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November er Foundation 
måned, hvor alle klubber 
opfordres til at sætte fokus 
på projekter. Projektarbejde 
er med til at sammentømre 
en klub og øger kammerat-
skabet. Det er en vigtig del 
af Rotarys arbejde at hjælpe 
andre i nød. Har Jeres klub 
ikke et projekt i gang, så 
overvej det, det er nu I skal i 
gang med planlægningen, for 
ansøgning om støtte fra Dis-
trict Fund kan kun indsendes 
en gang årligt efter de nye 
Foundationregler, lige i beg-
yndelsen af Rotaryåret.

Målet nået
Opbakningen og støtten 

til “Skoleuniformer på Fil-
lippinerne” har været rigtig 
flot i vores distrikt. Vi har nået vort mål 
og i Danmark i alt indsamlet 250.000 kr., 
som er sendt til Rotaryklubberne derovre. 
Mange børn har allerede fået sko og uni-
former, og der arbejdes hårdt på at få de 
sidste uniformer og sko færdige. Vi har 

Har din klub 
et projekt?

modtaget en takkeskrivelse fra vores kon-
taktperson derovre, Rotary Director Guiller 
Tumangan, som sender billeder fra skolen, 
når projektet er helt gennemført. Tak for 
Jeres store hjælp og støtte. Det er “Light up 
Rotary”!

Placering af PrePETS og sem-
inarer giver stof til eftertanke 

I skrivende stund er PrePETS og 
efter årets seminarer gennemført 3 
steder i di striktet, i nord (Hjørring), 
syd (Hadsten) og vest (Skive) med 
vekslende tilslutning. Desværre 
kniber det med opbakningen fra 
distriktets vestlige del. Der var mar-
kant færre deltagere til PrePETS og 
seminarer i Skive, ligesom efterårets 
planlagte RLI i Skive måtte aflyses 
pga. for få tilmeldte. At kurser af-
holdes decentralt i distriktet sker efter 
meget stort ønske fra alle distriktets 
klubber, men erfaringerne fra ud-
buddet i dette efterår giver stof til 
eftertanke.

Glad RI-præsident
Verdenspræsidenten Gary Huang 

besøgte Danmark d. 4-11. Der del-
tog ca 110 i Intercitymødet i Aalborg midt 
på da gen og flere i Aarhus om aftenen (se 
billeder på hjemmesiden). Jeg skulle hilse 
fra en meget glad præsident og sige tak for 
nogle gode møder. Det er også “Light up 
Rotary”.                         Jens Søndergaard

 Fra 1. januar 2015 ændrer Rotary 
In ter national (RI) betalingsproceduren for 
kontingentbetalingen. Det bliver fremover 
som vi har gjort det i Rotary Danmark de 
sidste 2 år.

 Den gamle SAR dør. I vil fra 1. januar 
kun modtage en faktura fra Rotary Inter-
national på det beløb der skal indbetales. 
Denne faktura betales som nu ved banko-
verførsel til konto i Nordea Bank.

Fakturaen baserer sig på antallet af med-
lemmer i Rotary International databasen pr. 

den 1. januar og 1. juli og dette antal kan 
ikke ændres.

Fakturaen udsendes pr. mail fra RI til 
klubben ca. 15. januar og 15. juli.

 

Betalingsfristen
Rotary International har i denne 

forbindelse nedsat betalingsfristen til 30 
dage, og er Fakturaen IKKE betalt inden 
120 dage, bliver klubben ekskluderet af 
Rotary International.

 

Kort og godt!
Da næsten alle klubber i Danmark er 

med i dataudvekslingen, vil medlemsæn-
dringer foretaget af disse klubber i den 
dan ske database senest den 30. juni og 
31. december, være registret hos Rotary 
In ternational henholdsvis den 1. juli og 1. 
januar og derfor danne grundlag for fak-
turaen. Man skal altså bare sørge for at den 
danske medlemsdatabaser er ajourført så 
vil antallet altid passe.

 Klubber der IKKE er med i dataudvek-
slingen må selv sørge for at databasen er 
ajourført 1. juli og 1. januar.

Alt i alt en forenkling.
  Asbjørn Isaksen

        Landssekretær

HUSK: ændret procedure for 
betaling af RI kontingent
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RI præsident 
Gary C. K. Huang 
og hustru 
Corinnas besøg i 
Aalborg Vestre
4. november 
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I weekenden den 24.-26. oktober var 30 
ambitiøse unge mennesker samlet til dette 
års RYLA på Himmerlands Golf og Spa 
Resort. 

Randers Vestre Rotary Klub var vært og 
havde stablet et skarpt program på benene.

Fredagen startede ud med et oplæg om 
DiSC personprofil og et tilbagemelding på 
deltagernes egne profiler. Det fungerede 
som en perfekt indgang til at deltagerne 
kunne få startet en dialog med både kendte 
og nye ansigter på holdet. De mest morgen-
friske af deltagerne startede lørdagen med 
en tur i fitness, svømmehal eller ud at løbe. 

Resten af dagen bestod af en masse 
inspirerende 
indlæg om CV, 
iværksætteri 
og HR, krydret 
med et oplagt 
indlæg fra 
Lars Larsen 
om at lave et 
“godt tilbud”. 
Energien var 
høj hele dagen 
og sluttede for 

de fleste af med en enkelt øl inden sengetid. 
Søndagen sendte deltagerne godt afsted 

med et indblik i mulighederne for efterud-
dannelse og en opfordring om at sætte mål 
og arbejde hårdt for at nå dem. 

Alt i alt en særdeles succesfuld week-
end, der fik bl.a. fik følgende ord med på 
vejen; inspirerende, udfordrende, lærerigt, 
motiverende... 

Mette Lund Petersen

RYLA-weekend:  Inspirerende, udfordrende, lærerig...

RYLA 2014 i distrikt 1440 var en stor 
oplevelse i helt specielle rammer hos Him-
merland Golf & Spa Resort. 

Randers Vestre Rotary klub havde sørget 
for et godt program, der ramte bredt og 
gav et overordnet, men unikt,  indblik i den 
store verden indenfor karriere, iværksætteri, 
personlig udvikling, mål og drømme. 

Til at udforske og udvikle sig i disse nøje 
tilrettelagte omgivelser var udvalgt 30 vildt 
dygtige, unge mennesker, som spændte 
bredt fra 20 til 30 år, og fra servicemedar-
bejdere hos Q8 til tandlæger. 

Fælles for os alle var det store engage-
ment, og viljen til at ville noget mere i hver-
dagen - og livet! Dygtige og underholdende 
foredragsholdere var ligeledes hidkaldt for 
at skabe et fagligt højt indhold. 

Med Lars Larsen i front var der en lang 
række spændende mennesker på plakaten, 
som alle gav et stykke af sig selv til os til-
skuere, der med sultne blikke og åbne ører 
sugede alt den inspiration, viljestyrke og 
karakter til os, som det kræver for at blive 
leder eller selvstændig. 

Det store engangement var der allerede 
kl. 07.00 om morgenen, hvor  alle delt-
agere, frivilligt, stod klar til en tur i fitness-
centret eller en svømmetur i badelandet.

Jeg vil gerne takke Rotary for denne 
unikke oplevelse, som alle engagerede, 
unge mennesker burde have mulighed for 
prøve!

Sebastian Persson Iversen

Jeg synes det har været en rigtig spæn-
dende og udbytterig weekend i Gatten. 

Opholdet har bidraget til, at give mig 
en bedre viden om mig selv i form af DISC 
personprofil, og som jeg ville kunne bruge 
i forhold til at kunne forstå andre personer 
på en helt ny måde. 

Herudover har kurset give mig en meget 
større vifte af viden inden for ledelses om-
rådet, både når vi snakker om at lede andre 
og om at være leder for sig selv.

Et andet område der også blev lagt 
vægt på i løbet at kurset, var vores CV, som 
jeg synes var meget inspirerende, og jeg 
glæder mig nu til at gå i krig med at bruge 
min nye viden til at gøre mit CV endnu 
stærkere.

Jeg synes, at det har været meget in-
spirerende og betagende af at høre de ude 
fra kommende foredragsholders vej op 
igennem karrierestigen, og hvordan det har 
gjort dem til de ledere, de er i dag. Her kan 
nævnes Lars Larsen og Bjørn Jakobsen.

Til sidst vil jeg nævne, at jeg fik et rigtig 
godt indblik i hvad Rotary og Rotaract står 
for, og hvad klubben gør for deres medlem-
mer. Jeg vil rose dem for det store stykke 
arbejde de gør for andre og for hinanden i 
klubberne. 

I fremtiden ville jeg nemt kunne se mig 
selv som et af medlemmerne i en af klub-
berne. 

Kirsten Elisabeth Tonnisen 

Udsagn fra glade deltagere:
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Brønderslev Rotary Klub ønskede som velgørende 
organisation (og rotarianere!), at støtte en mindre 
NGO og samtidig støtte et projekt vi kunne følge 100% 
hele tiden. Vi indstillede derfor organisationen “From 
Heart To Hand” til et større bidrag fra vores samlede 
budget - netop for at gøre en forskel. I Brønderslev har 
foreningen egen genbrugsbutik, hvor der hver måned 
genereres et overskud på 10.000 kr. der går ubeskåret 
til projektet i Ghana. 

Vi havde i Brønderslev Rotary Klub for nylig besøg 
af Liane Løth og Inge Irgens fra From Heart To Hand. 
Det blev en interessant aften, hvor Liane på en meget 
personlig måde fik fortalt om deres NGO i Ghana. 
Et projekt som understøtter og forsøger at udvikle 20 
meget unge mødre og deres familier til at blive selvfor-
søgende. Uddannelse og oplysning er vejen frem! Liane 
havde medbragt billeder og små personlige historier, 
som på fornem vis illustrerede den store forskel ,From 
Heart To Hand-centeret  gør i nærområdet omkring 
Kumasi i Ghana. Kumasi er en by med over en million 
indbyggere.

Voldsomt røveri
I juni blev centeret, hvor flere af de unge ghanesiske 

mødre bor, desværre udsat for et meget voldsomt 
røveri, imens Liane og hendes mand Ben var i Dan-
mark. Hurtigt tog de tilbage til centeret hvor alt var kaos 
- hjælperne var “flygtet” til naboerne, og alt var rodet 
igennem, ligesom to af de unge mødre var blevet vold-
taget. At politiet ikke ville hjælpe, og ovenikøbet først 
kom efter et par uger for (for sent) at indsamle spor 
og beviser, illustrerer blot den store grad af korruption, 
der stadig eksisterer i Ghana. Liane fortalte Rotary om, 
hvordan det har påvirket dagligdagen på centeret, og 
hvilke tanker, det havde sat igang i forhold til sikkerhed 
for dem, der arbejder der, og dem man hjælper. 

Konkret har det betydet, at et igangværende cen-
terbyggeri på egen grund, nu inkluderer en tre meter 
høj mur. Ud fra billeder Liane viste, skrider byggeriet  
af det kommende Ghana-center fremad. 

Vil din klub støtte?
Centeret er klar med “beboerhuse” i 2015, 

ligesom toiletbygning og fællesbygning kommer til. 
Dermed er From Heart To Hand godt på vej til at 
blive selvejer, hvilket sænker driftsomkostningerne 
markant. Og støtten, der kommer ind fra medlem-
mer, sponsorer, firmaer og handlende i butikken i 
Brønderslev, hjælper dermed endnu mere. Brønder-
slev Rotary Klubs støtte til From Heart To Hand 
er meget konkret: den går til inventar til det nye 
centerbyggeri. Fremover ønsker vi som klub at give 
støtte til konkrete/øremærkede projekter. 

Det åbne spørgsmål til slut er - var det ikke en 
idé for nogle af Jer andre Rotary-klubber i distriktet 
at støtte op om projektet ? Sammen er vi stærkere, 
kan løfte mere og dermed give mere. 

Jesper Dahl Jeppesen
Formand for PR-Udvalget, 

Brønderslev Rotary Klub

Rotarianere i Brønderslev: 
Vil I være med til at støtte Ghana-projekt?

På billedet Inge Irgens fra FHTH, Niels Graven fra Brønderslev Rotary Klub og Liane 
Løth stifter af FHTH.

Ønsker I som Rotaryklub i distriktet at indgå i en dialog om udvikling og støtte til dette 
projekt, så kontakt Niels Graven fra Brønderslev Rotary Klub.

Har din klub en kommende bærer 
af denne smukke kæde?

Det er nu, der skal findes kandidater til posten som distriktsguvernør 
1440 i Rotary-året 2017-18. I mange klubber i distriktet er der yderst 
velkvalificerede emner. Tal om det og indstil en kandidat fra netop jeres 
klub. Opfordring er sendt til klubberne og kan ses på hjemmesiden.
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Område 1: 
Jens Gram, Skagen RK. Mail: 
gram@globesat.dk.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City Morgen, Sindal, 
Skagen, Skagen morgen 
Klub, Sæby.

Område 2: 
Anni Stilling, Hjørring Vestre 
RK. Mail: anni.stilling@
hjoerring.dk.
Hirtshals, Brønderslev, Dron-
ninglund, Hjallerup Morgen, 
Hjørring, Hjørring Morgen, 
Hjørring Vestre.

Område 3: 
Henrik Westen-Jensen, 
hewj@mail.dk: Aalborg 
Søndre.
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre, Aalborg City 
morgen, Nørresundby, Hals, 
Nibe.
 
Område 4: 
Thomas Blom, Pandrup RK. 
Mail: thomas@thomasblom.
dk.
Thisted, Fjerritslev, Nykøbing 
Mors, Hanstholm, Pandrup, 
Åbybro, Skive, Skivehus, 
Skive Fjord morgen.

Område 5: 
Jens Martin Hansen, Aars 
RK. Mail: jmsh@post.tele.dk.
Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, 
Rebild, Hadsund, Sydthy.

Område 6: 
Hans Pinnerup Nielsen, Ran-
ders Østre. hans.p.nielsen@
mail.dk.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Egon Jensen, Grenaa RK, 
ej-grenaa@stofanet.dk. 
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Jens Søndergaard, Hadsten RK. 
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jens Søndergaard, distriktsguvernør
DG1440-1415@rotary.dk 

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

Guvernørens aktivitetskalender

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i oktober-november

November:
Mandag den 24. Kjellerup. Formøde 17:15 -Møde 19:00.
Tirsdag den 25.  GG møde 3 og IW møde kl. 14.00. Rebildhus.
Onsdag den 26.  Viborg. Formøde 15:45. Møde: 17:30.  
  Formøde Viborg Morgen: 19:45.
Torsdag den 27.  Randers Østre. Formøde 16:15. Møde 18:00.
Fredag den 28.  Viborg Morgen. Møde 07:00.

December:
Mandag den 1.  DG: Viborg-Asmild. Formøde: 16:45. Møde 18:30.
Tirsdag den 2.  DG: RDU Vintermøde Fjeldsted Skov Kro, 16.00.
Onsdag den 3. Hjallerup Morgen. Formøde 13:00. 
  Hjørring: Formøde 16:15. Møde:18:00.
Torsdag den 4.  Hjallerup Morgen. Møde: 7:00. 
  Frederikshavn Bangsbostrand. Formøde 16:30 - Møde 18:15.
Mandag den 8.  Bjerringbro. Formøde17:15 - Møde: 19:00.
Onsdag den 10.  GG-møde 5 og DR-møde 2 (Sted: Rebildhus).

Frederikshavn RK har 
indstiftet 
et ungdomslegat

Da Frederikshavn RK i foråret fejrede 
sit 75-års jubilæum, var der en ven af 
Rotary, der meldte sig som donor for et 
ungdomslegat, som uddeles over flere år 
i portioner á 10-15.000 kr. til en ung, der 
har gjort sig særlig bemærket mht. sin ud-
dannelse, start af virksomhed eller anden 
særlig indsats. 

Interesserede kan se mere om betingel-
serne på Frederiks havn RK’s Facebookside.

Grenaa GoMorgen
Mogens Pedersen

Hadsten 
Karsten Høgh
Kenneth Linnebjerg

Hjallerup Morgen 
Michael Fischer Jakobsen
Per Færch Thomsen

Hjørring Morgen 
Birgitte Hejbøl Kris-
tensen
Morten Nyborg

Hjørring Vestre 
Hejne Jensen
Lars Henrik Stiller

Randers Business 
Breakfast 
Peter Balle Aaen

Randers Vestre 
Arne Bruhn

Viborg Morgen 
Helle Jønsson Sommer

Aalborg Stigsborg 
Anders Malaca Nielsen

Aars 
Mads Ilsøe

GSE Team til USA -
Illinois i maj 2015
- teamleader og
deltagere søges

Vi er så småt i gang med forberedelserne 
til at udsende et Team på genbesøg hos 
Distrikt 6490.

Vi havde deres Team på besøg i septem-
ber, og de har lovet at gøre deres yderste 
for at matche de fremragende oplevelser, de 
fik her hos os.

Vi skal til teamet bruge en teamleder, 
som skal være rotarianer.

Desuden 4 teamdeltagere, 25-35 år. 
Færdiguddannet i 2 år, i arbejde og bosid-
dende i distriktet. Vedkommende må ikke 
være nært beslægtet med rotarianer, med-
mindre man er indstillet på selv at betale 
billetten.

Teamet rejser sammen i hele perioden 
ca. 4 uger. 

Teamlederinterview den 7. januar i 
Rebild. Klubbens indstilling til mig  
SENEST 1. januar.

Teamdeltagerinterview den 1. februar i 
Rebild, klubbens indstilling til mig  
SENEST 17. januar.

Alle som har prøvet dette program taler 
om det med meget stor begejstring, så kik 
jer omkring i klubben, om I mon i jeres 
net værk har nogen, som kunne have glæde 
af dette.

Der er masser af GSE informationer på 
www.fmu.dk/GSE1440.htm eller kontakt 
mig.

Finn Munk, GSE-chairman


