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PÅ GENSYN 
I FJERRITSLEV!

Marts er den første forårsmåned og med 
forårets længe ventede komme følger også 
PETS- og Instruktionsmødet, der i år er 
henlagt til Fjerritslev gymnasium.

Plej nye medlemmer!
Jeg er nu færdig med klubbesøgene. 

Det har været en fantastisk rejse rundt i alle 
distriktets klubber. Overalt har jeg følt mig 
velkommen. Det har været meget givende, 
at se og opleve, hvor forskelligt og alligevel 
på mange områder ens livet er i klubberne. 

Et gennemgående tema på formøderne 
har været: ”Hvordan får vi nye medlemmer 
og holder fast i de eksisterende?” 

En enkelt opskrift har jeg ikke. Det er 
meget væsentligt at få afstemt forvent-
ningerne mellem klub og potentielle nye 
medlemmer inden medlemsoptagelsen. 
Desuden er det vigtigt, at nye medlemmer 
straks får sæde i et udvalg og involveres i 
klubbens arbejde. Alle klubbens medlem-
mer bør aktivt medvirke til, at de nye føler 
sig velkomne fra dag et.

Husk Winston Churchills ord: ”We make 
the future of what we do.”

Alle kan deltage 
Jeg håber mange andre end blot kom-

mende præsidenter og sekretærer har lyst til 
at deltage i PETS-og Instruktionsmøde. Der 
er lagt op til en spændende Rotarydag. 

På gensyn i Fjerritslev.   
                       Jens Søndergaard

Guvernøren for 
2017-18 er fra 
Grenå RK

Distriktets nomi-
neringsudvalget 
har nu afsluttet 
samtalerne med 
kandidater til 
posterne som 
distriktsguvernør 
2017-18, samt 
viceguvernør 
2015-16.

Som distrikts-
guvernør 2017-

18 indstilles Egon Jensen, Grenå Rotary 
Klub.

Efter Rotarys regler kan klubberne gøre 
indsigelse mod valget. Eventuelle ind-
sigelser skal være undertegnede i hænde 
senest fredag den 13. marts 2015.

Som viceguvernør 2015-16 valgtes 
undertegnede Jens Søndergaard, Hadsten 
Rotary Klub.

Jens Søndergaard, 
nuværende guvernør

Rotary “Løb for sjov” - 
fra Brønderslev til Hjallerup

Lørdag den 11. april arrangerer Hjallerup 
Morgen RK og Brønderslev RK “Rotary Run For 
Fun” - en halvmaraton med start i Brønderslev 
og slut i Hjallerup.

Tilmelding slutter den 8. april. Der er udsendt 
indbydelser til alle klubber, og nærmere oplys-
ninger kan findes på distriktets hjemmeside.
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HUSK PETS- og 
INSTRUKTIONS-
MØDE
Lørdag den 14. marts kl. 9-16
på Fjerritslev Gymnasium

Deltagelse er obligatorisk for 
præsident elect og sekretær, som 
vil få værktøjer til deres hverv i 
klubben det kommende år.

Ved nødvendigt afbud bør der 
sendes en stedfortræder!

Instruktionsmødet er en god an-
ledning til at give nye medlemmer 
Rotary-kendskab.

Og der afvikles specielt kursus 
i Rotary Image og PR, specielt 
anvendelsen af PR værktøjskassen 
og i brugen af de sociale medier 
(deltagerne bør medbringe egen 
PC).

Se mere under Distrikt 1440 på 
Rotary-web’en, hvor også tilmeld-
ing kan foretages inden 8. marts.

Venlig hilsen og på gensyn!
Peter Eigenbroth

DG 2015-16

Ultimo april afrejser vort GSE team 
til Illinois på genbesøg hos det distrikt 
der i september besøgte os.

De skal tilbringe maj måned i den 
sydøstlige del af staten cirka 3 timer fra 
Chicago.

Teamet er i fuld gang med deres 
forberedelser og glæder sig rigtig meget 
til den store oplevelse.

Teamet ledes af rotarianer Henrik 
Bach Nielsen, Randers Vestre.

Teamdeltagere er:
Anders Bødker Olesen, kemiingeniør, 

Nykøbing Mors.                                     

De er snart på vej til USA
Anne-Cathrine Kvist Visborg, syge-

plejerske/koordinator, Brønderslev.    
Katja Kjær Rask, viceskoleinspektør, 

Aalborg Vestre.
Signe Wang Carlsen, musikskoleled-

er, Hjørring Vestre.
Du vil kunne følge teamets oplevel-

ser på deres Facebook-side GSE Illinois 
2015. Den er etableret, så bogmærk 
den allerede nu, så får du opdateringer 
efterhånden.

Teamet har lovet, at de vil forsøge at 
skrive lidt hver dag, når de når til USA.

Finn Munk
GSE chair

I samarbejde med 
Handelstandsforenin-
gen indrettede Sæby 
Rotary Klubs medlem-
mer en julestue i Den 
gamle Købmandsgård, 
hvor sæbynitterne den 
pågældende dag kunne 
komme ind på julestuen 
og aflevere deres  børn, 
mens man var ude at 
købe julegaver. Børnene 
blev beværtet med 
pebernødder, juleknas og 
saftevand. Forældre/bed-
steforældre blev inviteret 
på kaffe. 

Forældrene fik i mel-
lemtiden en snak med 
klubbens medlemmer om 
Rotary, Rotarys formål og 
hvorfor lokale personer 
brugte deres fritid på 
Rotarys arbejde og aktiv-
iteter.

Det første møde med 
Sæby Rotary Klubs 
medlemmer skete al-
lerede uden for Køb-

Shelterbox og julestue i Sæby RK
mandsgården, idet en Shelterbox var opstil-
let her. Der blev fortalt om Shelterprojektet 
og Rotarys andel i dette arbejde.  Selv i det 
kolde vejr var den udstillede Shelter godt 
besøgt og mange fik et indtryk af, hvad en 
Shelterbox var og hvad dette tiltag kunne 
hjælpe rundt om i verdenen hvor der var 
nød og katastrofer.

Projektudvalget er allerede klar til at 
bære arrangementet videre til næste jul – 
Jul i Den gamle Købmandsgård 2015.

Pr-udvalget - Sæby Rotary Klub
Martin Andersen
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165.000 kroner kunne det blive 
til i donationer i forbindelse med 
lukningen af Hals Rotary Klub.

Hals Rotary Klub har valgt at nedlægge 
sig selv.  Det var ikke længere muligt at 
skaffe medlemmer nok til at drive klubben, 
så i stedet for at lade sidste mand lukke og 
slukke, blev de resterende 14-15 medlem-
mer enige om at gå med værdighed. Der 

blev givet frit lejde til alle, og halvdelen 
har således valgt at fortsætte i andre 
rotaryklubber i bl.a. Dronninglund og Aal-
borg/Nørresundby, og den anden halvdel 
stoppede for at hellige sig andre gøremål.

Klubben blev stiftet i 1998 med Dron-
ninglund som fadderklub. Sammenholdet 
og de gode arrangementer, mange spæn-
dende virksomhedsbesøg og foredrags-
holdere huskes stadig med glæde. Nogle 
af de største nyere projekter har foregået i 

Hou, hvor det lykkedes klubben at få mel-
lem 250-500 deltagere til foredrag/under-
holdning, og hvor overskuddet ubeskåret 
er gået til velgørende formål.

Det er med vemod, at der siges farvel 
til en god og på mange måder driftig klub. 
Urbanisering og udvikling kan ingen dog 
kæmpe imod.

Sluttede af med gaveregn 
til lokalsamfundet

Pressen var indkaldt til sidste møde 
fredag den 13. februar, hvor også over-
dragelsen af én af de i alt syv hjertestar-
tere, som Hals Rotary Klub har doneret i 
eget lokalområde, fandt sted. 

Denne hjertestarter var sat op i Vester 
Hassings industriområde ved PM Træ, som 
er meget glade for, at den hænger lige dér, 
så de åbnede bredvilligt armene for de 
fremmødte.

Ud over hjertestarterne har klubben 
valgt at donere midler til mobbefri kasser 
på to skoler og Læse-Leg kasser fra Mary 
Fonden til 4 daginstitutioner. Et lysanlæg 
til Hou Borgerhus, med tilskud fra Hjælpe-
fonden, kunne det også blive til. Ialt blev 
der doneret gaver for i alt 165.000 kr.

Af andre projekter kan nævnes: shelter-
projekt i Fillipinerne, suppekøkken i 
Baltikum, Shelterboxe, Watersurvivalbokse 
samt et Grønlænderprojekt med Aalborg 
klubberne, og så har klubben også været 
aktiv omkring ungdomsudveksling og GSE 
samt intercity møder.

Laila Christensen, 
tidl. præsident 

i Hals RK
nu medlem i  Aalborg/

Nørresundby

Hals Rotary klub lukker – med værdighed
 Syv hjertestartere blev overdraget til lokalsamfundet med placering bl.a. hos PM Træ. (Foto: Expo Fotografi).

www.rotarygolf.dk
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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

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i februar-marts

Bjerringbro 
Arne Søndergaard

Frederikshavn 
Jeanne-Christine  
     Lunde-Christensen

Grenaa GoMorgen
Lene Nordheim

Grenaa-Djurs 
Gert Foldager

Hjørring Vestre 
Betina Deroshe Jensen

Kjellerup 
Line Gulstad

Hadsund 
Mads Doré Hansen
Paul Johan Madsen
Carsten Andersen
Mads Bisgaard Kristensen
Finn Dahlstrup Pedersen

Pandrup 
Peter Bonde Simonsen
Lars Christian Sønderstrup
Jakob Tømmerby
Peter Wulff Andersen

Viborg Morgen 
Lars Norden
Jette Veggerby

Viborg-Asmild 
Henriette Dahl
Henrik Jensen

Aalborg City 
Joseph Kristensen

Aalborg Nørresundby
Peter Heiden
Søren Jørgensen
Anne Langer Lønstrup
Peter Thomsen

Aalborg Søndre 
Lars Dessau

Når de danske medier rapporterer fra 
det krigsramte Ukraine, fortæller de ikke 
meget om den store nød og elendighed, 
krigen har forvoldt befolkningen. Det 
gælder ikke bare i Øst-Ukraine, men i hele 
landet. 

Mangles der i klubberne inspiration til 
nye hjælpeprojekter, var det måske en ide 
at tænke på Ukraine.

Følgende situationsrapport  (direkte 
oversatte brev) er skrevet af assisterende 
zonekoordinator Miroslav  i Lviv i Ukraine. 

Brev fra Ukraine
I januar-februar 2015 var min indsats 

koncentreret om hjælpen til borgere og 
flygtninge I Slavjansk via medlemmerne I 
byens Rotaryklub, som befinder sig midt I 
krigen I Østukraine. 

Jeg tog til RK Slavjansk sammen med 
en last nødhjælp fra klubberne i Lviv, som 
jeg havde organiseret. Ukrainske bøger til 
Centralbiblioteket og skolerne i byen lige-
som te og sukker til flygtningene fra byerne 
Debaltsevo, Gorlivka og Avdeevka, hvor 
kamphandlingerne var meget voldsomme. 
Flygtningene var primært taget til Slavjansk 
hvor de blev huset i jernbanevogne på 
jernbanestationen. Cirka 5.000 men-
nesker lever på denne måde. I alt kom 
cirka 23.000 mennesker til byen på få 
dage. Vores tebreve og sukker rakte til en 
dags forbrug for flygtningene på jernban-
estationen, hvor det er hård frost og ingen 
varme. Denne indsats blev varetaget af RK 
Slavjansk i samarbejde med medarbejdere 
fra ”Ministeriet for usædvanlige hændel-
ser” i Ukraine. 

I uge 9 organiserer jeg den tredje 
nødhjælpskonvoj med sæbe, rengørings-
midler og babymad til Slavjansk. Alle seks 
Rotaryklubber i Lviv er involveret i det og 
jeg koordinerer indsatsen. 

I Ukraine oplever vi en massiv inflation 

Vi må ikke glemme Ukraine!

som gør os alle fattigere og fattigere. Når 
jeg ser på mine Rotarykammerater der 
arbejder i det offentlige, har de mindre og 
mindre råd til at betale for deres medlem-
skab af Rotary og for vores humanitære 
indsats. (...) For få dage siden fik Severo-
donetsk som i dag administrativt er en del 
af Lugansk-regionen en nødhjælpspakke 
fra den danske stat: kirurgisk udrustning til 
det lokale hospital. Det er meget moderne 
og egnet til at yde speciel indsats til sårede 
soldater og almindelige borgere. Der kom 
også nødhjælp fra Rotarianere i Tyskland 
og Rumænien igennem Slavjansk RK og 
andre klubber i Kharkiv by til hjælp til 
befolkningerne i krigszonen. 

Jeg har aldrig hørt om bidrag fra danske 
rotarianere til Ukraine i de seneste år? I 
min by Lviv er der flere hundrede danske 
firmaer med store investeringer. Måske 
kan vi spørge deres ejere om hjælp til 
Vestukraine? Jeg kan arrangere pengeover-
førsler via min konto i CredoBank.  

Dette er en effektiv metode til at dække 
akutte behov fra Østukraine. Modellen 
fungerer allerede i Kharkiv RK med tyske 
rotarianere fra distrikt 1390. 

Rotarykammerat Miroslav 
(Forkortet af red.)


