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Velkommen 
til Distriktets forårsseminarer

Lørdag den 19. marts bliver dagen for 
distriktets forårsseminarer – også kendt 
som PETS- og Instruktionsmøde. Stedet er 
Paderup Gymnasium ved Randers, og der 
er lagt op til en god dag med ny viden og 
med mulighed for dialog med rotarianere 
fra andre klubber.

 
PETS

Klubbernes kommende præsidenter skal 
deltage i President Elect Training Semi-
nar. En klubpræsident skal have været på 
PETS, så hvis du ikke kan komme, skal 
du deltage i et andet distrikts PETS-møde 
(f.eks. distrikt 1450 i Ribe den 12. marts 
eller distrikt 1461 i Middelfart den 2. 
marts).

Du vil høre om Rotarys tema for det 
kommende år, du vil få gode råd om 
planlægningen af dit år som præsident, og 
du vil møde din assisterende guvernør. Det 
er også på PETS-mødet, vi skal godkende 
distriktets budget for det kommende år.

Og så er det dagen, hvor du kan 
udbygge netværket med distriktets øvrige 
President Elect’er, og høre, hvad de vil 
arbejde med i det kommende år.

 Instruktionskursus 
for sekretærer

Det er faktisk lige så vigtigt, at også næ-
ste års sekretærer deltager i forårssemina-
ret, hvor landssekretær Asbjørn Isaksen vil 
fortælle om sekretærens opgaver. Desuden 
giver han en indføring i Rotary Danmarks 
nye hjemmeside, som går i luften 1. juli. 
Undervisningen bliver med ”hands-on”, så 
det er hensigtsmæssigt at medbringe en 
bærbar PC.

Klubbernes CICO er også velkommen 
til instruktionsmødet for at høre om den 
nye hjemmeside, men der vil ikke være 
kapacitet til at de kan arbejde ”hands-on”. 
Det bliver der mulighed for senere på 
foråret, hvor DICO vil indkalde CICO’erne 
til instruktionsaftener vedr. hjemmesiden, 
så de har mulighed for at instruere hjemme 
i klubberne.

Ny i Rotary
Vi havde god succes med kurset ”Ny 

og nysgerrig” i efteråret, og nu gentager vi 
det, så nyere medlemmer kan få en dybere 
indføring i Rotarys mange krinkelkroge – 
jo mere man ved om vores organisation, 
jo sjovere er det at være med! Også her er 
der god mulighed for at opbygge netværk 
med rotarianere fra andre klubber og høre, 
hvordan Rotary fungerer der. 

Tilmelding 
Mødet er oprettet på hjemmesiden 

under Distrikt 1440, og elect’er og sekre-
tærer er oprettet som ”ubesvaret”. De skal 

blot ændre status til ”tilmeldt”. Hvis man 
ikke er opført på deltagerlisten, kan man 
tilmelde sig ved at indtaste medlemsnum-
mer i øverste venstre hjørne. Skriv venligst 
klubnavn og din funktion i feltet ”Bemærk-
ning”.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 
16 marts. 

Der er gratis deltagelse for elect og se-
kretær. Øvrige deltagere skal indbetale 325 
kr. på konto nr. 9332 – 0010706785.

Vi ser frem til en god Rotary-dag som 
optakt til et nyt og spændende Rotary-år.

Christian Boldsen
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Det nye tema for året 2016-17 blev 
åbenbaret på Assembly (guvernørskolen) i 
januar 2016. 

Guvernørskole skal alle kommende gu-
vernører på i en uge. Det er en helt særlig 
og betagende fornemmelse at se ALLE 
kommende guvernører fra HELE verden 
samles ét sted – i San Diego, Californien 
sidste uge i januar.

Der er stramt program – og en stab af 
facilitatorer gør alt for at vi, der deltager, 
kan få maksimalt udbytte af det. Og der 
knyttes umådelig mange kontakter.

Vi henter konkret viden med hjem – og 
mødte også gentagelse af, hvad vi allerede 
havde læst om hjemmefra.

Det, der har brændt sig mest fast, er 
det umiddelbare kammeratskab og den 
helt særlige stemning, der er rotarianere 
imellem. Står man i elevator eller sætter 
man sig ved siden af en rotarianer, går der 
ingen tid, før snakken er i gang. I under-

visningssituationerne ligeså: hvordan gør 
I det? Kan du sende mig noget materiale 
om det og det? Visitkort skifter ejermænd 
med lynets hast.

Og på sær vis bliver man mere og mere 
fyldt op med glæde over at være en del af 
Rotary.

Den kommende verdenspræsident 
2016-17, John Germ, annoncerede som 
det ses af overskriften årets tema: Rotary 
serving Humanity.

Der var enighed om, at det var et fi nt 
tema. Det fører Rotary helt tilbage til sine 
rødder. Vi siger jo også: Service above 
self! Den står vi da gerne på mål for!

Jeg har erfaret på min ”Rotaryrejse” 
(gennem mine år som medlem), hvor me-
get det betyder at sige JA! 

 situationer

erhvervsmæssigt

ud på en oplevelse

et af vore friendship-programmer

ment. 

mange uddannelsesprogrammer, der 
stilles til rådighed fra distriktet.

bejde og som guvernør. Og føle, at 1,2 

mio. Rotarianere gennem Foundation 
kan gøre en STOR forskel.
Det er et udvalg af disse ”ja”, der gør, 

at du pludselig kan føle Rotary.

Sig ja med passende mellemrum! Du 
får LIDT mere Rotary ind i dig hver gang. 
Og du ser tydeligere for dig, hvorfor du 
har valgt Rotary! Rotary er nemlig er-
hvervsnetværk + !! (+’et  står for alt det, 
de andre erhvervsnetværk ikke gør noget i 
af betydning).

Netop i mit JA TAK til at deltage 
her og der gør, at Assembly var en stor 
oplevelse – og at der nu ligger en mega-
oplevelse foran mig, når jeg skal opleve 
klublivet i distrikt 1440.

Christian Boldsen, DG 2016 - 17

Guvernøren for 
2018-19 
er fra 
Aars RK
Distriktets 
 nomineringsudvalg 
har  afsluttet sam-

talerne med kandidater til posten som 
 distriktsguvernør  2018-19.
Som distriktsguvernør indstilles Jens 
Martin Hansen fra Aars  Rotary Klub.

Efter Rotarys regler kan klubberne 
gøre indsigelse mod valget. Eventuelle 
indsigelser skal være undertegnede i 
hænde senest fredag den 26. februar 
2016. 

Nomineringsudvalget skulle samtidig 
vælge viceguvernør for distriktet 2016-
17. Her blev undertegnede fra Han Her-
red Rotary klub valgt.

Peter Eigenbroth

Rotary serving Humanity

President Elect John Germ på talerstolen 

Vibeke og Christian hilser på verdenspræsident John Germ og hustru Judy
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Charlotte Skou, der er udsendt som 
udvekslingsstudent gennem Aalborg Stigs-
borg Rotary Klub, har – som alle andre 
udvekslingsstudenter – et rigtigt fint år 
med masser af gode oplevelser. Og allige-
vel lyder det til, at Charlotte har fået en 
helt speciel oplevelse. 

Hendes værtsklub er Danville RC i Il-
linois. I november fejrede klubben sit 100 
års jubilæum med stor fest og mere end 
100 deltagere, heraf otte udvekslings-
studenter fra distriktet. Charlotte holdt 
tale, og under festen blev Charlotte af sin 
counsellor Tom Chamberlain udmærket 

Tilbud om klubaften
Som tidligere beskrevet har distriktet 

nedsat et udvalg til promovering af Shel-
terboxen og Water Survival Boxen, med 
det formål at opfordre klubberne til at 
afsætte et årligt beløb fra projektkontoen 
til donering af bokse, som kan stå klar, når 
der opstår en katastrofesituation et eller 
andet sted i verden. Boksene kan hjælpe 
nødstedte befolkninger til overlevelse med 
forsyning af rent drikkevand, og med hus-
geråd og værktøj til at klare de mest basale 
behov. Shelterboksen indeholder desuden 

et fint 10-personers telt, som vil kunne 
give husly i en længere periode, hvis det 
er påkrævet.

Indtil videre har tre klubber meldt sig 
som ambassadører for boksene, nemlig 
Dronninglund, Aalborg Østre og Han 
Herred Rotary Klubber. De er klar til at 
drage rundt til distriktets klubber og de-
monstrere boksenes indhold – og uddele 
smagsprøver på, hvor effektivt plumret 
vand kan renses…

Der er lagt op til en anderledes klub-

aften, og klubberne skal blot rette hen-
vendelse til Per Hylander, Dronninglund, 
tlf. 22 79 70 10, eller Erik Tornøe, Han 
Herred, tlf. 23 44 63 98, for at aftale en 
mødeaften med demonstration af de to 
bokstyper.

Vi ser i øvrigt gerne en fjerde klub en-
gageret i arbejdet, helst i den sydlige del af 
distriktet. Yderligere oplysninger kan fås 
hos en af ovennævnte.

Distrikt 1440 viser vejen
Distriktets indsats for promovering af 

nødhjælpsboksene bl.a. med doneringen 
af 100 Water Survival boxe i forbindelse 
med distriktskonferencen i oktober, har 
givet genlyd i Rotary-verdenen. Således 
har en schweizisk klub henvendt sig til os 
for at høre, hvordan vi har grebet arbejdet 
an, med ønske om at gennemføre en til-
svarende promovering i Schweiz. Det vil 
vi orientere dem om ved et møde i Køben-
havn sidst i denne måned.

Tag boksene med 
i budgettet

Fra distriktets side skal der lyde en 
opfordring til klubberne om at tænke nød-
hjælpsboksene ind i klubbernes budget for 
projekter. Det kunne f.eks. være med et 
beløb på 5.000 kr., som dækker én Shel-
terbox eller ca. tre Waterbokse. Distriktet 
har oprettet en speciel nødhjælpskonto: 
7420 – 1237463.

Nødhjælpsudvalget tager løbende stil-
ling til fordeling af de indkomne midler 
imellem de to bokstyper, idet det er vigtigt, 
at der opbygges et lager af bokse, som er 
klar til distribution den dag, der igen sker 
en naturkatastrofe et eller andet sted i 
verden.

Peter Eigenbroth

Udvekslingsstudent hædret med PHF

med en Paul Harris Fellow! Stort til lykke 
til Charlotte! 

Charlotte har i øvrigt sammen med 
andre udvekslingsstudenter arbejdet på at 
rejse midler til en ShelterBox. Målet var 
1.000 $, men det lykkedes dem at skaffe 
1.500 $. Flot…

 Udvekslingsstudenter samlet ved Danville RC´s jubilæum.Charlotte er nummer 2 fra venstre 

Distriktets klubber opfordres til at få besøg af distriktets nødhjælpsudvalg til en 
klubaften.
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Der er tidligere udsendt indbydelse til 
alle distriktets medlemmer til koncerten, 
der afholdes i Europahallen i Aalborg 
til fordel for fl ygtninge og asylansøgere. 
Der er i skrivende stund stadig billetter til 
koncerten, der afholdes mandag den 29. 
februar kl. 19.30.

Koncertens sange er skrevet af rota-
rianer Gert Barslund (Esbjerg Øst RK), 
sammen med fl ygtninge fra Iran, Syrien, 
Palæstina og Bosnien med det formål at 
hjælpe fl ygtningene gennem nogle af de 
traumer og krigsoplevelser, de havde med 
i bagagen til Danmark. Sangene fremføres 
af kunstnerne Søs Fenger, Freya, Bryan 
Rice, Jonas Rendbo og Steffen Westmark. 

Flygtningestemmer holder koncert fem 
forskellige steder i Danmark, i København, 
Haderslev, Odense, Ribe og Aalborg, 
samt på fl ere asylcentre.

I forbindelse med koncerten i Aalborg 
arrangeres der en ”Rotary-spisning” i 
 Papegøjehaven kl. 18.00, så vi sammen 
kan få en hyggelig aften i selskab med ro-
tarianere fra hele distriktet. Jeg er bekendt 
med, at fl ere klubber har fl yttet deres nor-
male møde i uge 9 til deltagelse i spisning 
og koncert. Det er et fi nt initiativ!

Vinterholdet af udvekslingsstudenter er 
ankommet til distriktet, og de blev budt 
velkommen på Lundbæk Landbrugsskole 
den 24. januar.

Holdet består af syv unge: Kayla Jade 
Adams fra Australien (Frederikshavn 

Et humanitært formål
Det primære formål med koncert-

touren er at give asylansøgere og fl ygtnin-
ge en musikalsk oplevelse som et lyspunkt 
i en ellers ensformig tilværelse i asylcen-
trene. Således holder vi i Aalborg også 
en koncert om eftermiddagen med gratis 
adgang for mere end 500 asylansøgere.

Koncerterne arrangeres i et samarbej-
de mellem Rotary, Folkekirkens Asylsam-
arbejde og Røde Kors. Overskuddet fra 
koncerterne (kunstnerne optræder gratis) 
vil blive brugt til fl ere oplevelser på de 
danske asylcentre, og vil bl.a. kunne gives 
i tilskud til Rotaryklubber, som engagerer 
sig i de humanitære opgaver, der relaterer 
sig til asylcentrene.

Men arrangementet er naturligvis ikke 
forbeholdt rotarianere – der vil blive aver-
teret om koncerten, så vi på den måde 
skaber synlighed omkring Rotarys huma-
nitære virke.

Billetter til middag og koncert kan be-
stilles via link på www.fl ygtningestemmer.
dk eller www.rotary.dk

På gensyn til en festlig Rotary-aften for 
hele distriktet!

Peter Eigenbroth

Bangsbostrand RK); Casey Layne Barton, 
Australien (Skagen RK); Grace Amelia 
Cussel, New Zealand (Randers Østre RK); 
Larissa Pompermayer Dominngues, Bra-
silien (Aars RK); Rochelle Louise Keillor, 
Australien (Hjørring Vestre); Erica Flynn 

Sait, Australien (Dronninglund RK); Toni 
Rachael Williamson, Australien (Pandrup 
RK).

De blev budt velkommen af distriktets 
sommerhold af udvekslingsstudenter og 
nåede – ganske kort – at stifte bekendt-
skab med den danske vinter.

Husk koncerten med 
 Flygtningestemmer

Ny Rotaract 

klub på vej 
Rotaract klub nummer 3 er på 

vej i vores distrikt! Godt bistået af 
Hjørring Morgen RK med Anders 
Kronborg som tovholder tegner det 
til, at der bliver chartret en klub i 
Hjørring i foråret med omkring 20 
medlemmer.

Initiativet startede med et klub-
møde i december i Hjørring Morgen 
med indbudte (unge) gæster, hvor 
Christian Schmelling Pedersen fra 
Aalborg Rotaract Klub fortalte om 
organisationen og hvad man får ud 
af at være medlem. Det vakte inte-
resse, for ugen efter samledes om-
kring 25 unge, der ville høre mere 
om initiativet.

Fra Rotary  distrikt 1440 skal vi 
ønske held og lykke med etablerin-
gen af den nye klub!

Nye udvekslingsstudenter til distriktet
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KONCERT

FLYGTNINGESTEMMER PÅ ENESTÅENDE DANMARKS-TOUR 
- med koncerter på danske asylcentre, i kirker og på et spillested

SØS FENGER  ·  FREYA 
BRYAN RICE  ·  JONAS RENDBO 

STEFFEN WESTMARK

KONCERT I AALBORG FINDER STED I EUROPAHALLEN
MANDAG DEN 29. FEBRUAR 2016 KL. 19.30

KONCERTPRIS: 150 KR. SPISNING OG KONCERT 299 KR.
BILLETTER KAN KØBES VIA FLYGTNINGESTEMMER.DK  

ALLE INDTÆGTERNE FRA KONCERTERNE I DANMARK GÅR UBESKÅRET 
TIL FLERE OPLEVELSER TIL GLÆDE FOR ASYLANSØGERNE I ASYLCENTRENE

2016

Info om flygtningestemmer: Koncert-touren rundt i Danmark i 2016, hvor “Flygtningestemmer” besøger København, Haderslev, Odense, Ribe og Aalborg, bygger videre på en succesrig albumudgivelse  
og koncertrække i 2014. Psykolog og sangskriver Gert Barslund står bag ”Flygtningestemmer”. Gert Barslund har skrevet alle sangene sammen med flygtninge fra Iran, Syrien, Palæstina og Bosnien 
med det formål at hjælpe flygtningene gennem nogle af de traumer og krigsoplevelser, de havde med i bagagen til Danmark. “Flygtningestemmer” blev i 2014 nomineret til en DMA (Danish Music 
Award) i kategorien “Årets Idé”. På touren i 2016 arrangeres samtidigt et antal koncerter for beboerne i asylcentre rundt om i Danmark. Læs mere på flygtningestemmer.dk. Yderligere oplysninger vedr.  
“Flygtningestemmer”: Gert Barslund tlf. 21478060

FOLKEKIRKENS ASYLSAMARBEJDE
 ET PROJEKT I

FOLKEKIRKENS
MELLEMKIRKELIGE RÅD
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29. feb.  Koncert med ”Flygtninge-
stemmer” i Europahallen

01. marts Guvernørgruppemøde
05. marts Distriktstræning
12. marts RLI starter i Hjørring
19. marts Forårsseminarer i Randers

Kalender

Vores RI-præsident Ravi har sendt 
distriktets medlemmer en opfordring om 
at komme til Rom den 30. april 2016. 
Her vil Pave Francis forrette en messe for 
rotarianere på Peterspladsen. Der er re-
serveret 8.000 pladser til rotarianere samt 
venner og familie. Det er distrikt 2080 
og Vatikanet, der sammen arrangerer 

Brønderslev:
Lars Birk Andersen
Ejnar Laustsen

Dronninglund.
Ivan Rafn

Ebeltoft:
Jan Hjelm Andersen

Farsø:
Lars Sørensen

Grenaa GoMorgen:
Jens Sylvest Nilausen

Hadsten:
Morten Hellemann
Kent Lopdrup Rasmussen
Tina Sundgaard Bruun
Torben Sørensen

Hadsund:
Bjarne Moustsen Pedersen

Hobro:
Käthe Japhetson-Jensen

Nibe: 
Torben Kjær Bang

Rønde:
Henrik Greve Nielsen

Skagen Morgen:
Lars Leer

Skive Fjord Morgen:
Kristine Nygaard Ledet

begivenheden, og de lokale rotarianere vil 
være vært ved festlige middage, ligesom 
de planlægger et service projekt for delta-
gerne.

Det kunne jo være en rigtig fi n anled-
ning til at gøre en tur til Rom. Læs mere 
om arrangementet på   
www.rotary-jubilee2016.org

Torshavnar:
Bogi Petursson Nielsen

Viborg Morgen:
Regina Kristensen

Viborg-Asmild:
René Boye Caspersen
Carsten Jensen
Michael Møllegaard

Aalborg City:
Mads Pagh Nielsen

Aalborg Nørresundby:
Kjell Tveterås

Aalborg Stigsborg:
Henrik Hassing

Aalborg Vestre:
Stein Kvorning

I samme periode har distriktet haft en 
afgang på 10 medlemmer.

Rotary-event i Rom

Velkommen til nye medlemmer 
i distrikt 1440 i januar-februar 2016 

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.

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


