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Nyt i 1440

Er din klub kun et ”klik” væk?
Alle havde nok i starten af Covid-19 
krisen forestillet sig, at et par ugers iso-
lation var nok til, at vi kunne genoptage 
en normal hverdag og dermed Rota-
ry-aktiviteter. Men sådan gik det ikke. 
Vi må vente tålmodigt noget endnu, 
før det igen bliver muligt at mødes på 
gængs vis. Desværre ser det i skrivende 
stund ud til at have lange udsigter.

Mange klubber har allerede taget 
konsekvensen og har genoptaget ak-
tiviteterne on-line, via Skype, Teams 
Zoom eller de andre ”møde-foras” som 
fi ndes. Møderne kan sagtens afvikles 
og give både indhold og værdi. Natur-
ligvis kræver det en god mødedisciplin; 

men har man det, kan der uden proble-
mer være mange deltagere. 

Andre klubber har fx bedt medlem-
merne om på skift, at lave en dagsrap-
port om deres ”nye hverdag” i relation 
til krisen. Således får alle klubmedlem-
mer dagligt ”3-minutter” til en forhå-
bentlig interessant læsning, og på denne 
måde forbliver klubben nærværende til 
trods for manglen på de fysiske møder.

Distriktets opfordring går til alle ro-
tarianere om at hjælpe i egen klub med 
at holde gang i én eller anden form for 
klubliv, således at tilhørsforholdet til 
Rotary fastholdes. Har man i klubben 
nytilkomne og endnu ikke optagne 

medlemmer, er det vigtigt, at man også 
holder en kontakt til dem.

Men glem heller ikke, at der er ældre 
klubmedlemmer, hvor hverdagen lige 
nu kan være lang, og deres muligheder 
for kontakt via de sociale medier kan 
være begrænset. Hold derfor stadig 
kontakt til dem pr. telefon ea. – sådan 
at de kan fornemme, at de stadig er en 
del af klubben.

I denne tid er det afgørende, at vi 
støtter hinanden, formidler optimisme 
og giver håb for vores fællesskab i Ro-
tary.

Birger

Bevar kontakten til dine Rotary-venner
Det er ved at være en lang periode, vi 
har måttet undvære vore regelmæssige 
møder med gode venner i Rotaryklub-
ben. Og samtidig er det en periode, 
hvor mange af os har måttet gøre andre 
ting, end vi har gjort normalt – og ikke 
mindst har vi måttet undvære kontakt 
med mange mennesker, som vi normalt 
møder.

I Han Herred Rotary Klub fi k et med-
lem en god idé: Vi skiftes jo til at holde 
tre minutter med emner, som optager 
os. Hvorfor ikke fastholde den tradition 
på trods af Corona-situationen?

Så nu skiftes vi til at sende en dag-

lig hilsen til de øvrige klubmedlemmer, 
formidlet på mail via vores klubsekre-
tær. Emnerne varierer meget, som det 
jo også er tilfældet med vores ”nor-
male” tre minutters indlæg:

En klubkammerat beklager, at han 
ikke kan være med til at fejre første 
barnebarns et-års fødselsdag. En anden 
sender status for sin kones kræftopera-
tion. Og en måtte pludselig afsted i am-
bulance på grund af en hjerneblødning 
– men kunne i sin hilsen meddele, at 
han nu var OK på trods af sundhedssy-
stemets primære fokus på Covid-19. Så 
er vi nogle, der har fået tid til at klare 

nogle af de mange opgaver, der har væ-
ret planlagt længe – og der er dem, der 
troede, at skifte til hjemmearbejdsplads 
ville være en slags ferie, men som fandt 
ud af, at der blev meget mere at se til, 
24-7.

Initiativet har været med til, at vi 
kan bevare kontakten til vore gode 
klubkammerater. Det har ikke været 
afgørende, om kontakten blev skabt 
via mail eller de sociale medier, og alle 
gode hilsner er skrevet i håbet om, at 
vi snart igen kan mødes fysisk til vore 
gode klubmøder.

Peter Eigenbroth
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Medlemskabsudvikling i
Det er vigtigere nu end nogensinde at 
forstå den globale virkning af Rotaract 
og dermed sætte ambitiøse mål, der 
kan hjælpe med til at engagere endnu 
fl ere unge i service og ledelse gennem 
Rotaract.

Derfor har bestyrelsen for Rotary In-
ternational (RI) på deres møde i januar 
sat nye mål for Rotaract:

I dag, år 2020, er der 250.792 
 rotaractere i 10.904 Rotaract-
klubber i 184 lande.
Inden år 2022 skal der ske en 
fordobling af rotaractere.
Inden år 2022 skal 20 % af rotar-
acterne blive medlem af 
en Rotaryklub.
Inden år 2029 runder antallet 
af rotaractere én million.

Fra at være et program til at blive 
medlem
I mange år har rotarianere og rotar-
actere overalt i verden drøftet, hvordan 
man bedre kunne anerkende Rotaract-
klubberne, som også ville medføre en 
fl eksibel medlemsoplevelse.

Det kulminerede på Council on Le-
gislation (COL) 2019 med milepæls-
beslutningen om, at Rotaract fra at 
være et Rotary-program nu er blevet 
en medlemstype af RI på lige fod med 

Rotaryklubberne, men med færre befø-
jelser.

COL overlod det til RI-bestyrelsen 
at udrede de nærmere detaljer. Der blev 
nedsat en Task Force gruppe, sammen-
sat af rotaractere og rotarianere, som 
kom med anbefalinger, der kunne af-
spejle Rotaracts nyligt hævede status.

Nu har RI-bestyrelsen udsendt føl-
gende nye retningslinjer for Rotaract:

Kontingent
Den 1. juli 2022 begynder Rotaract-
klubberne at betale kontingent til RI. 
Det årlige kontingent bliver USD 5 pr. 
medlem i universitetsbaserede klubber 
og USD 8 pr. medlem for samfundsba-
serede klubber.

Til gengæld bortfalder engangsge-
byret på USD 50 for chartring af en ny 
Rotaractklub.

Aldersgrænse
Aldersgrænsen for rotaractere fortsæt-
ter med at være 18 til 30 år. Den øvre 
grænse føles forskelligt i forskellige 
egne. Nogle ønsker aldersgrænsen hæ-
vet, og andre ønsker den sænket.

Den øvre aldersgrænse kan nu æn-
dres, hvis klubben (i overensstemmelse 
med sine vedtægter) får godkendelse af 
sine medlemmer, og hvis det fi ndes re-
levant af sponsorklubben.

Rotaractklubber er åbne for alle unge 
voksne, der er mindst 18 år gamle.

Nye Rotaract klubber
En Rotaractklub kan nu oprettes med 
eller uden en sponsor. En sponsor kan 
være en eller fl ere Rotaractklubber og/
eller Rotaryklubber.

Husk, at rotaractere kan melde sig 
ind i en Rotaryklub, mens de stadig er 
aktive medlemmer af Rotaractklubber, 
eller de kan starte deres egne Rotary-
klubber.

Repræsentanter fra Rotaract i 
distriktet
Rotaract repræsentanter udvælges af 
distriktets Rotaract-udvalg og skal god-
kendes af distriktsguvernøren før valg. 
Det kræves dog, at vedkommende har 
fungeret som Rotaract-klubpræsident i 
en hel periode før tiltrædelsen.

Ændringerne træder i kraft den 1. 
juli 2020, bortset fra kontingentbeta-
ling, som indføres 2 år senere.

COL & COR delegeret 
Torben Folmer Bech. 

Har du spørgsmål, skriv til: 
bech@intercon.dk

På grund af faren for coronasmitte har 
vi desværre været nødt til at udsætte 
gennemførelse af RLI-14 i Aalborg 
i foråret 2020. Vi var ellers klar med 
et fuldt hold, der alle så frem til nogle 
gode og lærerige lørdage. I første om-
gang forskød vi kursus afholdelse med 
ca. en måned, men den 24. marts stod 
det klart, at en fuldstændig udskydelse 
af kursus var nødvendig.

Det er derfor besluttet, at RLI-14 
gennemføres i efteråret 2020 på dato-
erne 26. september, 24. oktober og 14. 

november. Sted er endnu ikke fastlagt, 
men bliver formentlig i Viborg-området.

Alle optagne medlemmer på forårets 
kursus er overført til efterårets kursus. 
Overskydende kursuspladser vil blive 
opslået i D-1440.

Vi beklager situationen, men vender 
tilbage med kursustilbud til efteråret.

Med venlig hilsen
Flemming Larsen

Leder RLI D-1440

Rotary Leadership Institute
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Status over indsamlingen 
til Udeområdet til Børne- 
og ungehospice ”Strand-
bakkehuset” i Rønde

Grundet Covid-19 krisen har det været 
nødvendigt at nedjustere de budgette-
rede 3 mio. kr. til ca. 2,5 mio. kr.

Lige nu viser indsamlingen på ind-
betalte og sikre beløb 1,8 mio. kr. Der-
til kommer løbende og kommende ak-
tiviteter samt ansøgninger hos fonde, 
så vi sammenlagt nærmer os det nye 
mål.

Det er vigtigt, at vi i Rotary har re-
spekt for den forfærdelige sygdom. 
Flere aktiviteter er sat i stå. Der arbej-
des på at fi nde ud af, hvilke aktiviteter, 
der var planlagt, som kan udskydes og 
gennemføres, når verden åbner igen.

Derfor er afslutningen på indsamlin-
gen udskudt til november 2020.

Donationer kan ske på 3 måder:
Bank overførsel: 9354 0000 470247, 
MobilePay: 882293 og 
Indbetaling med skattefradrag gennem 
Rotary Danmarks Hjælpefond: 
http://Bit.ly/2GvctaJ

Indsamlingen til Strandbakkehuset
Synlige beviser ved donationer 
på mindst:

5.000,- kr. får fremsendt et støt-
tediplom med synligt bevis på 
donationen samt størrelsen

10.000 kr. bliver offentliggjort 
på Rotaryindsamling.dk

50.000,- kr. vil få navn på 
Donations tavlen ved indgangen 
til udeområdet.
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Rotary Corona-hjælp til Italien
Den 5. april blev jeg kontaktet af en af 
mine klubkammerater med et forslag 
til et projekt, gående ud på at anskaffe 
værnemidler til det hårdt plagede ita-
lienske sundhedssystem. Han havde 
kontakt til Ide-Pro Skive A/S, der 
fremstiller visirer til dele af det danske 
sundhedssystem.

Var det nu en god ide eller er vi os 
selv nok, ideen blev luftet for vores gu-
vernør, der hurtigt lancerede ideen og 
medtog den i det seneste nummer af 
nyhedsbrevet. Så nu var vi i gang, der 
skulle rejses midler og det hurtigt.

En mail gik ud til alle danske klub-
ber i 1440, og der var hurtig respons 
fra Aalborg-Nørresundby Rotary 
Klub, Skive Fjord Morgen Rotary 
Klub, Sindal Rotary Klub og Aars Ro-
tary Klub, ja selv distriktet gik imod 
sædvane og bidrager. Hertil kom at 
Ide-Pro Skive A/S, udover at give et 
substantielt bidrag også garanterede 
fri fragt, i samarbejde med deres van-
lige fragtfirma Interfjord A/S.

En kontakt til den italienske ambas-
sade, der efter en gennemgang af pro-
dukt informationen, takkede ja til at 
modtage støtten.

Det lykkedes således at få bidrag til 
en værdi af over 50.000 kr. Der var så-
ledes basis for at søge Rotary Danmark 

Hjælpefond om støtte til projektet. Her 
blev undertegnede lidt udfordret, men 
med god hjælp af Jan Brinck, kunne 
selv jeg gennemføre udfærdigelsen af 
en ansøgning med tilhørende samar-
bejdsaftale. På under 48 timer havde 
Fondens bestyrelse sagsbehandlet og 
godkendt et beløb på 40.000 kr. til pro-
jektet. Det virker.

Den 11. april har vi meddelt Ide-Pro 
Skive A/S at de kan starte produktio-
nen, herefter melde klar, så vil et par 
medlemmer af Skivehus Rotary Klub 
bistå ved pakningen.

Nu mangler vi så bare at se det ske 
og udfærdige et regnskab til Rotary 
Danmark Hjælpefond, en opgave vi ser 
frem til.

Rotary kan, vil og gør.

Med Rotary Hilsen 
og tak for hjælpen

Jørgen Christian Jensen
Præsident

Skivehus Rotary Klub

Rotarianere i Danmark tilbyder at 
prøve at hjælpe ”strandede” danskere 
i udlandet med at få kontakt til med-
lemmer i en lokal Rotaryklub der hvor 
de er, som kan bistå dem med lokale 
udfordringer opstået i forbindelse med 
Corona-krisen.

ROTARY er et internationalt fri-
villigt erhvervs- og humanitært net-
værk, som arbejder under mottoet 
SERVICE ABOVE SELF. Et neutralt 
netværk - uden politisk eller religiøs 
tilknytning. Vi er 1.2 mio medlem-
mer, og har ca. 35.000 klubber i alle 
dele af verden.

Til dig, der ønsker hjælp fra Rotarys 
internationale netværk – send en mail 
til corona@rotary.dk hvor du oplyser: 
navn, e-mail, mobilnr., sted (bynavn / 
land hvor du opholder dig) samt oplys i 
to linjer om dit behov for hjælp.

Du skal først henvende dig om 
hjælp, når du har udtømt andre mu-
ligheder. Du kan ikke få hjælp vedr. 
flyrejse hjem, forsikringsforhold eller 
økonomiske midler i øvrigt. Men hvis 
vi kan hjælpe dig med en kontakt til en 
lokal rotarianer, som kan være en støtte 
for dig, mens du er `strandet´, vil vi 
gerne gøre forsøget således:

•  Vi finder en klub, der hvor du ophol-
der dig.

•  Vi skriver til klubben og opfordrer 
dem til at hjælpe dig, så godt de kan. 

•  Vi videregiver dine kontaktoplysnin-
ger.

•  Du får selv kontaktoplysninger til 
klubben og herfra må I selv tage vi-
dere kontakt til hinanden.

Initiativet er igangsat af København 
Grundtvig Rotary klub

Susanne Gram-Hanssen
DG 1470

Rotary hjælper strandede danskere
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Ligesom som resten af verden er Ro-
tary også stærkt berørt at den verdens-
omspændende Pandami  Covid 19. Det 
er klart, at når Rotary på verdensplan 
hvert år sender ca. 8.000 unge men-
nesker rundt i verden, vil det få store 
konsekvenser, når man rundt om i de 
forskellige lande, distrikter og klubber 
pludselig skal til at træffe beslutninger 
om, hvordan man skal håndtere denne 
kæmpe udfordring det kan være, med 
om den enkelte student skal hentes 
hjem, eller skal vedkommende blive 
hvor han/hun er – hvad er den bedste 
løsning for den enkelte student. 

I Danmark har de 5 distrikter taget 
en fælles beslutning om, at det som 
udgangspunkt er mest sikkert at blive, 
hvor man er. Denne beslutning er taget 
ud fra den betragtning, at vores stu-
denter bor hos en familie og er i trygge 
rammer der, hvor de er, alternativet 
ville være at vi skulle sende dem ud på 
en usikker hjemrejse, nogle gange ad 
en noget alternativ rute. MEN – vi har 
også sagt, at det er forældrenes og den 
enkelte students afgørelse, om de øn-
sker at blive derude hvor de er, eller om 
de er mest trygge ved at komme hjem 
igen før den planlagt hjemrejse dato. 
Indtil nu har vi kunnet få de studenter 
hjem, der ønsket at komme hjem

Situationen lige nu er, at af de 31 stu-
denter, vi sendte ud i august 2019, er 13 
kommet hjem, eller er på vej hjem. Det 
samme billede gør sig gældende for de 
studenter, vi har inde i Danmark – af de 
29 studenter vi har fået ind i aug. 2019 
og i jan. 2020, er 11 rejst hjem. 

Selv om det nogle gange har været 
en lidt besværlig opgave at hente den 

enkelte student hjem, beviser vores or-
ganisation gang på gang sit værd, ved 
at Rotarianere rundt i verden hjælper 
med at hente en student i lufthavnen, 
sørge for overnatning, og efterfølgende 
næste dag aflevere studenten i lufthav-
nen igen, til den videre færd hjemad 
– det beviser, at vi som organisationen 
står sammen, når der er behov derfor.

Den noget specielle situation, vi har 
været igennem indtil nu, og som be-
stemt ikke er ovre før vi har fået den 
sidste student hjem og har sendt vores 
sidste Inbound student hjem, har des-
værre også medført at vi har besluttet 
at lukke ned for vores udvekslingspro-
gram i udvekslingsåret 20/21. Det be-
tyder desværre, at de unge mennesker, 
der havde planlagt at skulle afsted på 
deres livs oplevelse som udvekslings-
student næste år, ikke kommer afsted 
– det er vi oprigtig kede af – men vi 
tør ganske enkelt ikke risikere, at vi 
kommer til at stå i en situation, hvor 
der kommer et ”efterskælv” til efter-
året, hvor vi kan risikere, at vi skal i 
gang med at hente studenterne hjem 
igen. Derfor har vi i Danmark valgt at 
springe et år over og komme styrket til-
bage i 21/22, en beslutning som i øvrigt 
andre af vores samarbejdslande også 
har taget. Vi har tilbudt de studenter, 
der ikke kommer afsted i år, at de kan 
komme afsted i 21/22.

Vi ser frem til en noget mere normal 
dagligdag fremover, hvor vi igen kan 
gøre unge glade med vores udveks-
lingsprogram.

Hans Jørn Sørensen
DC 1440

Covid 19 rammer  
også Rotary´s 
 udvekslingsprogram

2021 
Rotary Peace 
Fellowship

Ansøgningsfrist  
31. maj 2020 til distriktet.

Mastergrad
Det er et 15-24 måneders uddannel-
sesprogram, der afsluttes med en ma-
stergrad i Fred. Alle udgifter betales 
af Rotary. 
Den foretages på 5 forskellige uni-
versiteter i verden og Rotary afgør 
hvilket universitet. 
Der er undervisning på universitetet, 
efterfølgende feltarbejde i et andet 
land på 2-3 måneder og det hele 
afsluttes med en skriftlig rapport.

Krav:
Have deltaget i mindst 3 års relevant 
tværkulturelt arbejde.

Mestre flydende engelsk i både tale 
og sprog.

Have en bachelorgrad.

Have udvist et stærkt engagement i 
tværkulturel forståelse og fred.

Man må IKKE være rotarianer eller 
være barn af rotarianere.

Professionel 
 Development 

Certificate
1 års program med 2 ugers on-line 
læring, 10 ugers klasseundervisning 
og 9 måneders personligt projekt. 
Foregår enten i Thailand eller i 
Uganda. Udgifter betales af Rotary.

Krav:
Som ovenfor dog kræves 5 års tvær-
kulturelt arbejde.
Man må gerne være rotarianer.

Yderligere informationer: 
rotary.org/peace-fellowships eller 
facebook.com/rotarycenters
Eller kontakt Egon Jensen 
dg-1440@rotary.dk tlf. 61166607
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Af Jan Brinck, distriktsrepræsentant i 
Hjælpefonden og formand for  
D1440 Foundation udvalg

Aflysninger, udsættelser og nu en lang-
som genåbning af vort samfund præger 
os alle for øjeblikket – og også Rotary 
aktiviteter.

Fysiske klubmøder er i nogle klub-
ber afløst af mails, Skype-møder eller 
andet.

Projektarbejde er et godt aktiv for en 
klub selv om vi ikke mødes i øjeblik-
ket. Det kan skabe et godt engagement 
i klubben og især blandt de medlem-
mer, der er direkte involveret.

Covid-19 behøver ikke at stoppe 
dette arbejde. Der er flere muligheder 
for finansiering.

Hjælpefonden
Rotary Danmarks Hjælpefond har sta-
digvæk penge i kassen.

Har I en idé til et projekt så kan I 
søge om støtte i Hjælpefonden.

Spillereglerne for en ansøgning skal 
stadigvæk overholdes. Så det er en god 
ide at læse Forretningsorden inden I 
ansøger.

Der ansøges via et elektronisk an-
søgningsskema.

Der er pt. givet støtte til to Covid-19 
projekter.

The Rotary Foundation.
Bestyrelsen i The Rotary Foundation 
har besluttet, at Foundations Katastro-
fefond kan støtte Covid-19 relaterede 
projekter med op til 25.000 dollars. 
Beløbet er max. beløb pr. distrikt og 
bevilges efter ansøgning efter ”først til 

mølle-princippet”. Der intet krav om at 
en klub eller distriktet skal matche det 
beløb der søges om støtte til.

Et sådant projekt skal gennemføres 
indenfor distriktets geografiske om-
råde og må ikke dække et indsatsom-
råde, der dækkes af det offentlige.

Global Grant er en anden mulighed. 
Det samlede budget skal være på mi-
nimum 30.000 dollars. Kravet om at 
mindst 30 % af alle tilskudsbidrag fra 
internationale sponsorer er ophævet i 
Covid-19 projekter.

District Grant kan kun søges en 
gang om året. Næste gang er sidst i 
2020. District Grant er først egnet til 
hjælp i 2021.

Brug for hjælp?
Tøv ikke med at kontakte distriktet 
hvis I har behov for hjælp. Vi er til 
fores skyld.

Jan Brinck: dg1440-1314@rotary.dk 
(Hjælpefonden og Foundation)

Torben Bech: bech@intercon.dk  
(Foundation)

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:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
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.

Projekter i en 
 COVID-19 tid


