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Headspace Aalborg har netop fået til-
delt 50.000 kroner af nordjyske Rotary-
klubber til et velgørenhedsarrangement 
med livskvalitetsguruen Ole Henriksen 
og hans bror, Aalborg-rådmand Hans 
Henrik Henriksen. Pengene skal være 
med til at hjælpe børn og unge, som har 
brug for nogen at tale med. 

Rotary-klubberne i Nibe, Rebild og 
Aalborg havde inviteret Ole Henriksen 
og hans bror Hans Henrik Henriksen til 
at fortælle om deres forskellige veje i 
livet og om deres fælles opvækst i det 
nordjyske. Her kom de blandt andet 
omkring Ole Henriksens oplevelse af 
mobning og ensomhed som ung. Den-
gang ville en organisation som Heads-
pace kunne have gjort en forskel. Det 
gør den i dag.

Headspace hjælper børn og unge, som 
har brug for nogen at tale med, hvad en-
ten de ringer eller kommer ind fra gaden. 
Derfor har Rotary-klubberne i samar-
bejde med Henriksen-brødrene valgt at 
støtte Headspace Aalborg med 50.000 

kroner: - Vi er glade for at kunne støtte 
Headspace Aalborg, som hjælper mange 
børn og unge på tværs af livssituationer. 
Det er vigtigt for os, at vi med vores do-
nationer gør en direkte forskel for andre 
mennesker, og det kan vi se, at Head-
space gør, forklarer Jes Berg Gertsen, 
der er assisterende distriktsguvernør for 
Rotary i Nordjylland, og fortsætter: 

- Samtidig har vi i Rotary et stort fo-
kus på at støtte mennesker i sårbare si-
tuationer, og her er Headspace både en 
forbilledlig og unik organisation, som 
hjælper børn og unge med ondt i livet.

Line Brix Madsen, der er centerchef i 
Headspace Aalborg, forklarer, hvad det 
er, de gør:

- Rigtig mange unge klarer sig godt 
og har det godt, men samtidig viser un-
dersøgelser, at cirka hver femte ung går 
rundt og tumler med noget, de ikke de-
ler med nogen. Det vil Headspace gerne 
være med til at lave om på. Derfor til-
byder vi de unge et sted, hvor de kan 

få nogen at tale med. De møder andre 
unge, som fortæller, at det er okay ikke 
altid at være okay, og at vi skal turde 
snakke om det. En donation som denne 
gør det muligt at hjælpe endnu flere 
unge i fremtiden. 

Headspace Aalborg har et par fast-
ansatte rådgivere, men er drevet af pri-
mært frivillige kræfter. Én af dem er 
David på 27 år, som var med på scenen, 
da donationen blev overrakt af brødrene 
Henriksen:

- Vi er pavestolte og ydmyge over 
den flotte donation, vi har fået. Det gør 
det ekstra fedt at være frivillig, fortæller 
David. Line Brix Madsen supplerer:

- I Headspace Aalborg er vi enormt 
stolte og taknemmelige over at mod-
tage så flot en donation. Det er et stort 
skulderklap og en anerkendelse af det 
arbejde, vi gør, hvilket betyder rigtig 
meget for os som organisation og for de 
mange frivillige, slutter hun.

Nyt i 1440

BE THE 
INSPIRATION

Line Brix Madsen glæder sig over at få donationen til Headspace.Ole og Hans Henrik Henriksen underholdt.
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Stærk lokal forankring og gode folk til 
at styre processen er nøglen til succes 
for Rønde Rotary Klubs projekt Sri 
Lanka. Klubben har søsat et tiltag med 
at købe to fiskerbåde i lokalsamfundet 
Jaffna i det nordøstlige Sri Lanka. Pro-
jektet blev startet i 2017 sammen med 
Morten Illum Frederiksen fra Rønde 
og hans gode ven Bala Singam, der 
har stort kendskab til Sri Lanka og var 
i gang med at stable et projekt på be-
nene.

Ideen bag Rønde-projektet er, at de 
to fiskerbåde sikrer arbejde til otte lo-
kale fiskere, der således kan forsørge 
familierne. Aftalen er, at fiskerne skal 
betale halvdelen af indtægterne tilbage 
for bådlejen til en fond, og disse midler 
investeres så i drift og udstyr til den lo-
kale skole. 

På denne måde er der lagt et socio- 
økonomisk fundament med stærk lokal 
opbakning, fordi fiskerne både kan for-
sørge egne familier og sikre skoledrif-
ten, hvilket omvendt også forpligter. 
Morten Illum Frederiksen er styrmand 
på projektet fra dansk side, mens Ba-
lakumar Balasingam (Bala) i mellemti-
den er flyttet tilbage til Sri Lanka og er 
den lokale administrator nu.

Hjælp til selvhjælp
”Tanken bag det hele er, at vi ønsker at 
understøtte hjælp til selvhjælp for det 
lokale fiskersamfund ved at investere i 
fiskerbåde og udstyr. De har udfordrin-
ger med at finansiere skibe og driften 
af skolen. Båden bliver forpagtet af en 
fiskeskipper, som ansætter tre mand til 
at betjene båden. Dermed får vi skabt 
dynamik og fremdrift i den lokale øko-
nomi,” forklarer Morten Illum Fre-
deriksen.

Rønde Rotary Klub besluttede fra 
starten at investere i én båd ad gan-
gen, og når den var i god gænge, så 
investere i den næste. Lige nu arbejder 
klubben på at finde midler til den tredje 
båd og har i alt investeret knap 200.000 
kr. i projektet.

”Vi havde fra starten et ønske om at 
etablere vores eget projekt og ikke bare 
koble klubben på et stort projekt uden 
at have hjerterne med. Allerede fra star-
ten havde vi en god dialog med Morten 
og Bala, som havde en lille fiskerbåd i 
gang. Nu har vi så ved fælles hjælp ryk-
ket projektet op i den lokale superliga 
og vil gerne et skridt videre,” fortæller 
Erik Salomonsen, der er udvalgsfor-
mand i Rønde Rotary Klub 

Ildsjæle gør en forskel
”Visionen er at købe en båd mere og 
løfte undervisningen i skolen - samti-
dig med at der startes et madprojekt på 
skolen. Og vi har et sundt og veldrevet 
projekt, takket være to ildsjæle i Bala 
og Morten, som i den grad brænder 
for at gøre en forskel,” siger Erik Sa-
lomonsen, der forventer, at projektet 
bliver selvkørende efter de næste tiltag. 

Prisen for at indkøbe og udstyre en 
ny stor båd er omkring 100.000 kr., 
og Rønde Rotary Klub forventer snart 
at kunne sætte gang i næste trin med 
hjælp fra private donationer og Rotary 
International. Samtidig arbejder klub-
ben på at etablere samarbejde med en 
Rotary-klub på Sri Lanka.

For at holde snor i udviklingen, bli-
ver der udarbejdet rapporter på må-
nedsbasis, og alle økonomiske detaljer 
deles blandt aktørerne.

For yderligere information, kontakt 
venligst:

Erik Salomonsen, der er udvalgs-
formand i Rønde Rotary Klub. Mobil: 
22446530.

Morten Illum Frederiksen,
stifter/administrator

Projekt Sri Lanka.

Rønde Rotary spreder ringe i vandet på Sri Lanka
Fiskerprojekt i Sri Lanka finansierer undervisning og mad til skolebørn

Så landes der fisk. Båd nummer 2 ved kaj.
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Randers Østre Rotary Klub er i fuld 
gang med at forberede kædeoverræk-
kelses-arrangementet torsdag den 20. 
juni 2019. Det foregår på Restaurant 
Pakhuset, Kulholmsvej 4, 8930 Ran-
ders NØ, med modtagelse af DG og 
DGE foran restauranten kl. 17.45 med 
velkomstdrink.

Efterfølgende Rotary-møde, som 
forventes at slutte omkring kl. 21.45.

Der lægges op til en både højtidelig 
og festlig aften med bl.a. underhold-
ning ved Danmarks ældste boyband 
TØRFISK.

Der serveres en 3-retters menu, og 
prisen for arrangementet er 350,00 kr. 
inkl. drikkevarer.

Randers Østre håber, at mange ro-
tarianere og deres samlevere fra di-
striktets klubber har lyst til at deltage.

Tilmelding på Rotary-web´en eller 
direkte under Randers Østre Rotary 
Klub senest torsdag den 13. juni. Del-
tagerafgiften 350,00 kr. skal indbetales 
på konto nr: 6187 - 0013-911-827 med 

angivelse af navn og klub eller på Mo-
bilePay 752346 ved tilmelding og se-
nest den 13. juni.

De bedste hilsener
Birger B. Larsen

Velkommen til kædeoverrækkelse

Tørfisk underholder ved kædeoverrækkelsen.

Husk landsindsamlingen til Malawi
Naturkatastrofen Idai, som har hærget i 
flere sydafrikanske lande, har fyldt me-
get i medierne i den sidste tid, og det 
er et godt initiativ, Rotary Danmark har 
taget med en landsindsamling til støtte 
for ofrene for de ekstreme vejrforhold.

Målet er at indsamle betaling for 200 
Shelterboxe, i alt 1 mio. kr. I skrivende 
stund er der indbetalt ca. 350.000 kr. fra 
de danske Rotaryklubber. For at imø-
dekomme helt basale behov og truslen 
om en omfattende Kolera epidemi er 
det påkrævet med rent drikkevand. Vi 
undrer os over, at Rotarys indsamling 
udelukkende fokuserer på Shelterboxe. 
Vi vil gerne gøre opmærksom på for-
delene ved Water Survival Boxen, der 
både har et unikt vandrensningssystem 
og er markant billigere. 

Vi skal skaffe rent vand
Med 200 Shelterboxe kan vi yde hjælp 
til 200 familier. For et tilsvarende be-
løb kunne man sende knap 700 Wa-
terboxe afsted, der giver 700 familier 
mulighed for at rense 10 liter vand pr. 
familiemedlem pr. dag i de næste fem 
år. Der ville ikke komme telte med i 
nødhjælpen, men presenninger, med 
hvilke der kan laves et interimistisk ly 
i en relativt kort genopbygningsfase. 
De øvrige ting i de to bokstyper til 
personlig hygiejne, madlavning m.m. 
er stort set identiske.

Det er fint, at Rotary har iværksat en 
landsindsamling for at hjælpe indbyg-
gerne i Malawi, for vi er uomtvisteligt 
nemmere at få til lommerne, når kata-

strofens følger vises i fjernsynet. Det 
er dog lige så vigtigt, at vi ind imellem 
naturkatastroferne arbejder på at op-
bygge lagre af boksene, så de kan ud-
sendes umiddelbart efter katastrofens 
indtræden. Derfor er der i Distrikt 1440 
oprettet et boks-udvalg, som opfordrer 
distriktets klubber til at betænke de to 
bokstyper med et fast årligt beløb, nor-
malt 5.000 kr. Boks-udvalgets midler 
fordeles ligeligt imellem de to boks-ty-
per. Indbetaling til boks-udvalget sker 
ved overførsel til konto nr. 9388 – 
00011 81912.

 Venlig hilsen
Erik Tornøe ogPeter Eigenbroth

Han Herred Rotary Klub

Indholdet i Water Survival Box, pris 1.500 kr.Indholdet i Shelterbox, pris 5.000 kr.
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Rotary Hæderspris i Syd-Djurs
I marts 2019 uddelte Rotary-klubberne 
i Syddjurs Kommune, Ebeltoft, Rønde 
og Rosenholm, for fjerde gang en hæ-
derspris. Det foregik under festlige 
former til Syddjurs Award Show, der 
siden 2013 har være afholdt hvert år. 
Rotary-klubbernes hæderspris havde i 
år tre kvalificerede nominerede. Vin-
deren blev Mai Wied Andersen, der 
underviser i teater og musik på Djurs-
lands Folkehøjskole. Derudover for-
fatter hun teaterstykker, skriver tekst 
og musik samt indsamler økonomiske 
midler, så projekterne kan iværksættes. 
Nogle af skuespillerne er personer med 
nedsatte evner. Den kontante del af 

prisen på 5.000 kr. giver en god hjælp 
i det videre arbejde. I 2016 gik Syd-
djurs Rotaryklubberne sammen om at 
uddele denne årlige ”Hæderspris”, der 
går til en person eller gruppe, ”der er 
med til at styrke livskvalitet og trivsel, 
yde en særlig støtte, markere de særlige 
styrker ved frivilligt socialt arbejde og 
fremstå som et eksempel til efterle-
velse for andre”. Samarbejdet mellem 
unge med nedsat funktionsevne og så-
kaldt normalt fungerende skuespillere 
og statister, er en af Mai’s mærkesager. 
Hendes brug af kreative og æstetiske 
virkemidler nedbryder forskelligheder 
og skaber ægte fællesskaber mellem 

mennesker. Der var i alt 10 priser som 
blev uddelt, afvekslende med musik og 
underholdning, i det fire timer lange 
show, der havde samlet 600 tilhørere.

PDG Torben Folmer Bech
Rosenholm Rotary Klub

Event vinder: Mai Wied Andersen, Djurslands 
Folkehøjskole, fik overrakt hædersprisen.

Event musik: Der var flot underholdning ved prisuddelingen, der samlede 600 tilhørere.

Gør det lettere at være
Rotary-medlem
Den enkelte klub kan tilbyde et ”grup-
pemedlemskab”.

En gruppe kan bestå af arbejdskolle-
gaer, unge fagfolk, en gruppe medbor-
gere eller familiemedlemmer.

Fælles er dog, at hvert medlem af 
gruppen skal være et aktivt medlem og 
dermed betale et almindeligt kontin-
gent til Rotary International (RI).

Klubben er autonom
Det betyder, at klubben har selvbe-
stemmelse, så længe RI’s love og regler 
overholdes. Inden for disse rammer kan 
klubben selv bestemme, hvordan med-
lemskabet kan gøres mere fleksibelt.

Eksempler:
Arbejdskollegaer kan holde nogle af 
møderne i virksomheden. Gruppemed-
lemmer kan møde i klubben på skift.
Klubkontingentet kan nedsættes.

Vedtægtsændringer
Det er nødvendigt, at klubvedtægterne 
er ændret/ført ajour, så kvinder og 
mænd kan deltage i klubarbejdet som 
gruppemedlemmer samt have særlige 
medlemsbetingelser. Klubben skal end-

videre opstille pligter og fritagelser til 
medlemmerne i en gruppe.

Fx skal det besluttes, om gruppe-
medlemmer kan deltage i udvalgs- og 
bestyrelsesarbejdet, stemme om di-
striktsanliggender osv.

Svar på spørgsmål og hjælp til 
at gennemføre mere fleksible Rota-
ry-medlemskaber fås hos:

PDG Torben Folmer Bech
CoL og CoR repræsentant 1440
4063 6599 - bech@intercon.dk

Fleksible medlemskaber i Rotary

Regler om medlemskab
Der er kun to slags medlemmer i Rotary: aktive eller honorære. Kun individu-
elle kvinder og mænd kan blive medlem af en Rotaryklub. Aktive medlemmer 
betaler kontingent til RI, distriktet og klubben. Gæste- eller associeret medlem 
tillades i en kortere periode, indtil vedkommende bliver aktivt medlem. I denne 
periode skal der ikke betales kontingent til RI. Klubben kan opkræve et beløb 
for mad og ”kontingent”, som aftales individuelt.
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Lederuddannelse for Rotaract

Distriktet har hen over foråret gennem-
ført et uddannelsesforløb for Rotar-
act’ere, som har samlet deltagere fra 
både klubben i Aalborg og fra Marselis 
Rotaract Klub i Aarhus. Eftersom vi 
for øjeblikket kun har én fungerende 
Rotaract klub i distriktet, har delta-
gerne været glade for den sparring, 
som Marselis klubbens deltagelse gav 
mulighed for.

Seminarerne har haft særlig fokus 
på bestyrelsesarbejde, og har også om-
handlet emner som strategi, engage-
ment og synlighed. Forløbet har strakt 
sig over tre hverdagsaftener, men på 
den afsluttende evaluering gav del-
tagerne udtryk for, at et fremtidigt kur-
sus måske ville samle flere deltagere, 
hvis hele seminaret blev afviklet over 
en lørdag – med mulighed for socialt 
samvær om aftenen. Kurset afholdes 
normalt hver andet år, og deltagerne 
udtrykte stor tilfredshed med forløbet 
og de emner, som blev behandlet.

Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@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:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Jens Martin Hansen, mail: dg1440-1819@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
27. april RLI modul 2, Aalborg
11. maj Randers Grand Prix
 sæbekasseløb
25. maj RLI modul 3, Aalborg
1.-5. juni Convention i Hamburg
20. juni DG kædeoverrækkelse,
 Randers

Velkommen til
nye medlemmer!
Bjerringbro
Martin Bork Sørensen

Farsø
Bjørn Kristensen

Hanstholm
Freddy Nielsen

Hjallerup Morgen 
Thomas Olsen
Tommy Morsing Nielsen
Sven Høyer

Hjørring 
Daniel Overgaard Pedersen
Jens Nielsen
René Dalgas Andersen

Hjørring Morgen
Anne-Sophie Emborg Hosbond

Hjørring Vestre
Gitte Dam

Randers Søndre
Ea Bødker-Iversen

Skive
Per Funch-Nielsen
Rene Fjeldgaard Pedersen

Skivehus
Steen Kjær

Torshavnar
Bogi Bech Jensen

Viborg-Asmild
Hans Jørn Laursen
Kent Boi


