
Klubbesøg 
- en god oplevelse

Så er Rotary-året godt i gang, og det er 
jeg også med at besøge distriktets klubber. 
Det har, indtil nu, været 12 gode møder. 
Klubberne er naturligt forskellige, men jeg 
har fået god indsigt i klubbernes liv, og 
jeg har hentet masser af inspiration til min 
videre tur rundt i distriktet.

Det var en rigtig god oplevelse at besøge 
vore nordligste klubber, Tórshavn og Klaks-
vikar. Heldigvis havde Lene og jeg tid til 
også at nyde Færøernes helt specielle natur, 
tilsmilet af flot sommerligt vejr.

Distriktskonferencen
Kalenderen er fortsat tæt pakket med 

aftaler for de kommende klubbesøg, men 
jeg glæder mig også til at møde repræsen-
tanter fra alle distriktets klubber til distrikts-
konferencen, der holdes den 3. oktober i 
Tranum ved Brovst. Se indbydelsen inde i 
nyhedsbrevet. Konferencen får deltagelse af 
en repræsentant for Rotary Internationals 
præsident Ravi. Det bliver den indiske læge 

Deepak Purohit og hans hustru Veena. Og 
for yderligere at understrege, at vi er del af 
en international organisation, deltager også 
lederen af det engelske Water Survival Box 
program, Hugo Pike. 

Hovedtaler ved konferencen bliver kom-
munikationsekspert Kim Wilde, der kom-
mer med et underholdende foredrag om 
kommunikation, og vi får desuden besøg af 
distriktets seneste GSE-team, som fortæller 
om deres tur i foråret til Illinois, USA. Og 
selvfølgelig kommer distriktets udvekslings-
studenter med et underholdende præsenta-
tionsprogram!

Konferencen foregår lørdag fra kl. 9-17, 
men der er også mulighed for at deltage i 
en indledende middag fredag aften og tage 
en overnatning i forbindelse med distrikts-
konferencen.

Rotary-kurser
Også ved distriktsseminarerne i oktober 

og november bliver der lejlighed til at møde 

rotarianere fra andre klubber. Buketten 
af seminarer bliver forøget i år med nye 
emner som ”Ny i Rotary”, orientering om 
Rotarys ungdomsprogrammer og et debat-
møde, hvor Rotarys visioner og indhold de-
batteres. Indbydelser til Pre-PETS møderne 
udsendes i løbet af september.

Efterårets RLI-kursus er fuldtegnet med 
ca. 25 deltagere, så næste chance for at 
følge det meget inspirerende forløb bliver 
i Hjørring i foråret, 12. marts, 16. april og 
21. maj. Det er en rigtig god mulighed for 
f.eks. kommende præsidenter til at få bred 
indsigt i Rotarys mange facetter.

Og endelig er der årets RYLA-kursus for 
unge ledere – det er nærmere omtalt inde i 
nyhedsbrevet.

Synliggørelse af Rotary
Der er ikke lagt op til en fælles genta-

gelse af sidste års Rotary-dag, hvor vi om-
kring den 6. september var på gaden med 
shelterboxes, roll-ups og gule veste. Men 

jeg skal opfordre klubberne 
til at overveje mulighederne 
for fortsat synliggørelse af 
Rotary – gennem events og 
gennem åbent-hus arran-
gementer, hvor vi har fokus 
på at invitere gæster til et 
møde. 

De fleste klubber vil 
gerne have flere medlem-
mer – det får vi kun gennem 
en aktiv indsats for at synlig-
gøre Rotary – og ved at 
efterleve årets tema Be a gift 
to the world.

Peter Eigenbroth

Ved klub-besøgene på 
Færøerne var der lejlighed 
til at udveksle klubban-
nere – her med Klaksviks 
præsident 
Asbjørn Lómaklett.
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Be a gift to the world

Distriktskonference 
i Distrikt 1440
3. oktober 2015 kl. 8-17 på Tranumstrand Kursuscenter, Strandvejen 83, 9460 Brovst

AF PROGRAMMET KAN NÆVNES:

Sidste frist for 

26. september

HVEM KAN DELTAGE?

DK 1

DK 2

DK 3

UDVEKSLINGSSTUDENTER

TILMELDING:

SPØRGSMÅL?
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Distriktets RYLA-seminar – 
Rotary Youth Leadership Award 
– afvikles i weekenden 23.-25. 
oktober på Himmerland Golf & 
Spa Resort i Gatten i Vesthim-
merland. 

RYLA er Rotarys program 
til at hjælpe unge mennesker 
med at udvikle deres lederevner 
og styrke selvtilliden. Det sker 
i praksis gennem et intensivt 
ledertræningsseminar for unge 
mennesker i alderen 20-30 år. 
Målet med seminaret er at:

 Udvikle nye sider af de 
unges personlighed i samvær 
med andre i en aktiv og positiv 
atmosfære.

Så er det tid for RYLA

 Udforske nye karrieremu-
ligheder ved diskussioner med 
andre unge potentielle ledere og 
engagerede undervisere.

 Udbygge netværket til 
andre beslutningstagere, under-
visere og rotarianere.

Deltagerne tilmeldes af de 
respektive klubber, som normalt 
betaler deltagergebyret på 
3.000 kr.

Et team af undervisere og 
instruktører med professionel 
baggrund og ledelsesmæssig 

erfaring har sammensat et 
særdeles spændende program, 
der er udsendt til klubbernes 
præsidenter og sekretærer sam-
men med tilmeldingsskema. 
Tilmelding skal ske inden 1. 
oktober.

Din klub har muligheden for 
at give et ungt menneske en 
oplevelse ud over det sædvan-
lige. Der er max. 30 pladser, 
og de besættes efter ”først-til-
mølle” princippet, så kig jer 
om og find en deltager til dette 
års seminar, der arrangeres af 
Randers Vestre Rotary Klub.

Hello Denmark, here we are…
Så er et nyt hold udvekslingsstudenter ankommet til distriktet. Der var velkomst-briefing på Lundbæk Landbrugsskole søndag den 

16. august, hvor fotograf Svend Christensen fangede hele holdet. Efterfølgende har de været på intro-kursus sammen med landets 
øvrige incoming studenter, og nu er de involveret i dagligdagens gøremål rundt omkring i klubberne…



Nyt i 1440 - side 4

ICC er en af Rotarys 
mange måder til at 
fremme goodwill og 
fred mellem nationer. 
ICC er et netværk af 
rotarianere, Rotary 
klubber eller distrikter i 
2 eller flere lande, der 
arbejder sammen på 
et nationalt plan. Målet 
er at fremme kontakt mellem klubber og 
rotarianere, at skabe forståelse og fælles-
skab gennem gensidige besøg, som styrker 
venskaber og fremmer projekter, der over-
skrider klub, distrikt, og landegrænser.

ICC grupperne er dannet med godken-
delse af distriktsguvernøren i de enkelte 
distrikter.

ICC blev oprindeligt skabt som et 
initiativ for fred og forståelse i Europa efter 
2. verdenskrig. Den første ICC  blev dannet 
mellem Frankrig og Tyskland i 1950. I dag 

Har din klub samarbejds-
relationer til Litauen? 
Dansk Inter Country Committee (ICC) beder om opbakning 
til at udbygge samarbejdet med Litauen

har næsten 250 ICC’er etableret samarbej-
de om kulturel udveksling, undervisning og 
gennemførelsen af bæredygtige humani-
tære projekter.

Typiske ICC aktiviteter omfatter Youth 
Exchange kombineret med Homestay.

Professionelle kurser for studerende og 
andre, der får mulighed for at uddanne 
sig i et andet land er særdeles nyttigt til 
fremme af socioøkonomiske relationer 
mellem landene. Family to family udveks-
linger er en del af programmet. ICC er ofte 
en ramme, hvorigennem projekter udføres. 
Sprogkundskaber forbedres gennem 
forskellige udvekslinger mellem lande via 
konferencer og kulturelle begivenheder.

Rotary Danmark ønsker at bevare og 
udbygge det gode forhold, der er opstået 
mellem Litauen og Danmark i den periode, 
Distrikt 1460 havde distriktsfællesskab med 
Litauen. 

Derfor er der dannet en dansk ICC 

komite på 3 medlemmer, hvoraf underteg-
nede er det ene. Et program er fem Scho-
larships, som tidligere har været sponseret 
af klubber eller enkeltpersoner i Distrikt 
1461. De fem kandidater udvælges af de 
fem ”minidistrikter” i Litauen. 

Alle de unge er fagligt meget kompe-
tente, men socialt og økonomisk dårligt 
stillet. Et Scholarship koster 8.000,- kr. om 
året i op til tre år. Komiteen mener ikke, det 
er en multidistrikt opgave, men en opgave 
for en eller flere klubber i hvert distrikt. 
På den måde kan der opnås ejerskab og 
opbygges relationer til de studerende. Vi 
forestiller os, at hvert distrikt forpligtiger 
sig til at sponsere en student i de 3 år, et 
Scholarship varer. 

Hvad gør vi i distrikt 1440?
For at kunne vurdere interessen i distrikt 

1440 vil jeg bede alle distriktets klubber 
om senest på distriktskonferencen den 3. 
oktober at melde tilbage om relationer og 
samarbejder med klubber i Litauen. Distrik-
tet ved, at to klubber har venskabsklubber 
i Litauen. 

Giv klubbens AG et svar, eller allerhelst: 
send en mail til PDG Jens Søndergaard, 
dg1440-1415@rotary.dk.

Jens Søndergaard

Husk, at ansøgningsfristen 
er 1. oktober

I distriktets månedsbrev for august var der 
en gennemgang af mulighederne for at hente 
økonomisk støtte til klubbernes projekter fra 
Rotary Danmarks Hjælpefond og fra The 
Rotary Foundation.

Hvis klubberne har projekter, som kan op-
pebære støtte fra distriktets DDF-midler, skal 
man være opmærksom på, at der kun kan 
søges én gang i løbet af Rotary-året, nemlig 
inden 1. oktober.

Ansøgninger til Rotary Danmarks Hjælpe-
fond modtages hele året, og det samme gør 
ansøgninger til Global Grants – i sidstnævnte 
tilfælde skal det være et projekt til mindst 
30.000 US $.

Alle ansøgninger sker efter kontakt til 
distriktets Foundation-chair og repræsentant 
i Hjælpefonden, Jan Brinck, tlf. 27 62 14 99, 
mail: dg1440-1314@rotary.dk

Projekter med 
støtte fra 
distriktets 
DDF-midler
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Når der sker en katastrofe ude i verden, 
har vi i Rotary været rigtig gode til at yde 
bidrag til afhjælpning af katastrofen og 
til genopbygning efter den – senest efter 
jordskælvskatastrofen i Nepal.

En af de ting, der kan være brug for 
efter en katastrofe, er midlertidigt husly og 
rent drikkevand. Her kan vi hjælpe med 
de kendte nødhjælpsbokse, ShelterBox og 
Water Survival Box.

For at vi kan yde en optimal hjælp, skal 
boksene stå klar, når katastrofen sker. Så er 
Rotary meget effektiv og vil som regel have 
boksene ude i katastrofeområdet i løbet 
af få dage – og her vil der være lokale 
rotarianere, der tager sig af håndtering og 
distribution.

Vi har i distrikt 1440 vedtaget et kom-
missorium, der sidestiller de to bokstyper, 
hvor Shelterboxen angiveligt er den bedst 
kendte (se distriktets hjemmeside under 
dokumenter, stående distriktsdoku-
menter). Men det 
er ikke 
altid, 

Der skal produceres til lager!
der er brug for shelterboxens fine telt, en 
presenning vil ofte kunne løse behovet for 
et interimistisk ly. Og man kan få tre WSB 
til samme pris som én SB, ca. 5.000 DKK 
(incl. fragt til katastrofeområdet). 

Sidste år blev WSB kraftigt promoveret 
af Aalborg Østre og Han Herred Rota-
ryklubber. Budskabet til distriktets klubber 
var en anmodning om at afsætte 5.000 
kr. fra klubbens projektfond til donering 
af bokse. Dette forslag vil jeg gerne støtte, 
og jeg opfordrer distriktets klubber til at 
afsætte dette beløb årligt, så vi dermed 
er med til at opbygge et lager af bokse til 
indsættelse i en katastrofesituation. 

De to ovennævnte klubber har oprettet 
en SB/WSB konto, hvortil pengene kan 
overføres. Derefter fordeles de beløbsmæs-
sigt ligeligt til donering af ShelterBoxe og 
Water Survival Boxe. Kontonummeret er 
4662 – 3700347044.

e. Kontonummeret er 
4.

,
menter). Men det 
er ikke
altid,

Fokus på Water Survival Box 
programmet

Ved Distriktskonferencen 3. oktober får 
vi besøg af den engelske chair for WSB-
programmet, Hugo Pike. Han vil fortælle 
om boksenes betydning i en katastrofesi-
tuation. Jeg arbejder på, at distriktet kan 
overrække Hugo Pike en stor rund check 
(mindst 100.000 kr.) til det fortsatte ar-
bejde. Og her håber jeg på hjælp fra klub-
berne til at nå dette beløb inden udgangen 
af september.

Som privatpersoner kan vi med fordel 
indbetale beløb via Rotary Danmarks 
Hjælpefond (se bidrag på hjemmesiden) – 
herved kan der opnås skattefradrag – og 
det er her muligt at øremærke beløbet.

Tak for hjælpen!
Peter Eigenbroth

ShelterBox (tv) og Water Survival Box. 

Vejrguderne var med os i år, da den årlige golfturnering 
blev afviklet på Jammerbugt Golfklubs bane i Fjerritslev den 
28. august. Efter en uge med regn skinnede solen, da 21 
golfere startede spillet. Det var desværre væsentligt færre 
spillere end de tidligere år, og det var følgelig en noget højere 
andel, der kunne drage hjem med præmier…

Placeringerne blev som følger:
Distriktsmester og
A-række 1. plads: Bent Roland Nielsen, Hadsund RK 
A-række 2. plads: Erik Fredborg, Skivehus RK
A-række 3. plads: Poul Erik Olesen, Randers Vestre
B-række 1. plads: Tom Holmberg, Rebild RK
B-række, 2. plads: Michael Rasmussen, Randers Vestre
B-række, 3. plads: John Würtz, Randers Østre
C-række, 1. plads: Palle Thoft-Christensen, Aalborg Vestre
C-række, 2. plads: Robert Pind, Bjerringbro RK
C-række, 3. plads: Steen Fris, Rønde RK
Bedste hold:  Henrik Larsen, Bent Roland Nielsen, 
   Poul Erik Olesen
Længste drive herrer: Kristian Bech Andersen, Hinnerup RK
Længste drive damer: Jonna Møller, Rold Skov
Nærmest flaget hul 3: Søren Skovsen, Randers Østre
Nærmest flaget hul 10: Bent Roland Nielsen, Hadsund RK

Færre deltog i distriktsmesterskabet i golf

Guvernør Peter Eigenbroth overrækker præmien til årets 
distriktsmester i golf Bent Roland Nielsen, Hadsund RK.
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Søren Nørgaard, Sindal RK. 
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, 
Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: 
mail@bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, 
Skive, Skive Fjord Morgen, Skive-
hus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers 
Østre RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers Vestre, 
Randers Østre, Viborg, Viborg-
Asmild, Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå-Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde

Område 8:
Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

din assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Peter Eigenbroth, distriktsguvernør
DG1440-1516@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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Klubbesøg september-oktober 

14. sept. Skive
15. sept. Skive Fjord Morgen
15. sept. Hanstholm
16. sept. Hadsten
17. sept. Rønde
21. sept. Bjerringbro
22. sept. Sindal
23. sept. Frederikshavn
25. sept. Grenaa GoMorgen
28. sept. Løgstør
  5. okt. Sydthy
19. okt. Aalborg Vestre
19. okt. Aalborg Søndre
20. okt. Aalborg Søndre
21. okt.  Aalborg City
22. okt. Hammel
26. okt. Viborg-Asmild
28. okt. Aalborg Nørresundby
29. okt. Rosenholm

Øvrige begivenheder:
26. sept. RLI starter i Viborg
  3. okt. Distriktskonference
23. okt. RYLA starter i Gatten v/Farsø
27. okt. PrePETS i Randers

Klubbesøg 
august-september

Nye medlemmer i 
juli og august
Farsø
Buchreitz, Lise 

Frederikshavn Bangsbostrand
Ifversen, Jens  
Ravn, Gitte Søgaard  

Han Herred
Nørhave, Niels A.  

Hinnerup
Jepsen, Claus Viftrup  

Hirtshals
Madsen, Jens  
Andersen, Svend  
Vestergaard Olesen, Torsten  

Nibe
Carmona, Fernanda Daniela Munoz  

Randers Søndre
Størling, Peter  

Skive
Alvarez, Julieta Lara  

Aalborg City
Møller, Niels  

Aalborg Nørresundby
Andersen, Grethe  

Aalborg Stigsborg
Lynggaard, Ebbe  
Nørgaard, Kim  

Aars
Hansen, Kurt  Hansen, Kurt 

RI President Ravi har et ønske om, at klubberne 
indberetter målsætninger for klubbernes virke på den 
internationale hjemmeside, Rotary.org.

Det drejer sig om klubbernes mål for
- Medlemsudvikling og fastholdelse
- Bidrag til Foundation
- Anvendelse af online værktøjer
- Humanitær hjælp
- Rotaract-klubber i området
- Public image
Inden for hvert område er der en række del-mål, og 

RI forventer, at en given del af disse mål opnås. 
Der er udsendt materiale fra RI til klubberne om Pre-

Presidential 
Citation

sidents Citations, og der blev udleveret en 
folder på PETS-mødet. Den er genoptrykt 
og vil også blive udleveret på distriktskon-
ferencen.

Ved at indrapportere klubbernes mål-
sætninger på Rotary.org slipper klubberne 
– og guvernøren – for at skulle indsende 
rapporter for klubbernes aktiviteter. Det 
vil fremover foregå automatisk gennem 
indrapporteringen.

Klubbens mål kan indberettes og læses 
på rotary.org/My Rotary/Manage/ Rotary 
Club Central/Club View.

Peter Eigenbroth


