
Fasthold kontakten

Nyt i 1440

Distriktsguvernør 2017-18
Egon JensenNr. 3 oktober 2017

Hvilken oplevelse det var at være med til 
distriktskonferencen og høre Anne Kjær 
Riechert fortælle om fredsuddannelsen og 
Stig Rossen om, hvordan man slår auto-
matpiloten fra. Tak til alle jer, som havde 
taget turen til Grenaa. Synd for jer, der ikke 
oplevede det, selvom det i år var gratis at 
være med. Dejligt forfriskende at høre ud-
vekslingsstudenternes indlæg med både 
Tall Ship Race og den musikalske optræden 
under ledelse af Søren Frieboe. 

Det bringer mig frem til mit egentlige 
ærinde. Hvor god kontakt holder vi egent-
ligt til de udsendte udvekslingsstudenter, 
efter de er kommet hjem. Har klubberne 
mailadresser på dem eller en direkte kon-
takt med dem. For en uge siden hørte jeg på 
distriktskonferencen i 1461, unge udveks-
lingsstudenter fortælle om Rotex i 1461. 
Rotex er en forening af udvekslingsstuden-
ter, som træffes et par gange om året med 
støtte fra distriktet. I 1461 havde de på kun 
to måneder formået at få kontakt med 119 
tidligere udvekslingsstudenter, som nu var 
med i Rotex. Det kunne jo være en direkte 
fødekanal til både Rotaract og Rotary. Det 

vil vi i distriktet arbejde videre med, og vi 
modtager gerne forslag og oplysninger fra 
klubberne desangående. Men I vil høre 
nærmere om Rotex.

Jeg er godt i gang med klubbesøgene og 
har nu nået 18 klubber. Tak for den gode 
modtagelse, som jeg har fået overalt. Vi har 
haft nogle gode diskussioner på møderne. 
Og det vil jeg gerne fortsætte med, så vi kan 
få nogle dialoger på mødet. Mange steder 
efterspørger man ideer, og det får mig til at 
tænke på vores internationale hjemmeside: 
”rotary.org”. Den kan være et besøg værd. 
Nu er det blevet nemmere at komme ind på 
siden. Men man skal selvfølgelig oprettes. 
Brug jeres mailadresse og som password er 
det nemt at bruge det samme som til den 
danske hjemmeside, så skal man ikke hu-
ske to forskellige. At man er kommet rigtigt 
ind, kan man se ved, at ens klub vil fremgå, 
når man er på ”my rotary”. Siden er selvføl-
gelig på engelsk. 

Når man ruller lidt længere ned på siden, 
er der forskellige muligheder: Club central, 
hvor der er oplysninger om ens egen klub. 
Brand Center, hvor man finder forskellige 

logoer og forslag til brevpapir og Power 
Points og så endelig ”Ideas”. Prøv at gå 
derind, og du vil finde mange forskellige 
muligheder for ideer og projekter og måske 
give dig en ide om, hvad klubben kan lave. 
Når du nu er kommet ind på den internati-
onale hjemmeside, så prøv at lege lidt med 
hjemmesiden og se, hvilke muligheder der 
er.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at 
Anne Kjær Riechert’s projekt/partnership 
er at finde på distriktets hjemmeside under 
mit navn under distriktskonferencen.

Hvis du har problemer med at finde 
hjemmesiderne, så gør brug af klubbens 
CICO, eller distriktets DICO, din AG eller 
mail direkte til mig.

Til slut vil jeg fortælle at vi forsøger at 
få undervisning i regnskabsprogrammet 
”Saldi” med på efterårsseminaret. I hvert 
fald i Randers. Alle kassererne vil få en 
direkte invitation, men I må gerne at tage 
andre interesserede, evt. afløsere med. Det 
er selvfølgelig gratis. I vil snarest få invita-
tionen direkte i jeres mailbox.

Egon Jensen

Vi havde fin underholdning af udvekslingsstudenterne til distriktskonferencen.



1999, hvor hun var udvekslingsstudent i 
Australien. Hun var efterfølgende den før-
ste dansker, som gennemførte Rotarys Pe-
ace Fellowship uddannelse, det var på et 
universitet i Tokyo i 2010-12, og hun er-
klærede glad, at Rotary simpelthen havde 
ændret hendes liv!

Fred skabes gennem kommunikation, og 
det praktiserer Anne ved at have etableret 
en skole i Berlin for flygtninge, hvor de ud-
dannes i IT. Her har ca. 1.000 mennesker 
fået en uddannelse, som kan skaffe dem et 
job og integrere dem i samfundet – og der-
med fremme fredelig sameksistens. Vi skal 
holde op med at tale om flygtninge, og be-
gynde at tale med flygtninge! Og netværket 
i Rotary kan gøre en forskel – ved en ansæt-
telse betyder det 50 %, hvad du kan – og 50 
%, hvem du kender!

Vi fik et rigtig godt indtryk af den for-
skel, som Rotarys fredsuddannelse kan 
betyde. Se mere på www.RotarianActionG-
roupForPeace.org og www.redi-school.org

Engagement
Næste taler var sanger og skuespiller Stig 
Rossen, som fastslog, at livet ikke skal le-
ves på automatpilot.

I 1996 skulle han i Hong Kong synge Les 
Miserables for 750. gang – men faldt i søvn 
på scenen! Samme aften så han tilfældigt 
filmen Groundhog Day (dansk: En ny dag 
truer!) på TV, og den fik ham til at indse, 
at han efterhånden kørte forestillingen på 
automatpilot. Han måtte ændre de udhulede 
rutiner, og skabe en teknik til, at hver eneste 

Det var en ualmindelig inspirerende di-
striktskonference, der blev afholdt i Grenaa 
den 30. september, og alle deltagere fik 
både et godt indtryk af, at Rotary gør en 
forskel på mange områder, og inspiration til 
at gå hjem og – gøre en forskel! 

Til de mange, som havde været rigtig 
tidligt oppe for at nå frem, bød præsidenten 
for Grenaa RK, Allan Vestrup, velkommen 
til ”byen ved vandet, centrum i landet!” Og 
borgmester Jan Petersen fortalte om bl.a. et 
godt erhvervsliv omkring havnen og turis-
mens betydning for Djursland.

Der var gode hilsener fra lederne fra In-
ner Wheel og fra Rotary distrikterne 1450 
og 1461, som alle deltog i distriktskonfe-
rencen.

RI præsident Ian Riseley var repræsen-
teret ved PDG Caroline Millman fra det en-
gelske distrikt 1110. Hun opfordrede bl.a. 
til, at vi indberetter klubbernes projekt- 
arbejde på Rotary.org under Rotary Club 
Central. Hermed vil vi kunne underbygge 
gode historier om, hvor mange penge og ti-
mer Rotaryklubberne bruger på at gøre for-
skelle i verden.

Fred
Et af de meget spændende indlæg på kon-
ferencen fik vi fra Anne Kjær Riechert. 
Hun fik første gang kendskab til Rotary i 

Rotary gør en forskel
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Distriktskonferencens temaer var fred, engagement og synlighed

Caroline og Keith Millman var tilfredse 
med afviklingen af distriktskonferencen.

Stig Rossen opfordrede os til at slippe auto-
matpiloten.

Sinna Maagaard og Søren Haubro fik til opgave at dele en appelsin – et praktisk eksempel 
fra Anne Kjær Riechert på fredsmægling!



dag skulle blive en perfekt dag – ellers går 
det uundgåeligt sådan, at det dårlige humør 
vil vinde over det gode humør!

Og det lykkedes – han sagde tak til at 
blive i rollen som Jean Valjean længe endnu 
og nåede i alt 1.530 fremførelser – uden at 
falde i søvn flere gange! 

Det var en super inspiration til at slå 
automatpiloten fra – og undgå trælse dage 
på kontoret…

Og vi blev ikke snydt for en sang – af-
slutningsvis sang Stig Rossen ”The impos-
sible Dream” for os. Flot!

På distriktskonferencen var der bl.a. også 
indlæg om distriktets uddannelsestilbud. 
Distriktstræner Laila Christensen gennem-
gik de mange og gode tilbud til klubber og 
rotarianere. Specielt fortalte hun stolt om en 
nyskabelse, et lederkursus, som distriktet 
kan introducere i samarbejde med Tradium 
– se side 5.

Torben Bech fortalte kort om Hjælpe-
fonden og Foundation. Hjælpefonden støt-
tede sidste år 120 klubprojekter med i alt 
1.717.000 kr. Heraf fik klubber i vores di-
strikt 429.000 kr.

Torben gennemgik desuden aktuelle 
klubprojekter i distriktet, som støttes af The 
Rotary Foundation, og han pointerede, at 
støtte fra Foundation betinges af deltagelse 
i Foundation-seminar i Aalborg den 31. ok-
tober (se september måneds nyhedsbrev). 
End Polio Now er fortsat Foundations vig-
tigste indsatsområde, og vi er tæt på. Der 
har indtil nu i år været seks udbrud i Afgha-
nistan og fem i Pakistan.

Svend Erik Jensen fra Aalborg Vestre 
RK og Gert Larsen fra Farsø RK fortalte 
engageret om deres netop gennemførte Fri-
endship Exchange tur til South Dakota. Det 
er et udvekslingsprogram for rotarianere, 
som giver både oplevelser og nye interna-
tionale bekendtskaber. Distriktet har i år to 
exchange aftaler, idet et andet hold i her i 
oktober skal besøge Distrikt 9790 i Victo-
ria, Australien.

Distriktscounsellor Hans Jørn Sørensen 
kunne fortælle om et vigende antal ansøg-
ninger til ungdomsudvekslingen, der er 
modtaget 29 ansøgninger om udsendelse til 
næste år. Men han havde også en rigtig god 
nyhed: Distrikt 1440 er kåret som det aller-
bedste udvekslings-distrikt!

Synlighed
Og dermed kom udvekslingsstudenterne på 
banen. Som omtalt i distriktets nyhedsbrev 
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fra august deltog fire australske udveks-
lingsstudenter i kapsejladsen Tall Ships 
Race, og de fortalte om turen, der resulte-
rede i en flot 3. plads, samt viste en film om 
turen.

Efterfølgende kom i alt 30 udvekslings-
studenter på scenen og underholdt med fin 

musik og sang under ledelse af Søren Frie-
boe.

RI-præsidentens repræsentant, Caroline 
Millman, kvitterede for en god distriktskon-
ference med en opfordring til at fortælle, 
hvad Rotary gør – del det med andre!

Eig

IPDG Christian Boldsen gjorde på årsmø-
det status over det forløbne år. Han omtalte 
bl.a. markeringen af Foundations 100 års 
jubilæum med udnævnelse af 100 PHF’er 
– mindst – udenfor Rotarys egne rækker. 
Det var en god påskønnelse for samfunds- 
engagement – og det gav god synlighed for 
Rotary…

Christian glædede sig over sine 58 klub-
besøg – det gav de allerbedste oplevelser 
i hvervet som guvernør – og han udtrykte 
ønske om, at vi finder en enkel måde at ud-
veksle gode ideer på mellem klubberne.

Såvel beretning som regnskab blev god-
kendt. Enkelte aktiviteter, bl.a. VTT, er ikke 
blevet gennemført i året, og det havde givet 
besparelser, så der var et overskud på ca. 
200.000 kr. Det gav anledning til at kon-
statere, at distriktet har en god egenkapital, 
og at der bør ske en justering af budgettet 
fremadrettet.

På årsmødet i 2016 blev vedtægter for 
distriktet vedtaget, med opfordring til, at 
eventuelle forslag til justeringer kunne 

fremsættes i år. Der var et enkelt ændrings-
forslag, som præciserede valg af distrikts-
guvernør gennem en nomineringskomite, 
og hvor repræsentanten for AG-erne tilde-
les stemmeret sammen med de fire klubre-
præsentanter og fire medlemmer af guver-
nørgruppen. Forslaget blev vedtaget.

Til dette års nomineringkomite valgtes 
følgende klubber: Hirtshals, Skive Fjord 
Morgen, Langå og Rosenholm. Suppleanter 
blev Rønde og Aalborg City RK.

Distriktets repræsentant på Rotarys lov-
givende forsamling, Torben Folmer Bech, 
Rosenholm, kunne konstatere, at der ikke er 
indkommet ændringsforslag fra distriktets 
klubber til samlingen i 2019.

Distriktsguvernør for 2019-20 blev præ-
senteret. Det er Birger Borch Larsen fra 
Randers Østre RK.

Og afslutningsvis kunne DG 2018-19, 
Jens Martin Hansen, meddele, at næste års 
distriktskonference afholdes på Vesthim-
merlands Gymnasium i Aars den 6. oktober 
2018. Eig

Rotary Serving Humanity

Pandrup Skovhave fik et nyt lindetræ
Rotary guvernør Egon Jensen fra Grenå har været på klubbesøg i Pandrup Rotary Klub, 
og i den forbindelse gæstede han også Pandrup Skovhave, der blev anlagt af Pandrup 
Rotary Klub i 2016.
Assisteret af guvernør Egon Jensen og overvåget af klubmedlemmer plantede klubbens 
præsident Brian Bertelsen et træ i Pandrups Skovhave.
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For nylig ramte orkanen Irma Caribien med 
enorm ødelæggende kraft, og nogenlunde 
samtidig blev Bangladesh ramt af massive 
oversvømmelser.

I begge tilfælde blev der øjeblikkeligt 
sendt katastrofehjælp i form af Shelter-
bokse og Water Survival bokse fra lagrene 
til de berørte områder.

I alt blev der til Caribien sendt 500 Wa-
ter bokse og 500 Shelterbokse, og kort 
forinden var der sendt 200 Waterbokse til 
Bangladesh.

Det betyder, at lagrene for de respektive 
bokse er i bund, og der er behov for akut 
hjælp til genopbygning af lagrene. 

Herfra skal der derfor lyde en kraftig op-
fordring til alle distriktets klubber om at bi-
drage med et beløb til distriktets BOX-ud-
valg, der så omgående kanaliserer pengene 
videre. 

Indbetalinger fra enkelt personer kan 
med skattefradrags mulighed ske til Hjæl-
pefonden, ellers er Box-udvalgets konto 
9388-0001181912

Udvalgets målsætning er, at distriktets 
klubber hver indbetaler 5000 kr. pr år – 
hvert år...

Skolebyggeri på Filippinerne
At katastrofehjælp virkelig betyder noget, 
fik vi for tre år siden et tydeligt bevis for. 
Ultimo 2013 ramte tyfonen Haiyan med 
ødelæggende kraft det centrale Filippi-
nerne, hvor mere end 6.000 mennesker om-
kom.

Udover, at der også dengang blev sendt 
akut katastrofehjælp i form af førnævnte 
bokse til området, var der et stort behov for 
hjælp til genopbygning af skolerne.

Børn i katastrofeområderne kommer sig 
meget hurtigere af traumerne, såfremt de 
hurtigt får en så normal hverdag som mu-
ligt. Herunder mulighed for normal skole-
gang.

Rotary i Filippinerne gik ind med et 
stort projekt: ”Genopbygning af skolerne 
hurtigst muligt.” Allerede i 2014 var man 
i gang, takket være donationer lokalt og fra 
hele Rotary verdenen.

De fem danske Rotary distrikter gik i 
2014-15 sammen om at støtte projekt skole-
genopbygning. Der blev af distrikterne, Ro-
tary Danmark og Hjælpefonden indsamlet i 
alt US$ 182.532,04!!

Rotary katastrofehjælp der virker!

Lokale rotarianere var med ved genopbygningen af skolerne.

Den danske støtte gik til genopbygning 
af San Jose Elementary School, en skole 
med 822 elever. Der blev bygget 12 nye 
klasseværelser og retableret 12 andre næ-
sten totalt ødelagte. Desuden indsamlede 
de 5 distrikter yderligere US$ 17,321.09 til 
skoleuniformer og sko til børnene på sko-
len. Skolesystemet er engelsk. Skoleunifor-
mer er et must, og familierne havde mistet 
alt, da tyfonen ramte området.

Allerede i 2015 var skolen og flere andre 
ødelagte skoler helt genopbyggede.

Billigere end budgetteret
Den endelige rapport foreligger nu. Tyfo-
nen berørte i alt 12.551 børn, og katastro-
fehjælpen resulterede i 15 genopbyggede 

skoler. Der blev lavet i alt 142 klasseværel-
ser, hvoraf de 74 var helt nybyggede. Dertil 
genopbyggede man 1 gymnasium, 1 mul-
tifunktions hal og diverse administrations-
kontorer mv. på skolerne.

De 5 danske Rotary distrikter var den 
største bidragsyder af alle!!

Rotarys indsats betød, at de samlede 
omkostninger til genopbygningen af sko-
lerne i det katastroferamte område var mere 
end 30% lavere end anslået af de officielle 
myndigheder lige efter tyfonen. Det skyldes 
udelukkende effektiv ledelse af indsatsen 
i hele genopbygningsarbejdet, styret af lo-
kale frivillige rotarianere.

Jens Søndergaard, Pastdistriktsguvernør

Stafet for livet
Nibe RK har deltaget i den lokale del af Stafet for Livet, der i alt havde 1.154 deltagere. 
Nibe Rotary Klubs hold med 27 deltagere, der tilsammen gik 530 runder, svarende til 
331 km – afstanden mellem Nibe og Schleswig! Samtidig bidrog klubben med 4.000 kr. til 
Kræftens Bekæmpelse.
På billedet ses nogle af de mange deltagere i arrangementet.
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På gensyn til

Distriktets efterårsseminarer
Tid og sted:
Onsdag den 25. oktober kl. 18.00:
Tradium Uddannelsescenter
Vester Allé 26, 8900 Randers

Onsdag den 8. november kl. 18.00:
Techcollege Food
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Indhold:
PrePets
For næste års præsidenter. For-
beredelser til året, møde med 
din Guvernør og Assisterende 
guvernør, ideer til et godt og 
udbytterigt Rotaryår, behand-
ling af distriktets budget for 
2018-19.

Ny i Rotary
For alle nysgerrige rotarianere 
og rotaract’ere, som gerne vil 
vide lidt mere om vores orga-
nisation. Også inspirerende og 
relevant for rotarianere i med-
lemsudvalg, for hvad tiltræk-
ker nye medlemmer?

Hvordan skaber man en
attraktiv klub?
(kun i Aalborg)
Inspiration til, hvordan man 
kan skabe en attraktiv klub / et 
godt klubliv, både i forhold til 
modtagelsen af nye medlem-
mer og fastholdelsesstrategi.

Der faciliteres, debatteres 
og arbejdes i grupper.

Regnskabssystemet Saldi
(kun i Randers)
Regnskabssystemet Saldi stil-
les gratis til rådighed for klub-
berne, og det kan bestemt an-
befales. 

Kurset bør være obligato-
risk for klubbens kasserer – 
så kom og hør om dette enkle 
regnskabssystem.

Deltagelse i seminarerne er gratis, og der indledes med spisning. Forventet afslutning kl. 21.30.
Tilmelding på Rotary-web’en, enten under dit personlige program eller under Distrikt 1440.

NYT særtilbud
Bestyrelses- og lederuddannelse til alle rotarianere og rotaracter

1

Rotary  
Akademiuddannelse  
i Ledelse

Menneskelig og faglig udvikling 
på tværs af faggrænser og niveau

Styrk din erhvervsmæssige 
kompetence med en Rotary 
Akademiuddannelse 
i ledelse.

Afgangsprojekt  
(10 ECTS)

Procesfacilitering  
(5 ECTS)

Forandringsledelse  
(10 ECTS)

Grundlæggende  
bestyrelsesansvar  
(5 ECTS)

Det strategiske  
lederskab (10 ECTS)

Organisation og  
arbejdspsykologi (10 ECTS)

Forår 2018 + 

Efterår 2018

Forår 2019

Ledelse i praksis (10 ECTS)

I samarbejde med Tradium Retail & Mana-
gement i Randers kan du nu som rotarianer 
eller rotaracter gå i gang med en akademi-
uddannelse i ledelse, hvor første modul er 
en eksamineret bestyrelsesuddannelse.

Man kan vælge at tage bestyrelsesuddan-
nelsen/modulet alene til under 5000 kr. el-
ler som en del af en samlet lederuddannelse, 
og derved til endnu skarpere pris: 25.000 kr. 
for hele lederuddannelsen inkl. bestyrelses-
uddannelsen.

Log ind, gå til D-1440/Dokumenter/Uddan-
nelse og træning og læs mere om vilkår og 
hensigten via Powerpointpræsentationen 
”Rotary Akademiuddannelse” samt brochu-
ren for uddannelsen, D-1440’s øvrige ud-
dannelsestilbud for 2017-2018 og distrik-
tets tilbud til klubberne ”Skab en attraktiv 
klub”.

Første hold på lederuddannelsen starter til 
foråret i Aalborg. Der er plads til 25 delta-
gere, og der skal blot være 7 kursister, så er 
vi i gang.

Rotary er mere end blot et netværk og en 
humanitær organisation. Vi træner ledere! 
Distriktet og RLI har gode tilbud, betalt af 
klubberne, og nu har vi altså også mulighed 
for at tilføje: Vi uddanner ledere!

Mon ikke det også vil kunne styrke fast-
holdelse og tiltrækning af nye medlemmer?

Med venlig hilsen
Laila Christensen 

Distriktstræner    
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Den 8. september 2017 drog 12 næsten inteta-
nende ”Rotary-turister” fra både Sverige, Norge, 
Finland og Danmark til Stockholm, nærmere be-
tegnet til Wenngarn - et hotel, aktivitets- og kon-
ferencecenter - få kilometers kørsel fra Arlanda 
Lufthavn. Vi var ikke særlig godt klædt på til, 
hvad SHELTERBOX egentlig er og hvordan det 
virker i katastrofeområderne. Det fik vi både en 
oplevelse ud af, ligesom vi fik set og oplevet en 
flig af, hvordan forholdene kan være/blive i ka-
tastrofeområderne, både for katastrofehjælperne 
og de evakuerede. 

Indkvarteringen fredag aften var på 8 mands 
værelser i et af annekserne til det store fine slot 
Wenngarn.

Lørdag morgen var det tidligt op, og efter mor-
genmaden gik formiddagen samt over middag 
med undervisning i teambuilding og indsigt i ka-
tastrofehjælp, samt med at se hvad SHELTER-
BOX egentlig er og indeholder.

Fra, for 17 år siden at være en idé fra én rotaria-
ner, Tom Henderson, startet som en simpel box 
med ting til mennesker i nød, er produktet udvik-
let til nu at blive specificeret til lige bestemt det 
område/den situation/den katastrofe, hvor der er 
brug for hjælp. 

Det var imponerende at blive præsenteret for 
både indholdet i SHELTERBOX samt SHEL-
TERKIT og få en fornemmelse af, hvor mang-
foldigt der er tænkt for at kunne hjælpe hele 
familier på ca. 5 personer. Der er i dag næsten 
ingen grænser for, i hvilke katastrofeområder 
SHELTERBOX kan hjælpe, det være sig fami-
lier der har brug for ”tag over hovedet” eller sko-
leklasser der har mistet alt. Der er tænkt på alt, 
selv en dåse maling med ”skoletavlelak” til læ-
reren og en stor kasse med kridt samt skoletasker 
til børnene er der tænkt på, så undervisningen 
kan komme i gang hurtigt.

Nu kunne det jo ikke være undervisning samt 
fremvisning af produkter det hele. Vi blev delt 
op i 3 hold, for nu skulle det være alvor:

En stormkatastrofe ville ramme Sverige. Ar-
landa var lukket og ville åbne igen om ca. en 
uge. De 3 hold var nu blevet forvandlet til RE-
SCUETEAMS som skulle finde plads til SHEL-
TERBOXE i udvalgte potentielle områder. Disse 
skulle findes og undersøges ved hjælp af kort og 
kompas indenfor en anlagt tidsplan og med lø-
bende rapportering. Desuden skulle vi undervejs 
sørge for at forhandle med de lokale myndighe-

SHELTERBOX SURVIVAL TRIP –
for 2 danske assisterende guvernører m.fl.

der samt lodsejere om at få lov 
til at stille telte op på et eller 
flere af de potentielle områ-
der. Vi fik også at vide, at der 
kunne være militser i området, 
som måske ville tilfangetage 
os og bruge os som gidsler.

Vi blev forvandlet til noget, 
der kom meget tæt på mili-
tære enheder, der uafhængigt 
af hinanden rapporterede ind til ”headquarter” 
ved uforudsete hændelser, samt minimum en 
gang i timen og herefter modtage nye ordrer. 
En meget spændende øvelse med rollespil, hvor 
vi blev udsat for både en meget venlig ”Hertug 
af Wenngarn”, BBC som gerne ville have os i 
deres World News, samt en meget vred lodsejer 
ved navn Ulf, der bestemt mente, vi havde be-
væget os ind på hans private område – måske en 
”golddigger”, samt til sidst og tæt på deadline to 
forgiftede personer, der lå på vejen og bremsede 
os. Lidt vand i hovedet på dem viste, at det var 
”simulanter”, så vi nåede tilbage on time.

Principielt skulle øvelsen vare til søndag ef-
termiddag, men der blev lavet en Time Out ved 
aftenstid, qua den rare Hertug havde lovet os af-
tensmad på slottet. Det var også tiltrængt efter 
strabadserne i løbet af eftermiddagen, hvor vi 
havde gået ca. 5 km i skovterræn, lidt svære veje 
og stier, samt over pløjemarker etc. for at efter-
komme de ordrer, vi havde fået. Efter det dej-
lige aftensmåltid fik vi at vide, at Timeouten var 
overstået, og at øvelsen var i gang igen. Vi skulle 
nu gå til vores telte, som vi tidligere havde slået 
op. Der blev sagt godnat fra den meget dygtige 
ledelse, og vi fik at vide, at vi skulle op klokken 
07:00 og selv lave morgenmad.

I styrtregn bevægede vi os tilbage til vores telte 
for at sove, og for at konstatere et utæt telt, våde 
soveposer, underlag mm.

Men let skulle det fortsat ikke være…
Da vi halvvåde havde hvilet os et par timer, blev 
vi vækket. Nye ordrer: Området vi var i, var nu 
i højeste alarmberedskab, da der var konstateret 
meget fjendtlige militser i området, og vi skulle 
alle evakueres. Vi skulle alle gå til et ”Pick Up 
Point” og de der ikke nåede det, kom ikke med 
den ventende helikopter.

I nu totalt mørke og i stadig styrtregn, fulgte 
vores gruppe, som de andre, instruksen om at 
gå afsted, men vi var nok klar over, at der ville 
komme til at ske noget. På vejen til opsamlings-
stedet, blev vi mødt af et par meget højtråbende 

damer, der ville advare os om, at hvis vi gik vi-
dere, ville vi blive forgiftede og dø. Vi havde jo 
ikke noget valg, så vi var nødt til at lade dem 
være og gå videre. Kort efter skete det, vi vid-
ste, men alligevel ikke var 100 % forberedte på: 
Ud på stien kom der et antal meget højtråbende 
militser med tændte projektører lige op i vores 
ansigter. De afkrævede os identifikation, og en 
efter en blev vi trukket ud i krattet, hvor i paren-
tes bemærket alle de andre grupper allerede stod. 

Da vi alle – nogle mere godvilligt end an-
dre – var blevet fanget, fik vi at vide, at nu var 
kurset i princippet slut, og at vi skulle gå tilbage 
til briefing rummet. Dér skålede vi i alkoholfri 
”champagne”. Vi havde alle bestået kurset, og vi 
brugte en times tid til at fortælle lidt om vores 
oplevelser og lytte til nogle af instruktørernes 
”røverhistorier”.

Tilbage til teltene igen og den smule natte-
søvn, det nu kunne blive til, da vi jo skulle op 
klokken 07:00.

Efter vores selvlavede morgenmad var vi tilbage 
i konferencelokalet til debriefing og lytte mere 
til, hvad SHELTERBOX kan, og hvor i verdens 
brændpunkter der er brug for hjælp. Nu er der 
jo ikke nogen af os, som er klimaeksperter, men 
med det stigende antal naturkatastrofer bliver 
behovet for SHELTERBOX konceptet endnu 
større.

En fantastisk weekend i selskab med andre dedi-
kerede og engagerede ROTARIANERE.

Meget berigende på alle måder. Vi må dog 
sige, at det var enten mange år siden eller første 
gang, vore lidt ældre kroppe havde fornøjelsen 
af en sovepose og et liggeunderlag – og måske 
også sidste. Det var dog først mandag, vi nok for 
alvor forstod, hvilket survival trip og oplevelse, 
som vi havde begivet os ud på.

Jes Berg Gertsen – Ass. Guvernør D1440   
Brian Baun – Ass. Guvernør D1470

Kort og opgave studeres. Det er Jes til venstre.



Velkommen til
nye medlemmer!
Hjørring Vestre
Pia Høtoft

Viborg Morgen
Martin Sloth Lindstrøm

Aalborg Vestre
Carina Lind Husum

Vi har således fået 3 nye medlemmer 
den sidste måned, men desværre sam-
tidig mistet 11.

Desværre havde der indsneget sig et 
forkert kontonummer i sidste nyheds-
brev i teksten om nødhjælpsbokse.

Det rigtige kontonummer er
     9388 – 0001181912

Det vil selvfølgelig være dejligt, hvis 
nogle klubber allerede har efterkommet 
opfordringen til at indbetale penge til 
opbygning af et nyt lager af bokse. I så 
fald beklager jeg bøwlet!

Men hermed altså det rigtige konto-
nummer, som forhåbentligt mange be-
nytter for at støtte den gode nødhjælps- 
indsats, som Shelterbox og Water 
Survival Box udgør.

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

Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aal-
borg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Gert Bang Larsen
Farsø RK
mail@bygningsmaleren-farsoe.
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:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: Egon Jensen, distriktsguvernør Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg 
11. okt. Frederikshavn
12. okt. Frederikshavn   
 Bangsbostrand
23. okt. Farsø
24. okt. Nibe
27. okt. Grenaa Go’Morgen
31. okt. Rebild
  6. nov. Hjørring Vestre
  9. nov. Sæby
13. nov. Aabybro
16. nov.  Randers Østre
20. nov. Kjellerup
22. nov. Viborg

Øvrige begivenheder:
25. okt. Pre-PETS, efterårsseminarer  
 Randers
27. okt. RYLA, Aalborg
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
31. okt. Foundation seminar i
 Aalborg
08. nov. Pre-PETS, efterårsseminarer  
 Aalborg
25. nov. RLI i Viborg, modul 3

Om god opdragelse
Vita Glad Petersen havde på distriktskonferencen dagens tre minutters indlæg. Hun 
beklagede, at unge i hendes børns omgangskreds ikke var gode til at melde tilbage, 
hvis de fik en indbydelse. Det havde bl.a. ført til, at der til et party var lavet mad til 
25 – og der kom kun en halv snes deltagere…

Men desværre gælder passiviteten ikke kun unge mennesker – Vita havde kon-
stateret, at mere end 30 rotarianere stadig stod som ”ubesvaret” på indbydelsen til at 
deltage i distriktskonferencen! Det giver måske stof til eftertanke… Eig

Rettelse


