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Jeg har netop afsluttet mine klubbe-
søg på Færøerne. Deroppe er der to 
klubber i henholdsvis Klaksvik og 
Torshavn, som egentlig er to meget 
forskellige klubber ved det første ind-
tryk, og dog alligevel?… det emmer i 
begge klubber af Rotary! Det er 100 
% engagerede mennesker, der deroppe 
hver uge mødes til spisning og efter-
følgende har et program af vekslende 
indhold, som vi kender det. Krumtap-
pen er begge steder udvekslingspro-
grammet og støtte af lokale projekter. 
I Torshavn var de meget stolte af, at de 
netop havde afsluttet et naturprojekt 
på Mykines, øgruppens vestligste ø, 
hvor klubben havde opstillet en kvali-
tetskikkert på et fast underlag, således 
at det stigende antal turister hermed, 
på nærmeste hold, kan studere lunden 
(søpapegøjen), uden at forstyrre fug-
lene, hvilket er et tiltagende problem i 
sammenhæng med den øgede tilstrøm-
ning af turister til Færøerne. 

To faldefærdige, men bevarings-
værdige staldbygninger, beliggende 
oppe på fjeldet nær Klaksvig, var så at 
sige, også i den lokale klubs ”kikkert”. 
Man påtænkte at få bygningerne reno-
veret, og efterfølgende kunne nogle af 
de lokale foreninger måske anvende 
dem som klubhuse. Man ville nu un-

dersøge, hvordan man kunne komme 
videre gennem forhandlinger med eje-
ren. Således afsluttes projekter i Ro-
tary klubberne, og snart efter dukker 
nye op, og sådan bør det være.

Synlighed på Facebook
Vi har i distriktet netop startet et af de 
vores mest ambitiøse projekter nogen-
sinde, nemlig et Facebook tiltag der gør, 
at klubberne, på en absolut overkom-

melig måde, kan blive boostet gennem 
FB, ligesom sideeffekten kan blive, at 
mennesker, som vi normalt ikke kan få 
fat i, kan fatte interesse for Rotary. 

Her havde vores Rotaryvenner på 
de vindblæste øer allerede bevist, at 
netop FB er et meget velegnet medie 
til at øge interessen for Rotary, idet 
Torshavnsklubben havde anvendt FB 
for at gøre unge interesseret i at blive 
udvekslingsstudenter for Rotary. Ikke 
mindre end seks ansøgere havde meldt 
sig, og lige i de dage, mens jeg var der-
oppe, gennemførtes samtalerne med 
dem, for at fi nde frem til de bedst eg-
nede. Dette borger for, at vi kan opnå 
succes gennem vores samarbejde med 
”Online-Synlighed”, og således at 
FB-kampagnen kan øge interessen for 
distriktets næsten 60 klubber.

Det er vigtigt, at klubberne takler 
henvendelser vedrørende Rotary se-
riøst og i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for kommende rota-
rianere. Klubberne bør derfor have et 
afklaret medlemsudvalg, der skal tage 
sig af dem, der viser Rotary interesse, 
hvor det også er vigtigt, at der er en 
mentor-ordning, så evt. nye kan blive 
fortrolige med klubbernes dagligdag 
under erfaren vejledning.

Birger

Nyt i 1440
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Distriktskonference og Årsmødet
Lørdag den 5. oktober afholder vi Di-
striktskonferencen og vores Årsmøde, 
der afvikles på Cepheus Park (Randers 
Stadion). Der er udsendt en indbydelse, 
ligesom der også er sket en lovformelig 
indkaldelse til Årsmødet, der er en del 
af programmet for dagen. Årsmødet er 
distriktets besluttende myndighed, og 
en foreløbig dagsorden er lagt op under 
Distrikt 1440 > dokumenter > Birger 
Borch Larsen. På årsmødet aflægges 
diverse beretninger samt regnskabsaf-
læggelser, ligeledes skal de endelige 
vedtægter for Rotary Danmark verifi-
ceres. Desuden skal der ske valg af 4 
klubber til en nomineringskomite, der 
skal udvælge distriktets COL-repræ-
sentant 2020-23 samt kommende gu-
vernør 2022/23 (se annonce side 4)

Distriktskonferencen byder på et 
alsidigt program, og det endelige pro-
gram oplægges snarest på rotary.dk, se 

ovenfor. Der 
kommer flere 
i n t e res san te 
indlæg, bl.a. 
kommer Gitte 
Hornshøj, der 

vil holde foredrag ud fra overskriften 
” Der udslagsgivende menneske”, hvor 
hun gør det klart, at vi alle er udslags-
givende, hvis vi holder fokus på at 
blive det.

Hans Christian Øster vil tale over 
emnet: ”Rotary Etik”. Hans Chr. er, 
udover udpeget repræsentant for vores 
verdenspræsident, til daglig professor i 
Sverige, ligesom han er pastguvernør i 
D-2410, Østsverige-Letland. Det pud-
sige er tillige, at Hans Chr. har en bag-
grund fra Randers. 

Rotaryklubberne vest for Storebælt 
vil skaffe 3 mill. DKK til etableringen 
af en oplevelsesskov i tilknytning til 
det kommende Børne- og Ungehospice 
Strandbakkehuset på Djursland. Ho-
spiceleder Dorit Simonsen vil komme 
og fortælle om projektet.

Ligeledes vil vi blive præsenteret 
for distriktets udvekslingsstudenter, 
der kører et sideløbende program un-
der konferencen, hvor miljø, klima og 
fauna vil blive sat i højsæde. Besøg i 
Randers Regnskov og hos Randers 
Kommune bliver en del af dagens pro-
gram. Det bliver meget spændende at 

overvære studenternes fremlæggelse af 
disse yderst aktuelle emner.
Jennumparkens Børnekor, der er et 

præmieret integrationsprojekt, vil 
forestå underholdningen. For de led-
sagende gæster, bliver der under Års-
mødet et alternativt program med en 
guidet rundvisning i Randers. Et pro-
gram som Visit Randers forestår. 

OBS!

Alle medlemmer 

er velkomne og 

 deltagelsen er gratis. 

Tilmeldelse skal ske senest den 26. 

sept. på distriktets web-side.
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Orkanen	Dorian	har	skabt	en	national	katastrofe	for	den	lille	selvstændige	østat	med	ca.	400.000	indbyggere.		

Bahamas	består	af	ca.	700	øer	i	Atlanterhavet,	beliggende	sydøst	for	Florida.	Ca.	30	af	øerne	er	beboede.	De	nordligste	øer	
Abaco	og	Grand	Bahamas	er	total	ødelagte.		

Omkring	76.000	mennesker	er	jfr.	FN	nu	hjemløse	og	ca.	2.500	meldes	savnet.	Hovedstaden	hedder	Nassau	og	er	beliggende	
på	øen	New	Providence.		

Rotary	Internationals	verdenspræsident	2018-19	Barry	Rassin,	som	kommer	fra	Bahamas,	er	sat	i	spidsen	for	Rotarys	hjælp	
til	Bahamas.		

Formand	for	Rotary	Danmarks	råd,	Jens	Martin	Hansen,	har	været	i	kontakt	med	Barry	Rassin,	som	fortæller,	at	landet	har	
brug	for	rigtig	mange	penge	til	genopbygningen.		

Det	donerede	beløb	fra	Danmark	kan	iflg.	den	tidligere	verdenspræsident	fordobles	5	gange	via	Rotarys	fonde.	

Klubber,	rotarianere	og	alle	andre	kan	hjælpe	med	genopbygningen	af	østaten	ved	at	donere	penge	til	Bahamas.	

 

På Rotary Danmarks hjemmeside og Facebook side kan du se, hvordan du støtter – enten som klub eller 
som privatperson eventuelt med skattefradrag. 

Orkanen Dorian har skabt en national 
katastrofe for den lille selvstændige 
østat med ca. 400.000 indbyggere. 

Bahamas består af ca. 700 øer i Atlan-
terhavet, beliggende sydøst for Florida. 
Ca. 30 af øerne er beboede. De nordlig-
ste øer Abaco og Grand Bahamas er to-
tal ødelagte. 

Omkring 76.000 mennesker er jfr. FN 
nu hjemløse og ca. 2.500 meldes savnet. 
Hovedstaden hedder Nassau og er belig-
gende på øen New Providence. 

Rotary Internationals verdenspræsi-
dent 2018-19 Barry Rassin, som kom-
mer fra Bahamas, er sat i spidsen for 
Rotarys hjælp til Bahamas. 

Formand for Rotary Danmarks råd, 
Jens Martin Hansen, har været i kontakt 
med Barry Rassin, som fortæller, at lan-
det har brug for rigtig mange penge til 
genopbygningen. 

Det donerede beløb fra Danmark kan 
iflg. den tidligere verdenspræsident for-
dobles 5 gange via Rotarys fonde.

Klubber, rotarianere og alle andre kan 
hjælpe med genopbygningen af østaten 
ved at donere penge til Bahamas.

På Rotary Danmarks hjemmeside og 
Facebook side kan du se, hvordan du 
støtter – enten som klub eller som pri-
vatperson eventuelt med skattefradrag.

Hjælp med at 
synliggøre den 
gode historie i 
Rotary
Distrikt 1440 har lavet en enestående 
aftale om synliggørelse af Rotary på 
Facebook med Hadsten-firmaet Online-
Synlighed.dk. Alle klubber i distriktet 
opfordres til at sende gode Rotary-histo-
rier ind, hvorefter OnlineSynlighed.dk 
tilpasser dem til formatet og gør dem klar 
til successiv udsendelse fra nu og frem til 
næste forår. 

Jeres gode historie bør ledsages af et 
billede, eller den kan slet og ret sendes 
som en video. Det kan eksempelvis være 
fra en klubaften, fra en klubaktivitet i lo-
kalområdet, eller måske et billede eller 
video af et medlem, der fortæller, hvad 
han/hun får ud af at være medlem af 
Rotary. Hvis det er videoer, bør de være 
max. 30 sekunder lange.

Der er aftalt, hvilke målgrupper der vil 
modtage de gode Rotary-historier, og det 
er vigtigt, at vi hver især ”synes godt om” 
de annoncer, der kommer, samt deler og 
eventuelt kommenterer dem i vore net-
værk. Dermed kan kampagnen potentielt 
nå ud til knap en halv million personer i 
målgruppen inden for distriktets grafiske 
område!

De gode Rotary-historier sendes sna-
rest muligt til rotary@onlinesynlighed.dk

Efterårsseminar om  
Rotary på Facebook
På distriktets efterårsseminarer – 8. okt. 
i Aalborg og 21. okt. i Randers – vil der 
blive undervist i brugen af Facebook i 
Rotary-regi, så vi er parat til at bakke op 
om kampagnen på klubbernes Facebook-
sider.

Kampagnen vil uden tvivl øge kend-
skabsgraden til Rotary, og den vil for-
mentlig give interesse for at være med. 
Det vil i praksis ske ved, at hvis en person 
er interesseret i at høre mere om Rotary, 
bliver der fremsendt nyt informations-
materiale – og derefter får de relevante 
klubber besked om de interesserede per-
soner.

Så forhåbentlig vil det resultere i en 
massiv medlemsfremgang i indeværende 
år…

På forhånd tak for hjælpen!

Siden 1997 har Mama Siara hjulpet omkring 30 volds-
ramte kvinder og deres børn om året i Arusha i Tanza-
nia med blandt andet et tekstilprojekt, som giver kvin-
derne en ny tilværelse, så de kan klare sig selv.

Projektet har været støttet af Rotary i Østrig samt af 
Hanne Skov fra Ebeltoft, og hun efterspørger nu, om 
en dansk Rotaryklub vil være med til at bære projektet 
videre. 

En repræsentant fra den østrigske klub, Martin Sai-
ler, kommer til Aarhus tirsdag den 1. oktober sammen 
med hollandske Marcel Vloemans, der også har støttet 
projektet gennem de seneste 10 år, og her vil der være 
mulighed for at høre nærmere om det spændende pro-
jekt, der mangler nye partnere for at kunne fortsætte.
Nærmere oplysninger kan fås hos Hanne Skov, 
tlf. 28 83 17 73 eller mail hanneskov54@gmail.com. 
Desuden kan du læse mere om projektet på  
www.thefarajacenter.org

Projektpartner søges
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Rotaryåret 2019/2020 er nu godt i 
gang, og det er snart tid for Efterårs-
seminar og PrePets. 

PrePets er for kommende klubpræ-
sidenter (electer), hvor de vil blive 
introduceret til deres år ved den kom-
mende distriktsguvernør (DGE) samt 
assisterende guvernører (AG) og an-
dre electer. Distriktet indfører nye til-
tag allerede fra foråret 2020, som vil 
få indvirkning på electens Rotaryår. 
Det er derfor vigtigt, at så mange ele-
cter som muligt møder op. 

Efterårsseminaret handler om bru-

gen af Facebook, så klubberne er 
klædt godt på til den store Facebook-
kampagne hen over året.

Begge dele afholdes samme tid og 
sted:
•  Tirsdag den 8. oktober kl. 18-21:30, 

Aalborg Tech College Food, Rør-
dalsvej 10, 9000 Aalborg (primært 
electer fra Aalborg klubber og nord 
for Limfjorden)

•  Mandag den 21. oktober kl. 18-
21.30, Tradium, Minervavej 57, 
8960 Randers SØ (primært electer 
syd for Limfjorden)

Tilmelding er åben på distriktets 
hjemmeside. 

Bemærk: sidste tilmeldingsfrist lig-
ger nogle dage før af hensyn til mad 
og klargøring.

Jeg glæder mig til at møde jer. 

DGE Laila Christensen

KUNNE DU TÆNKE 
DIG AT GØRE EN 
FORSKEL FOR…… 

 
Distrikt 1440 søger hvert år guvernører (DG) – og vi opfordrer alle, 

der kan og vil, til at ansøge. Som guvernør får du nemlig mest 
mulig indflydelse til at udvikle Rotary og klubber gennem et 

spændende og udviklende job i tæt samarbejde med hele 
guvernørgruppen og distriktet. 

 
Vi arbejder på værdiforbedringer i D1440, og du vil derfor skulle indgå i et 

langsigtet strategiarbejde ud fra en vision om at gøre Rotary og klubberne stærkere. 
 
Derfor ændrer vi også på DGs opgaver blandt andet for at gøre jobbet mere interessant for erhvervsaktive og i det 
hele taget sikre balancen mellem Rotary og privatlivet. 
 
Som DG får du masser af ledertræning både lokalt, nationalt og internationalt, og vil derudover få udvidet dit 
personlige og professionelle netværk. Du bør sikre dig din klubs opbakning, inden du ansøger, da klubben også skal 
kunne løfte nogle opgaver i forbindelse med PETS, kædeoverrækkelse og Distriktskonference, eventuelt i samarbejde 
med andre naboklubber. 
 
Bliver du valgt og godkendt som kommende guvernør (DGND), begynder du januar 2020 i guvernørgruppen (GG) som 
sekretær, så du stille og roligt bliver sat ind i tingene. Jobbet er frivilligt. Til gengæld bliver alle dine uddannelser, 
rejseudgifter og kørsel betalt. 
 

Ansøgningsfristen er 1. november 2019, og der afholdes samtaler den 5. december 2019 i Rebild. 
Dit år som distriktsguvernør bliver i 2022/2023. Alle ansøgere behandles med dyb fortrolighed. 

 
 Du er pastpræsident eller præsident i det år, du ansøger. 
 Du har været medlem af Rotary i min. 7 år.  
 Det er en fordel, hvis du har arbejdet med Rotary projekter og/eller distriktsarbejde.  
 Du behersker engelsk i skrift og tale på et rimeligt niveau. 
 Du må påregne en del møde- og rejseaktivitet. 
 Der vil være administrative og ledelsesmæssige opgaver, som bliver stigende i perioden. 
 Jobbet er foreneligt med et erhvervsaktivt liv, men kræver dog nogen grad af fleksibilitet. 

 
Efter cirka et halvt år som DGND bliver du indsat som DGN i det nye Rotaryår pr. 1. juli, hvorefter din ledertræning 
begynder at tage fart. Det næste år bliver du DGE, hvor du skal med på internationale lederuddannelser og får pålagt 
opgaver for distriktet, og som DG bliver du øverste ansvarlige for distriktet i et Rotaryår. Du vil stadig være en del af 
guvernørgruppen det sidste år som IPDG, og herefter vil du kunne kalde dig PDG. Jobbet er således for min. 4,5 år.  
 
Guvernørgruppen (GG) består i 2019 af: 

DG  Birger Borch Larsen (DG 2019/2020) 
DGE (elect) Laila Christensen (DG 2020/2021) 
DGN (nominee) Jes Berg Gertsen (DG 2021/2022) 
IPDG Jens Martin Hansen (DG 2018/2019) 

Vi forventer, at du har: 
 

- Gode samarbejdsevner og god situationsfornemmelse.  
- Gode lederegenskaber, gerne med erfaring fra andre frivillige organisationer. 
- God analytisk og pragmatisk evne til at sætte dig ind i distrikts- og klubbehov. 
- Gode kommunikationsevner, en dygtig organisator og koordinator, som følger op og tager ansvar. 
- Loyalitet overfor Rotary. Du skal repræsentere Rotary International i D1440. 

 
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en eller flere fra guvernørgruppen. 
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG – FOR DET ER SJOVT OG MEGET GIVENDE AT VÆRE FRIVILLIG 😊😊 
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EFTERÅRSSEMINARER
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Indmeldt siden 1. juli:

Bjerringbro
Allan Poulsen

Frederikshavn
Christian Maysfelt
Peter Vestmark Nielsen
Ronnie Calundan

Frederikshavn City
Helle Mølgaard
Lars Holm Kristensen

Grenaa 
Helene Bendorff Kristensen
Søren Woller Topp

Grenaa-Djurs 
Morten Knudsen

Hadsten
Henrik Lund Sørensen
Marie-Louise Talmar Kannerup

Hirtshals
Helle Ejsing
Peter Baatz Kristensen

Hjallerup Morgen
Kim Østergaard

Hjørring Vestre
Kim Wøldiche Klitholm

Hobro
Jan Jensen Sveistrup

Klaksvikar
Eirikur á Húsamørk

Nibe
Søren Beer Møller

Pandrup
Susanne Berthelsen

Rebild
Rebekka Margrethe Bisgaard

Rotex 1440
Jeppe Bonde Weikop
Mads Ulrik Bitsch Bech
Maja Brix Christensen
Mathilde Birk
Rasmus Strange Jensen

Skagen Morgen
Mikal Nielsen

Skivehus
Goska Rasmussen

Sydthy
Thomas Lund

Viborg-Asmild
Annelise Dalsgaard Jespersen
Christian Beck Asmussen

Aalborg City
Anne Kyhl Christiansen
Hanne Skovby Overgaard

Aalborg International
Vidhya Banerjee

Aalborg Nørresundby
Allan Lykke Eskildsen
Elin Nielsen
Jan Bjerre Holst
Mette Bilstrup

Aalborg Vestre
Jesper Bradsted

Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Arne Hedegaard, 
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Johs. Bindslev
Aalborg-Nørresundby RK
johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Jørgen Leonhard Jensen
Han Herred RK
Leonhard.el@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro, 
Løgstør, Skive, Skive Fjord 
Morgen, Skivehus, Aars

Område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Lena Uldall
Hadsten RK
lena@uldallconsult.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Birger Borch Larsen
Randers Østre RK
Dg1440-1920@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Birger Borch Larsen, mail: dg1440-1920@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg:
19. sept. Rosenholm
20. sept. Grenå Go’Morgen
23. sept. Langå
24. sept. Randers Søndre
25. sept. Randers Business Breakfast
30. sept. Viborg Asmild
  2. okt. Hadsten
  7. okt. Hinnerup
10. okt. Hammel
22. okt. Hanstholm
24. okt.  Frederikshavn  

Bangsbostrand
29. okt. Aalborg Østre

Øvrige begivenheder:
28. sept. RLI modul 1, Randers
  5. okt. Distriktskonference Randers
  8. okt.  Efterårsseminarer Aalborg
13. okt. Deadline månedsbrev okt.
21. okt. Efterårsseminarer Randers
26. okt. RLI modul 2, Randers

Velkommen til nye medlemmer! 


