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Mandag den 29. februar sluttede Flygt-
ningestemmers koncertturné i Aalborg, 
efter at der havde været koncert først i 
København, derefter i Haderslev, Odense, 
Ribe og på et antal asylcentre. Koncerterne 
var blevet til på initiativ af Gert Barslund, 
der som leder af Flygtningestemmer havde 
skrevet 12 sange sammen med flygtninge 
fra Iran, Syrien, Palæstina og Bosnien, der 

på denne måde fik givet udtryk for de vold-
somme oplevelser, de har haft.

I Distrikt 1440 var der arrangeret kon-
cert i Aalborg Kongres- og Kulturcenter for 
asylansøgere om eftermiddagen, og om 
aftenen var der offentlig adgang – et tilbud, 
der blev modtaget af både flygtninge, ro-
tarianere og andre tilhørere.

Musikken blev leveret af et super band, 
og i Aalborg sang følgende solister: Søs 
Fenger, Bryan Rice, Freya, Steffen West-
mark, Jonas Rendbo og Sys Bjerre – alle 
medvirkede gratis i den gode sags tjeneste.

Formålet med koncerterne var at give 
asylansøgere, flygtninge og andre en musi-
kalsk oplevelse, og desuden at samle penge 
ind til at skabe flere oplevelser på danske 
asylcentre. Koncertturneen blev støttet 
økonomisk og praktisk af Folkekirkens asyl-
samarbejde, Røde Kors og Rotary.

Stærke sange
Sangene blev dygtigt bundet sammen af 

Gert Barslund, der er rotarianer i Esbjerg, 

Koncerter med Flygtningestemmer 
blev en stor succes

Alle klubber i nær-
heden af Asylcentre 
kan søge om penge

Koncerterne skabte et overskud 
på ca. 100.000 kr., som kan anven-
des af bl.a. Rotaryklubber til en ind-
sats i asylcentrene.

Ansøgning om tilskud sendes in-
den 1. april til

Peter Eigenbroth, dg1440-1516@
rotary.dk.

og han fortalte om sangenes tilblivelse og 
indhold – fra krigens rædsler til det håb, der 
præger flygtningene, når det er lykkedes 
dem at komme væk fra krigen. 

Også solisterne fortalte indlevende 
om deres møde med de flygtninge, der 
har medvirket til at skrive sangene – flere 
af dem har været med til nogle af kon-
certerne. Det var fint med disse gribende 
historier, der styrkede forståelsen af san-
gene, som nogle gange blev fremført med 
en lydstyrke, der i nogen grad vanskelig-
gjorde tolkning af teksterne…

Pænt overskud
Som omtalt optrådte solisterne gratis, og 

det åbnede mulighed for at skabe et over-
skud, der kan bruges til at tilbyde oplevelser 
på asylcentrene i Danmark. Overskuddet 
for turneen blev i omegnen af 100.000 kr. 
Beløb fra denne pulje 
kan søges af bl.a. 
Rotaryklubber, af 

sbjerg, 

gratis, og 
kabe et over-

at tilbyde opleveelslssererer 
Danmark. Oversrsskukukuddddddet 

blev i omegnenn aaff f 100.0000000 00 krkkr. 
fra denne puljljljee e

kan søges af bl.a... 
Rotaryklubber, 

Gert Barslund fremførte selv en af sine 12 sange.Til højre Søs Fenger.

Fortsættes næste 
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der har ideer til at gøre en forskel for de asy-
lansøgere, der ofte frister en kedelig og usik-
ker tilværelse i asylcentrene. Der er nedsat 
en komite med medlemmer fra de fire ar-
rangerende organisationer. Jeg skal hermed 
opfordre de Rotaryklubber, der har lyst til at 
involvere sig i lokale asylcentre, om at sende 
en beskrivelse af et eventuelt projekt samt et 
budget for aktiviteten til undertegnede. Der 
bliver rift om pengene, og ansøgningsfristen 
er derfor sat allerede til 1. april. Lad mig 
høre fra jer inden da!

Asylcentrene er et oplagt mål for en hu-
manitær indsats fra distriktets klubber. Og vi 
har faktisk 22 asylcentre her i distrikt 1440, 
så der er helt sikkert også et i nærheden af 
jeres klub!

Peter Eigenbroth
Fotos: Jens Søndergaard

Fortsat fra forsiden

Sangeren til venstre er Freya.

Distrikt 1440 har med sit ”nødhjælps-
udvalg” og med oplægget til den kontinu-
erlige indsamling af penge til Shelterboxe 
og Water Survival Boxe skabt en handle-
kraftig løsning, når der opstår naturkata-
strofer rundt omkring i verden, hvor der 
kræves en hurtig indsats.

Da vi i begyndelsen af marts fik en 
henvendelse fra Shelterbox DK med 
anmodning om hurtig støtte til befolknin-
gen på Fiji øerne, efter at de var blevet 
ramt af tyfonen Winston, besluttede 
nød  hjælps ud valget at donere hele den 
øjeblikkelige kassebeholdning, 25.000 
kr., suppleret af 10.000 kr. fra distriktet, til 
formålet.

Danmarks øvrige distrikter har skullet 
gennem en meget tungere beslutnings-
pro ces for at frigive beløb til finansiering 
af Shelterboxe. Det har også været dis-
kuteret, om Rotary Danmark igen skulle 
foranstalte en landsindsamling, som vi 
tidligere har gjort i forbindelse med natur-
katastrofer i Indonesien og i Nepal, men 
det er der ikke vundet gehør for – heller 
ikke i distrikt 1440. Derimod vil Hjælpe-
fonden – ekstraordinært – matche bidra-
gene fra distrikterne.

Men nu er kassen tom
Det var rigtig dej-

ligt at kunne tage 
en hurtig og effektiv 
beslutning. Det vil vi 
også gerne være i 
stand til fremadrettet. 
Derfor skal der lyde 
en opfordring til 
klubberne om til 
stadighed at have 
vores nødhjælps-
udvalg i tankerne, 
når klubbernes projektkonto 
skal disponeres. Vi vil have fokus 

En god løsning på et akut behov
på, hvilken form for nødhjælpsbokse der er 
relevant i den enkelte katastrofesituation, 
og vi vil gerne medvirke til, at der opbyg-
ges lagre af bokse, som er klar til at blive 
sendt af sted, så snart anmodningen om 
hjælp kommer.

Opfordringen til klubberne lyder på, at 
de årligt yder et beløb på 5.000 kr., som 
svarer til én Shelterbox eller tre Water 
Survival Boxe. Beløbet kan indbetales på 
konto 7420-0001237463.

Private bidrag kan, med skattefordel, 
indbetales til Rotary Danmarks Hjælpefond 
på konto nr. 3574-10845963.

Hør mere om boksene
Distriktets nødhjælpsudvalg kommer 

gerne ud i klubberne og demonstrerer de 
to bokstyper – og fortæller om nogle af de 
katastrofer, hvor Rotary har været med til 
at gøre en forskel – ved at kunne tilbyde 
midlertidigt husly, ved at kunne skaffe rent 
drikkevand, og med basalt udstyr til at klare 
hverdagen, mens en genopbygning af 
samfundet står på.

Ring til formanden for udvalget, Erik 
Tornøe, på tlf. 23 44 63 98 (mail: lento@c.
dk), og lav en aftale om et klubbesøg. Det 
er gratis – men vi håber selvfølgelig på en 
indbetaling til nødhjælpskontoen, så vi fort-
sat kan agere handlekraftigt, når der opstår 
et behov for det.

Peter Eigenbroth
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Kære rotarianere:
Jeg skriver til jer omgående 

og på denne måde, fordi jeg 
ikke tidligere i mit arbejde for 
Shelterbox har oplevet et så 
akut og betydeligt behov for 
hjælp. Jeg har valgt jer, fordi 
det fremstår klart af neden-
stående henvendelse, at det i 
denne situation ikke er en mu-
lighed at igangsætte projekter 
eller gå bredt ud, da behovet er 
nu og her.

Kort fortalt, så har Shelter-
box brugt alt, hvad man har 
kunnet skaffe primært på 
Sy riske flygtningelejre og 
genopbygningen af Nepal. 
Med udgangen af 2015 havde 
Shelterbox helt ekstraordinært 
bistået godt 68.000 mennesker. 

2016 er ikke indledt blidere, 
og her har tyfonen Winston 
nu efterladt 120.000 personer 
uden hjem på Fiji Øerne. Lan-
det er næsten helt ødelagt. 

Som en ekstra udfordring 
har et rigtig grimt jordskælv 
forleden ødelagt store dele af Indonesien, 
og her er der igen brug for hjælp. Men 
det er Fiji, som er den store udfordring. 
Shelterbox Int. vurderer, at hjælpen mindst 
bør bestå i at sende 2000 bokse – det inde-
bærer, at man omgående skal finde 1 mio. 
£. Derfor har Shelterbox med baggrund i 

aftale med Rotary International aftale rettet 
henvendelse til de mange Rotary affilie-
re de, som er repræsentanterne for Rotary 
overfor Shelterbox.

Jeg vil således indtrængende anmode 
Rotary Danmark, Hjælpefonden, distrik-

Naturkatastrofe på Fiji øerne - 
120.000 mennesker uden hjem nu!

Distriktet har modtaget nedenstående skrivelse fra formanden for ShelterBox DK, Karsten Thuen:

En af de første Shelterboxe bringes i land på Fiji øerne.

terne og KRK om at undersøge mulig he-
derne for at Rotary i Danmark kan bidrage 
ekstraordinært og hurtigt til netop denne 
opgave. 

På www.shelterbox.org kan I se det 
samlede billede.

Vi vil gerne minde om alle de gode til-
bud, som Rotary Global Rewards har at 
tilbyde dig. Du har mulighed for at købe 
rejser, flybilletter, hotelophold, middage, 
teaterforestillinger, service og meget meget 
mere over hele verden.

Som noget helt nyt kan medlemmer af 
Rotary- og Rotaract tilbydes rabatter fra 
din virksomhed. Kom med tilbud til Rotari-
anere i dit lokalområde, i dit distrikt eller 
over hele verden.

Hvordan gør du det? 

går du ned i bunden og trykker på ”opret 
dit eget tilbud”.

a new offer” tryk her.

og udfylde de blanke felter. 

”Save” i bunden.

Har du specielle tilbud til Rotarianere?
udbyder med 
instruktioner 
for, hvordan 
kunderne får 
adgang til det. 

får brug for 
hjælp, kan du 
finde en guide i 
FAQ & Hjælp- 
sektionen til 
højre.

Vi håber, at 
rigtig mange 
Rotarianer vil 
finde, at dette 
er en mulighed 
for gratis 
markedsføring i 
ind- og udland.

Annette Hansen
Chair Rotary Global Rewards
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Hver anden fredag morgen, præcis 
klokken 07.00, samles en gruppe af 
erhvervsaktive mænd og kvinder for 
at drikke morgenkaffe sammen.

»Viborg Morgen Rotary« hedder klub-
ben og den er, som navnet også antyder, 
en gruppe under den globale organisation 
Rotary. Med i flokken af morgenfriske i 
Viborg Morgen Rotary er en blanding af 
mindre erhvervsdrivende og lønmodtagere 
i mellemlederstillinger.

Flere af medlemmerne er fra Fjends-
området, der iblandt Sinna Maagaard, som 
driver enkeltmandsvirksomheden Actera-
klinikken i Stoholm. 

Hun er udnævnt til klubbens præsident 
for året 2016/17.

- Det var netop en af de humanitære 
opgaver, som et lille trekløver i klubben 
kastede sig over i månederne op til julen 
2015, fortæller Sinna..

Her besluttede eksportchef Michael Hol-
gaard Jensen, med base i præstegården 
i Knudby sammen med specialist hos 
Nykredit, Jens Kristian Hviid og Sinna 
Maagaard at lave en indsamling til en 

- Vi vidste, at den humanitære or-

samlet masser af tøj og møbler til ukrain-

ske børnehjem, men at man ikke havde 
pengene til finansiering af transporten. Og 
så besluttede vi os for at gøre forsøget på at 
rejse pengene, fortæller Michael.

Trekløveret valgte at sælge gavekort til 
det gode formål, og der blev arrangeret ju-
leevent i præstegården i Knudby, som også 
var med til at rejse bidrag til projektet.

- Det gik over al forventning. Indsam-
lingen endte på knap 17.000 kroner, når 
vi medregner bidrag fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond, og det var nok til at dække 
transportudgifterne, fortæller Michael.

To lastbiler fyldt med henholdsvis hos-
pitalsudstyr samt tøj, sko, legetøj og cykler 

6. februar i år ud fra et lager i Ishøj. Knap 
3 uger senere nåede den sidste af de to 
lastbiler frem til Kiev. Herfra har lokale 
Rotaryklubber taget over og sørget for, at 
adskillige tons humanitærhjælp er nået ud 
til dem, der har behovet.  

Morgenfrisk netværksklub 
hjalp børn i Ukraine

Blandt medlemmerne i netværks-
gruppen »Viborg Morgen Rotary« 
er fra venstre Michael Holgaard 
Jensen, Knudby, Sinna Maa-
gaard, Stoholm og Jens Kristian 
Hviid, Viborg. De tre har samlet 
penge til finansieringen af trans-
port af humanitær hjælp fra Dan-
mark til børnehjem i Ukraine.

Tekst og foto: Anne Kirstine Hansen. 
akh@fjendsfolkeblad.dk

Hvert år i juni får distriktets udvekslingsstudenter 
en super oplevelse ved i en uge at sejle med skibene 
”Loa” og ”Jens Krogh”. I år starter turen Grundlovs-
dag og bliver et togt i Limfjorden.

En ikke uvæsentlig ting for besætningerne er som 
bekendt mad og drikke! Og her har vi de sidste år 
været begunstiget af, at John Andersen fra Aalborg 

-
mester på ”Loa”. Det har distriktet kvitteret for ved 
at tildele John en safir til hans PHF ved det seneste 
klubmøde, hvor distriktsguvernøren mødte op for at 
hædre hovmesteren.

John kvitterede med at sige, at han nok kunne 
komme i tanker om nogle hverv på skibet, som var 
nemmere! Men han slog også fast, at det er en stor 
oplevelse at være tæt på udvekslingsstudenterne i 
den lille uges tid, togtet varer.

Tillykke til John med safiren, og tak for din store 
indsats for udvekslingsstudenterne!

Eig

Loas hovmester hædret

John Andersen i sit domæne ombord på ”Loa”.
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-
tivtagere, da den nyindstiftede pris Rotary 
Fundraiser 2016 i begyndelsen af marts 
blev overrakt ved et velgørenhedsarrange-
ment i Aalborg. En pris, der ikke hylder 
det, man har præsteret, men det man 
har præsteret for andre. Tre lokale havde 
taget imod Rotarys udfordring om at ind-
samle penge til gavn for børn og unge med 

kriterier som ”hoved, hjerte og ben” – krea-
tivitet, engagement og benarbejde – var 
det Thomas Bjuring, direktør for Aalborg 
Pirates, der løb med trofæet. 

Penge der gør en forskel
Thomas Bjuring havde valgt at støtte 

frivilliggruppen 9220, der tilbyder gratis 
aktiviteter og leg for børn i Aalborg Øst. 
”De her penge kan virkelig gøre en forskel, 
og det er helt i Pirates’ ånd”, udtaler en 
glad Thomas Bjuring, der understreger, at 
tilstedeværelse for gode initiativer i Aalborg 
Øst er vigtigt for Aalborg Pirates, der arbej-
der med social ansvarlighed under mottoet 

Også for repræsentanten fra 9220, Dor-
te Marie Bang, var det en stor og glædelig 
begivenhed. ”Jeg tror, en del af pengene 
skal bruges til at købe tipi-telte. I fremtiden 
vil vi nemlig gerne arrangere shelter-ture 
for børnene”, fortæller Dorte Marie Bang. 

Lokal opbakning
De to andre fundraisers - Lasse Rich 

Henningsen, direktør i Musikkens Hus og 
Thomas Thomsen, kreativ direktør i Konx-
ion – kunne også høste mange klapsalver 
og taknemmelige håndtryk. Lasse Rich 
Henningsen havde valgt at støtte Head-
space, der er et rådgivningstilbud til børn 

Aalborg City Rotarys Charity arrangementer

- primært lokale - formål. 
Disse arrangementer har været af vidt forskellig størrelse, karakter og form. Ifølge 

klubbens strategi for velgørenhed har vi valgt at støtte private eller frivillige projekter 
inden for kategorien børn og unge i Aalborg med særlige udfordringer eller svære 
livsbetingelser. 

Ved det seneste arrangement den 3. marts 2016 har vi for første gang indstiftet en 
pris, hvor klubben har kåret Rotary Fundraiser 2016. 

Anita Overgaard, formand for ACR 
Projekt- og Foundation udvalg 2015/16

    Årstal Sted Indsamlet ca. Forlods fastlagte modtagere

Charity 2010 Hotel Phønix 99.000 kr. Foreningen af  Grønlandske  
   børn
Charity 2012 Søgårds Bryghus 25.000 kr. End Polio Now
Charity 2013 Søgårds Bryghus 27.000 kr. Broen Aalborg
Charity 2014 Hotel Phønix 150.000 kr. Børns Voksenvenner, Aalborg  
   (overskud fra auktion)
   Desuden en række andre   
   donationer efterfølgende 
Charity 2016 Delimarché 95.000 kr. 9220 – De frivillige
   Headspace, Aalborg
   Fødselsdagskompagniet

Thomas Bjuring, Aalborg Pirates og Aalborg City Rotary fundraiser Award 2016
Foto: Kenneth Ploug, Fotograferne Vesterbro, Aalborg.

Award i den gode sags tjeneste
Lokal nystiftet pris overrakt til direktør for Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, for hans 
fundraisingindsats til gavn for frivilliggruppen, 9220.

og unge mellem 12 og 25 år, og Thomas 
Thomsen støttede Fødselsdagskompag-
niet, der hjælper familier i Aalborg Kom-
mune, som mangler ressourcer til at holde 
børnefødselsdage. 

Tidligere sportsdirektør i AaB, Lynge 
Jakobsen, deltog også i aftenens arrange-
ment, hvor han i rollen som auktionarius 

sørgede for, at de donerede gevinster kom 
under hammeren. Og det lokale Quist 
Wine bidrog med udsøgt italiensk mad og 
vin.

Rotary-arrangementet indbragte næsten 
100.000 kroner; penge som fordeles mel-
lem alle tre støtteformål. 

Anita Overgaard
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 

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:

-
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.

   
i  i t  

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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VIDSTE DU AT... 
For at fremstille artikler med et Rotary logo, så skal leverandøren have en officiel tilladelse  
(licens) fra Rotary International. Alle licenshavere skal iøvrigt betale minimum 10% af omsætningen  
til Rotary International. Spørg derfor altid om leverandørs licens nummer.

Rotary Licens: 96 - 4 A 0030
Alle priser er ekskl. moms.

SHOP ONLINE PÅ WWW.JEF.DK

PINS & EMBLEMER

Rotary Brilleholder

RI407 Kr. 80,00
Reversemblem - 7 mm

RI8000K Kr. 45,00

Reversemblem - 7 mm

RI8001 Kr. 50,00
Reversemblem - 10 mm

RI8005 Kr. 50,00
Reversemblem - 10 mm

RI8006 Kr. 50,00

Broche med Rotary emblem - 10 mm

RI413 Kr. 100,00
Blå emaljesløjfe - 10 mm

RI414 Kr. 100,00
Rød emaljehjerte - 7 mm

RI416 Kr. 40,00

Navneskilt i hvid/sort resopal, 11 mm emblem

RI8070 Kr. 90,00
Navneskilt i messing, ovalt

RI8072 Kr. 100,00

NYHEDNYHE

Navneskilt, ovalt. med graveret logo og navn

RI20023A Kr. 75,00

FÅ EN GRATIS KÄHLER VASE  
MED I KØBET:

Køber du for kr. 800, sender vi en flot:
Kähler Omaggio Sølv Vase, lille. 
Værdi kr. 199,95

Køber du for kr. 2.500, sender vi en flot:
Kähler Omaggio Sølv Vase, stor. 
Værdi kr. 449,00

Alle beløb er incl. moms men ekskl. porto & ekspedition. 
Tilbuddet gælder til og med 30. maj. 2016.

19. marts Forårsseminarer på
  Paderup Gymnasium.

  Hanstholm RK 50 års 
  jubilæum

Intercitymøder:
22. marts 18.00:  Sindal RK: Anders 
Bilgram:  Arktisk sejlads i åben båd.

13. april 17.15: Aalborgklubberne:
Direktør Kjeld Johannesen, Danish 

 
Vi vil gerne bringe datoer og emner 
for intercitymøder i månedsbrevet.

Thomasen. 

Grenaa-Djurs 
Ole Bregnhøj Fast
Phillip Schmidt

Randers Søndre 
Ole Ditlev

Michael Pedersen

Rebild
Esben Nielsen

Skagen 
Jan Nielsen
Bo Meyer

Sydthy 
Lene Borch Hougs

Thisted 
Asger Thomsen

Viborg Morgen 
Henrik Zacho

Aalborg Nørresundby 
Anitamaya Sommer

Aalborg Søndre 
Anton Villadsen
Jens-Peter Svendsen

Der er 14 nye - 
11 er udmeldte eller afdøde.

Velkommen til nye 
rotarianere


