførelse på Djursland i Rønde. Pen-
gene til byggeriet er på plads, men der 
mangler ca. 3 mill. kr. til udearealerne, 
legepladser, opholdsområder o.l.

De seks Rotaryklubber på Djursland 
har påtaget sig opgaven at skaffe pen-
gene til udearealerne. Der er taget kon-
takt til alle Rotaryklubber på Fyn og i 
Jylland.

Hver for sig laver klubberne på 
Djursland forskellige projekter.

Ebeltoft Rotary Klub har to projek-
ter i gang, dels kunstauktion og dels 
middag og banko.

Kunstauktionen, arrangeret i samar-
bejde med Kunstforeningen, blev gen-
nemført 14.02.

Projektet hvor mere end 60 kunst-
nere havde doneret værker til fordel for 
Børne- og ungehospice, kulminerede 
med en forrygende auktion i Fregatten 
Jyllands Auditorium med Jacob Hau-
gaard som auktionarius.

Der var mere end 200 til stede under 
auktionen, der blev fulgt af TV2 Øst-
jylland, der sendte optagelser fra aukti-
onen fredag aften.

Desværre var der ikke plads til alle 
fremmødte i auditoriet, så nogle måtte 
gå forgæves.

Jacob Haugaard var i højt humør og 
styrede auktionen super godt fra start 
til slut – krydret med anekdoter og lidt 

sang, så alle tilstedeværende blev godt 
underholdt og fik en dejlig oplevelse. 

Salget af kunstværkerne indbragte i 
alt 133.000 kr.

 ”Middag og Banko”, arrangeret i 
samarbejde med Hotel Langhoff & Juul 
og byens handlende og virksomheder, 
blev gennemført første gang 01.03 med 
totalt udsolgt – 160 gæster – og aftenen 
indbragte mere end 45.000 kr.

Et tilsvarende arrangement var plan-
lagt til den 15. marts, men måtte des-
værre aflyses på grund af Corona situ-
ationen.

Palle Erik Rasmussen
Ebeltoft Rotary Klub

Har du historier til 
Facebook-kampagnen?

Jacob Haugaard var en veloplagt auktionarius.

Der var god søgning til buffet’en, før det gik løs 
med Banko.
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Af John Christensen,  
Frederikshavn RK

Det var med stor spænding, jeg så frem 
til mit første Udviklingsseminar i Ro-
tary regi den 22. februar. På en regnfuld 
dag gik turen mod Fjelsted Skovkro i 
det fynske – i selskab med Guvernør-
gruppen i distrikt 1440. Snakken gik 
livligt om forventningerne til arbejdet 
med Rotarys fremtid og mødet med 
de øvrige distrikter. Nu skulle batteri-
erne lades op med ny energi, venskaber 
knyttes og samarbejdet styrkes.

Distriktstrænerne havde gjort sig 
umage med at tilrettelægge et godt 
samtaleforum – både på tværs af di-
strikterne, men også sammen med eget 
område – for at ”Inspirere deltagerne 
til at skabe den attraktive klub”. Tidligt 
lørdag begyndte seminaret med for-
skellige indlæg om bl.a.
-  ”Nyt fra Assembly 2020” – om 

vor nye verdenspræsident Holger 
Knaack’s forventninger til det kom-
mende år under temaet Rotary Opens 
Opportunities

-  ”Medlemssituationen, en brændende 
platform?” – hvor vi fik et indblik i, 
hvordan udviklingen er, både på ver-
densplan og i Danmark. Meget inte-
ressant baggrundsviden, der tydeligt 
viste udfordringer – ikke blot med at 
skaffe nye medlemmer, men så sande-
lig, endnu vigtigere, at give dem lyst 
til at være en del af Rotary i mange år. 
Vi har alt for mange, der dropper ud af 
vore klubber inden for de første 2 år. 

Ser vi på medlemssituationen i Distrikt 
1440, ser det heldigvis ud til at kurven 
er ved at knække. Nettoafgangen er 
minimeret, og der kan anes lys forude, 

men det kræver en fortsat aktiv indsats 
for at stabilisere medlemsantallet.

Den attraktive klub
Herefter gik vi i gang med det første 
gruppearbejde, der tog udgangspunkt i 

”Hvad fungerer i en attraktiv klub?” 
På tværs af distrikterne gik diskussio-
nen ivrigt. Meningerne var mange, og 
der blev listet et hav af gode forslag 
op på tavlen.

Efterfølgende var det ganske in-

Rotary Danmarks  
Udviklingsseminar 2020

Fremtidens Rotary tilbud 
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Danmark!  
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Tradi-
tionelle 
klubber 

E-klubber 

Satellit-
klubber 

Passport-
klubber 

Firma-
klubber 

Årsags-
baserede 
klubber 

Alumne-
baserede 
klubber 

Vi tilbyder 
desuden: 

Ugentlige 
møder 

Hver 
14.dags-
møder 

Morgen, 
middag, 
aften og 

nat 

Syv dage 
om ugen 

Uafhæn-
gigt af tid 

og sted 

Familie-
medlem-

skab 

Firma-
medlem-

skab 

Dobbelt 
medlem-

skab 

|  16   

Danmark: Ind- og udmeldte samt netto 2000-2019 

-400	

-200	

0	

200	

400	

600	

800	

1000	

2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

Ind-	og	udmeldte	siden	2000	

Udmeldte	 Indmeldte	samme	år	 Difference	



Marts 2020 5

teressant at se, hvad de seks grupper 
havde fokuseret på. Og der var mange 
gengangere. Kogt sammen blev fæl-
lesnævneren noget i retning af:

-  Gode sociale relationer skabt gen-
nem mødet med mennesker af inspi-
rerende mangfoldighed

-  Et godt aktivt klubengagement og 
netværk

-  Godt planlagte projekter med inte-
ressante temaer og udveksling

-  Onboarding – detaljeret, tilrettelagt 
forløb for nye medlemmer 

-  Inspirerende møder 

Fyldt med ny inspiration var vi klar 
til at arbejde med ”Hvad gør vi for at 
gøre en klub attraktiv?” og ”Fra ide til 
handling – implementering i distrik-
tet”. Her blev nogle af hovedpunk-
terne:

-  Arbejde med fremtidsplanlægning 
der kan sikre generationsskifte

-  Synliggørelse af de mange mulighe-
der i en velfungerende klub

-  Markedsføring af klubberne ved 
brug af differentierede medier

-  Skabe fællesskab i klub, område og 
distrikt

-  Gøre distriktet til et serviceorgan for 
klubberne – gennem dialog og kom-
munikation

Efter mange diskussioner – under 
ledelse af vore ihærdige distriktstræ-
nere – var alle vist ved at være mættet 
af nye indtryk. Det var tid til at runde 
af med et indlæg om ”Fremtidens Ro-
tary tilbud”.

Jeg tænker tilbage på udviklings-
seminaret med en klar fornemmelse 
af, at Rotary har meget at byde på i 
fremtiden. Det er et godt sted at mø-
des med positive personer, der ønsker 
at udvikle sig på det menneskelige 
plan – men også gerne vil arbejde 
med at skabe en bedre, fælles fremtid 
for vore medmennesker. Jeg kan kun 
opfordre alle til at gå ind til arbejdet i 
positiv ånd!

John Christensen 
– DGND i Distrikt 1440

Jammerbugt Kommunes Specialafdeling for børn med fysiske og 
psykiske handicap mangler cykler til at tage børnene på tur med.

Gave fra Rotary
Det kom Pandrup Rotary Klub for øre, og den har nu skænket 
børnene 32.750 kroner til indkøb af to handicapcykler.
Forud har Rotary-klubbens 39 medlemmer givet gaver til en auk-
tion, hvor gaverne blev solgt og indbragte de 32.750 kroner.

Støtter også lokalt
- Vi har set på, hvem der kan få gavn af pengene, og vi hørte så, 
at specialafdelingen manglede disse cykler, og vi vil også gerne 
støtte lokalt, fortæller Svend Mousten, præsident for Pandrup 
Rotary Klub.

Auktion gav penge 
til handicapcykler
Pandrup Rotary Klub bag donation
Af Martin Frandsen

Første køretur på de nye cykler. På cyklen til vestre pædagog Tina Strunze. Bag cyklerne sko-
leleder Jacob Voldby, afdelingsleder Helle Aarestrup og fra Pandrup Rotary Klub Kim Carøe 
Aarestrup og præsident Svend Mousten Hansen. På cyklen til højre pædagog Karin Sørensen.
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Hjælp til gadebørn på Filippinerne
Distriktet har modtaget en henven-
delse fra Christian Katzmann, der selv 
kalder sig en ildsjæl. Christian er stif-
ter af Hay Nako Organization – et vid-
underligt projekt, der hjælper gade-
børn på Filippinerne med at nå deres 
drømme!

Christians rejse startede i Rotary 
– nemlig da han for 10 år siden var 
udvekslingsstudent i Canada og fik 
et helt nyt perspektiv på frivillighed, 
gavmildhed og verden generelt. Den 
gave, som han derved fik af Rotary, gi-
ver han i dag videre til børnene i Hay 
Nako!

Hay Nako organisationen gør et 
vigtigt arbejde for de fattigste børn i 
verden, og de går langt for at bruge 
donationerne på en økonomisk for-
svarlig måde. Christian stiftede fak-
tisk organisationen, mens han stadig 

var studerende på SU – og i mere end 
et år betalte han selv alle udgifter til 
mere end 50 børn. 

HNO går nemlig langt for at finde 
nye, innovative løsninger på den elen-
dighed, børnene i Mandaue lever un-
der. 

Derfor går han med en drøm om 
at kunne fortælle børnenes historier 
til hele verden. Et af de steder, hvor 
Christian selv er blevet allermest in-
spireret af andre, er gennem Rotary’s 
foredragstradition. Som udvekslings-
student deltog han i alle møder i den 
lokale Rotary-klub, og han ved derfor, 
hvor fantastisk fællesskabet, menne-
skene og ikke mindst traditionen er. 
Derfor vil han gerne lave en ”Rotary 
Foredrags-Tour” rundt omkring i hele 
Danmark og besøge vores klubber, og 
fortælle medlemmerne et helt konkret 

eksempel på den fantastiske forskel 
HNO gør, men som ikke altid bliver 
italesat. 

Det er et foredrag om Hay Nako 
børnene og Rotary’s rolle – for begge 
historier fortjener at blive fortalt! 

– Så hvis nogen klubber har lyst til at 
hjælpe med dette projekt, så send Chri-
stian en mail: hello@haynako.org eller 
ring direkte til på +45 3161 4514. 

Godkendelse  
af budget  
2020-21
Da PETS-mødet måtte aflyses på 
grund af Corona, er det nødvendigt 
at klare godkendelse af budgettet for 
næste Rotary-år elektronisk.

Budgetforslaget er udsendt den 
29. februar. Alle klubber – normalt 
præsident elect – skal sende en mail 
til distriktets sekretær, Klavs Nico-
laisen, mail: klavs@banic.dk, senest 
fredag den 27. marts, med én af føl-
gende meddelelser:

JA, jeg godkender budget 2020-21,
Eller
NEJ, jeg godkender ikke budget 
2020-21.

Venlig hilsen
Laila Christensen

4-punktsprøven har været drøftet i regi Rotary Danmark. Årsagen hertil 
er, at man mener, at en ændring af et enkelt ord giver en bedre mening, 
idet oversættelsen i linje 3 i den nuværende ordlyd; ”Vil det skabe god vilje 
og fremme venskab” er en ”næsten” direkte oversættelse af ”Will it build 
GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS”. Rotary Danmarks bestyrelse 
mener imidlertid, at betydningen af ordet goodwill skal ændres til ”velvilje”, 
det lyder mere korrekt og ligefremt. 

Således ser 4-punktsprøven 
efter revisionen således ud:

1. Er det sandt?
2.  Er det rimeligt for alle  

involverede?
3.  Vil det skabe velvilje og  

fremme venskab?
4.  Vil det være til gavn for  

alle involverede?

Revision af  
4 punktsprøven
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Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Ebeltoft
Claus Lundberg

Hammel
Hanne Byg

Hinnerup
Jens Vodstrup
Poul Sejr Nielsen

Hjørring Vestre
Rikke Ejsenhardt Larsen

Nibe
Jan Bisgaard

Randers Søndre
Henrik Wollesen

Thisted
Anni Christensen

Viborg-Asmild
Annie Røn
Tanja (Tetyana) Jørgensen

Aalborg City
Michael Randers Thomsen

Aalborg Rotaract
Fatos Abdullahu

Aalborg Vestre
Dorthe Kristine Thidemann

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:
Birger Borch Larsen
Randers Østre RK
Dg1440-1920@rotary.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
Distriktskalenderen er midlertidig 
suspenderet pga. situationen om-
kring Corona virus. Hold øje med 
kalenderen på hjemmesiden, når 
situationen er blevet normaliseret.

Velkommen til nye medlemmer! 

Hvad gemmer sig bag 
”De tre prikker”? …

Vores hjemmeside på rotary.dk kan 
godt være lidt svær at bruge for os 
alle – og især nye medlemmer. Hu-
sker I at instruere jeres nye medlem-
mer? 

Når vi henviser til Distriktets 
hjemmeside, er det jo på samme 
side, hvor du er logget ind på din 
klub – bare lidt længere oppe i det 
blå felt. Her står ”Distrikter” – og 
når du kører musen herop, kan du 
se alle 5 distrikter i Danmark, og du 
kan med et enkelt klik komme ind 
på vores distrikts (1440) dokumen-
ter eller RLI eller andet. Du skal dog 
være logget ind først.

Går du hen under ”Distrikt 1440” 
og trykker her, kommer du ind på 
forsiden for D1440, hvor kalenderen 
er lidt længere ned på siden.

Så er der jo også lige De tre prik-
ker – som ligger ude til højre. Tryk 
på dem – og vupti! Så kan du fx gå 
ind på Dokumenter, Uddannelse og 
træning og meget mere! 

Under guvernørernes navne ligger 
der også materialer, som vedrører 
det pågældende år. Du kan se, hvad 
det er, ved at trykke på + og åbne un-
derdokumenter.

God læselyst – og god fornøjelse!
DGE, Laila Christensen


