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Nyt i 1440

Nye medlemmer skal bydes 
godt velkommen 
– og fastholdes
Først og fremmest et forsinket godt 
nytår. 2020 tegner på nuværende tids-
punkt fornuftigt for distriktet på mange 
parametre fremover. Der er gang i rig-
tig mange ting ude omkring. Mange 
spændende projekter er sat i søen, lige-
som ungdomsudvekslingen, som tidli-
gere nævnt, lover godt, idet der udsen-
des�fl�ere�studenter�i�2020�end�sidste�år,�
og�fl�ere�klubber�medvirker.

Desværre er medlemstallet faldende, 
ikke�bare�i�vores�distrikt,�men�også�på�
landsplan. Vi kan måske ”glæde” os 
over (hvis dette er tilladt), at 1440’s til-
bagegang�inden�for�det�seneste�år�kun�
er på 1,5 %, hvorimod de danske di-
strikter�har�en�tilbagegang�på�gennem-
snitligt 4,1 %. Derfor er der alligevel 
gode grunde til at lægge os i selen for 
at ændre denne tendens.

Medlemssituationen er højt 
 prioriteret
Nu�er�mine�klubbesøg�på�fi�nalen,�og�jeg�
har derfor lavet en ”miniundersøgelse” 
omkring�de� emner,� som�klubberne�øn-
skede drøftet på møderne. Her er to te-
maer højere prioriteret end andre emner:

Medlemsrekrutteringen er topsco-
rer,� hvor� klubberne� ønsker� bistand�
og ideer for at øge medlemstallet, og 

samtidig� sænke� klubbernes� gennem-
snitsalder.� Hvilke� værktøjer� benytter�
andre� klubber� sig� af?� Her� er� viften�
bred;� man� fx� kan� lave� en� emneliste,�
invitere til info-møde, invitere gæ-
ster�til�klubmøder�eller�ved�udebesøg�
i� virksomheder,� bringe� klubben� på�
bane�overfor�indehaveren.�Ja,�ideerne�
er mange, og her står distriktet gerne 
til�rådighed�for�klubberne,�og�man�kan�
evt. få inspiration ved at deltage i det 
kommende� forårsseminar� i� Aalborg�
den 14. marts 2020.

Et andet tema er, hvordan tager man 
så�bedst�imod�nye�medlemmer�og�med-
lemsfastholdelse� i� øvrigt?� Her� er� det�
vigtigt,�at�klubben�udpeger�én�eller�fl�ere�
klubmedlemmer�til�at�tage�sig�af�de�nye,�
ligesom en forventningsafstemning 
bør� fi�nde� sted� inden� selve� optagelsen.�
I� nogle� klubber� afholder� præsidenten�
et møde med de nye, og/eller inviterer 
til en evaluering med dem vedrørende 
deres� oplevelser� i� klubben� indenfor�
kort tid efter optagelsen. Afholdelse af 
et�ego/brancheforedrag�i�den�første�tid�i�
klubben�er�også�meget�anvendt,�således�
at�alle�i�klubben�får�en�præsentation.
I�nogle�klubber�bliver�de�senest�op-

tagne� engageret� i� nogle� af� klubbens�
stående�udvalg,�hvor�bl.a.�medlemsud-

valget er oplagt, idet det kan være for-
nuftigt�at�udnytte�nye�medlemmers�be-
gynderiver og netværk til at tiltrække 
andre potentielle medlemmer.

Familieinddragelse
Verdenspræsidenten har lagt megen 
vægt�på�at�inddrage�familierne�i�klubli-
vet. Dette har været meget afgørende for 
ham�selv�og�hans�familie.�Jeg�har�besøgt�
klubber,�der�stort� set� ikke�afholder�no-
get�i�fællesskab�med�familierne.�Det�er�
en skam. For det er med til, at familien 
også�føler�et�ejerskab�til�klubben.
Ideerne� er� som� nævnt� mange;� fx�

åben� adgang� for� ledsagere� at� deltage�
i� klubmøder.� Deltagelse� i� udemøder,�
hvor� temaet� er� bredt.� Eller� Intercity-
møder, hvor der ofte er interessante 
indlægsholdere.�Deltagelse� i� klubbens�
mærkedage�og�fester�bør�være�helt�na-
turligt.�Enkelte�klubber�har�også�etab-
leret�udvalg�for�golfere,�bridgespillere�
eller�til�eksempel�en�læseklub.

Det er altså næsten kun fantasien, 
der� sætter� grænser� for� de� redskaber,�
som kan tages i anvendelse for at til-
trække og fastholde nye medlemmer, 
og�dette�er� for�vigtigt� til� ikke�at�blive�
prioriteret.

Birger, DG
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Fortsat  
Polio-Plus 
støtte fra  
Bill Gates
Rotary Foundation og 
Bill & Melinda Gates 
Foundation har netop 
meddelt, at Gates Foun-
dation fortsætter med 
at matche donationer til 
Polioplus programmet 
2:1 med op til 50 millio-
ner dollars hvert år

Det er en enestående 
opbakning til kampen 
mod polio, som vi skal 
værdsætte ved at fortsat 
at donere midler til det 
gode formål.

Den nye verdenspræsident, tyske Hol-
ger Knaack, har fremlagt sit nye tema 
og målsætninger for det kommende Ro-
taryår�–�og�det�bliver�en�spændende�tid�
for os alle! ”Rotary Opens Opportuni-
ties” er det nye tema, og Holger Knaack 
har allerede indført nye muligheder og 
nye�tiltag.�Jeg�har�sendt�en�mail�ud�til�jer�
alle,�hvor�jeg�uddyber�det�mere.

Vi vil naturligvis følge op i vores 
distrikt, og er allerede godt i gang. 
Som�noget�helt�nyt�kommer�klubberne�
nu� til� selv� at� bestemme,� hvem�de�øn-
sker� besøg� af� fra� distriktet,� således� at�
vi�fra�distriktet�bedre�kan�matche�jeres�
ønsker�og�behov�for�viden�og� indsigt.�
Formøder erstattes af Dialogmøder 
sammen med jeres assisterende guver-
nør, og I skal udfylde et Dialogskema, 
som hjælper jer med at sætte en god 
strategi. Mister vi dermed kontakten til 

klubberne?�Nej,�tværtimod.�Vi�inddra-
ger�endnu�flere�hjælpere� til� jer�og�op-
fordrer�jer�alle�til�at�benytte�de�mange�
gode�tilbud,�der�er�til�både�klubben�og�
den enkelte rotarianer. 

Vi rækker hjælpende hænder ud til 
jer�–�men�det�er�jer�selv,�der�skal�gribe�
dem.

I kan allerede nu og senest den 10. 
februar� 2020� indsende� ønsker� til� mig�
om datoen og eventuelt indhold for 
distriktsbesøget.� Samme� dato� er� også�
deadline� for� klubbens� samlede� bestil-
lingsliste� til�vores�brochurer� for�og� til�
jer samt nye medlemmer. 

Også vel mødt til Forårsseminar og 
PETS�på�Aalborg�Handelsskole� i�Aal-
borg� lørdag�den�14.�marts� 2020,� hvor�
jeg glæder mig til at møde så mange af 
jer som muligt.

DGE, Laila Christensen

NYE TIDER VENTER OS

Brug Rotary-checks
når klubben skal donere penge
Distriktet har fremstillet gigant-checks, 
som�kan�bruges,�når�der�skal�overræk-
kes donationer.
Aviserne� er� blevet� tilbageholdende�

med�at�gengive�billeder�med�pengein-
stitutternes� gavechecks,� fordi� det� be-

tragtes som skjult reklame. Med vores 
egen�check�er�vi�forhåbentlig�ude�over�
den�problematik.
Der� bliver� placeret� et� antal� checks�

hos distriktets AG-ere, hvor de kan re-
kvireres.
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På seminaret afholdes der følgende 
kurser:

PETS
- President Elect Training Seminar
Deltagelse�er�obligatorisk�for�næste�års�
præsidenter. Der orienteres yderligere 
om�årets� tema�og� arbejde� i� klubberne�
det� kommende� år,� og� budget� for� di-
striktet�skal�godkendes.�Der�bliver�også�
lejlighed�til�en�snak�med�klubbens�assi-
sterende guvernør og de øvrige elect’er 
fra AG-området.

Sekretærkursus
Kurset afvikles af landssekretær As-
bjørn� Isaksen� og� er� obligatorisk� for�
næste�års�sekretærer.�Medbring�bærbar�
computer�eller�tablet,�idet�der�arbejdes�
meget hands-on med Rotarys hjem-
meside – hvilket vil give en nemmere 
hverdag i hvervet som sekretær.

Kassererkursus
Kurset� henvender� sig� til� klubkasse-
rere, og der undervises i anvendelsen 
af� regnskabsprogrammet�SALDI,� som�
stilles�gratis�til�rådighed�for�klubberne.�
Undervisningen� forestås� af� Just� Har-
toft, der har været med til at udvikle 
SALDI.� Medbring� bærbar� computer�
eller�tablet,�da�der�arbejdes�hands-on.

Ungdomsudveksling
Klubber,� der� har� udvekslingsstudenter�
(Long� Term),� er� forpligtede� til� at� ud-
danne� og� certificere� klubcounsellor� og�
Protection�Officer,�og�som�noget�nyt�må�
vi håndhæve konsekvenserne, hvis man 
ikke�har�en�certificering�af�klubben.�Den�
skal fornyes for hvert år, og der skal 

være� minimum� 2� deltagere� pr.� klub.�
Kurserne afvikles af distriktets counsel-
lor�Hans�Jørn�Sørensen�og�distrikts�pro-
tection�officer�Margrete�Larsen.

Facebook kursus
Distriktet gentager succes’en med at 
afholde kursus i håndtering af de so-
ciale medier, med hovedvægten lagt 
på�Facebook.�Kurset�afholdes�af�DICO�
John� Nielsen.� Du� skal� være� oprettet�
som�bruger�på�Facebook�og�medbringe�
en� bærbar� computer,� så� du� kan� gå� på�
Facebook�fra�en�browser.

Kend dit Rotary
Primært for nye rotarianere, men alle 
kan være med, og for mange kan det 
være�en�god�brush-up.�Seminaret�giver�
også�et�godt�indblik�i,�hvad�der�tiltræk-
ker nye medlemmer.

Projektideer
Seminaret� er� primært� for� klubbens�
projektudvalg og gennemføres som en 
blanding� af� undervisning,� sparring� og�
work-shops.

Fyld bilen op
Der er god mulighed for at have erfa-
ringsudveksling med rotarianere fra 
andre�klubber,�og�i�pauserne�er�der�ud-
stillinger�med�Shelterbox,�Water�Survi-
val�Box�og�Jysk�Emblem�Fabrik.
Det� fuldstændige� program�blev� ud-

sendt�som�mail�den�14.�januar.�Fyld�bi-
len op, der er god inspiration at hente 
på forårsseminaret. Tilmelding senest 
6. marts på Rotarys hjemmeside, enten 
under Distrikt 1440 eller i din person-
lige mødekalender.

Husk tilmelding til
FORÅRSSEMINARER 2020

Distriktets� forårsseminarer�2020�finder� sted� lørdag�den�14.�marts� i�Aalborg�kl.�
09.00-16.00.� Seminarerne� afholdes� på�Aalborg�Handelsskole,� Langagervej� 16,�
9000�Aalborg.�Der�er�registrering�og�morgenmad�fra�kl.�08.00.
Distriktsguvernør�elect�Laila�Christensen�vil�orientere�om�det�kommende�års�

tema�og�mål,�der�bl.a.�drejer�sig�om�FN’s�17�verdensmål.�Der�bliver�endvidere�
indlæg i plenum om ungdomsudvekslingen, Rotary Foundation, distriktets kur-
sustilbud�samt�status�på�den�igangværende�Facebook�kampagne.
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Rosenholm / Rønde, den 28. januar 2020 

Til Rotaryklubberne i distrikt 1440, 
Indsamling til Udeområdet ved Vestdanmarks kommende Børne- og ungehospice i Rønde 
Vi har tidligere orienteret jeres klub om projektet og prøver nu igen i håb om at få jeres hjælp. 

Status: Det første spadestik til bygningen Strandbakkehuset, som er navnet på det kommende 
Børne- og ungehospice i Rønde, blev taget den 5. november. Byggeperioden er 12 måneder. 

Finansieringen af nybyggeriet er på plads, men der mangler penge til Udeområdet til etablering 
af: legeplads, park med stier, sø med trædesten og spændende grønne rum til liv, glæde og 
aktivitet for de sygdomsramte og familierne. Beliggenheden gør, at der også bliver offentlig 
adgang. 
Målet for indsamlingen til Udeområdet er 3 mio. kr. hvilket 
teoretisk svarer til et bidrag på gennemsnitligt 500 kr. pr. 
Rotary medlem i de vestdanske klubber. 

Rotary klubberne på Djursland har påtaget sig at stå for 
indsamlingen af penge til formålet. 
Vi indsamler bidrag fra alle Vestdanmarks Rotary klubber, 
udover at vi naturligvis holder mange arrangementer. 

Mangler jeres klub idéer til en aktivitet, kan de måske fås på 
næste side: ”Inspiration til indtægtsgivende aktiviteter”. 

Vi deltager gerne på et klubmøde i den enkelte klub for at 
præsentere projektet og indsamlingen. 
For ikke at køre ud til alle 167 klubber i hele Vestdanmark, vil 
vi bede jer samle et par klubber til et klubmøde. 
Yderligere oplysninger fås hos arbejdsgruppens medlemmer. 

Med venlig hilsen 
Medlemmer af arbejdsgruppen 

 Torben Folmer Bech Erling Mikkelsen 
 Rosenholm RK Rønde RK 
 bech@intercon.dk erling.mikkelsen@privat.dk 
 4063 6599 2191 0006 
 

  

Fælles projekt for Rotaryklubberne vest for Storebælt 

Udeområdet ved Strandbakkehuset, Børne- og ungehospice 

UDEOMRÅDET 
Det er vigtigt at komme udenfor 
stuen på hospice - især når vi 
taler om unge og deres familier. 
Syge børn har brug for at 
mærke vinden i håret og for et 
kort øjeblik lade tankerne handle 
om andet end sygdommen og 
derimod om, hvor højt man kan 
gynge eller hvor lang tid der 
mon går, inden snobrødet er 
færdigt. 
Så etableringen af et 
inspirerende uderum vil i den 
grad bidrage til at højne 
livskvaliteten hos de børn og 
unge, som lever med en 
livstruende sygdom, men som 
alligevel skal få en hverdag til at 
fungere. 
Her kan de opholde sig, lege, 
”tage på skovtur” og hygge sig 
med familie og venner. 
Årets gang i skoven kan opleves 
med alle sanser i brug. 

Se videoen om Udeområdet her: https://vimeo.com/334600753 

Der er stadig et stykke vej igen, før 
vi har nået målet for indsamlingen 
til� børne-� og�ungehospicet�Strand-
bakkehuset�i�Rønde.

Den 29. januar modtog præsi-
denter og sekretærer en mail med 
gode ideer til aktiviteter, der kan 
rejse penge til det gode formål. Tag 
den�med�til�et�kommende�klub-�el-
ler�bestyrelsesmøde�og�tag�en�snak�
om, hvordan I kan medvirke til at 
vi�når�op�på�de�3�mio.�kr.,�som�det�
vil koste at indrette udeområdet ved 
Strandbakkehuset.

Vær med til at 
skabe synlighed 
om Rotary
Distriktet har fået fremstillet et antal 
labels�med�Rotary-logo,�der�f.eks.�eg-
ner�sig�til�at�sidde�bag�på�mobiltelefo-
nen og dermed signalere Rotary.
De�nye�labels�bliver�præsenteret�på�

forårsseminaret.
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Så er det igen 
tid til  tilmelde 
sig Rotary 
 Leadership 
 Institute (RLI)

RLI-14� gennemføres� foråret� 2020� i� International� House�
North�Denmark� i�Aalborg� tre� lørdage:�21.�marts,�25.� april�
og 16. maj.
De� første�13�kurser�har�været� en� stor� succes,� så�der�vil�

formentlig også være stor interesse for at komme med på 
dette kursus. 
Alle�moduler�er�obligatoriske�og�varer�fra�kl.�8-16.�Sidste�

frist� for� ansøgning� til� kurset� er�8.� februar,�men�vi�optager�
deltagere,�så�længe�der�er�plads�på�kurset�(max.�25).�Distrik-
tet�har�besluttet�at�deltagelse�i�hele�2020�er�gratis.�

Du modtager en øget viden om Rotary og nyttige ledel-
sesværktøjer�til�brug�i�klubben,�og�du�bliver�en�endnu�mere�
entusiastisk og udviklingsorienteret rotarianer. Desuden 
udbygger�du�dit�rotarynetværk�med�andre�dedikerede�rota-
rianere�fra�hele�distriktet�–�RLI�er�således�en�investering�i�
fremtiden�for�både�dig�og�din�klub.�

Uddannelsen�er�dialogbaseret�og�interaktiv�i�højt�tempo,�og�
vi�arbejder�med�disse�emner:�
•�Lederskab�i�en�frivillig�organisation�(Rotary),�
• Rotary Foundation, 
• Medlemsudvikling, 
•�Analyse�af�en�Rotaryklub,�
• Rotarys muligheder, 
• Kommunikation og PR, samt 
• Deltagelse i internationale opgaver. 

Læs�her,�hvad�tidligere�deltagere�sagde�om�kurset:�
•�Jeg�har�været�på�RLI�–�så�er�jeg�rigtig�rotarianer�
•�Jeg�bliver�en�bedre�leder�–�også�i�mit�professionelle�virke�
•�Jeg�fik�ny�energi�
• En utrolig positiv oplevelse 
•�Et�godt�grundlag�for�at�være�klubpræsident�
•�Mit�netværk�blev�udvidet�
•�Jeg�blev�klædt�på�til�at�skabe�ny�udvikling�i�min�klub.�

Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende dig til din præ-
sident, som har ansøgningsskemaer til uddannelsen. 
Du�kan�også�læse�mere�om�dette�spændende�tilbud�ved�at�

bruge�dette�link:
https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-0. 

Her�finder�du�både�vores�folder�og�ansøgningsskema�til�kur-
set.�Vi�glæder�os�til�også�at�se�dig�på�Rotary�Leadership�In-
stitute. 

Flemming Larsen – Leder af RLI

Se dem på forårsseminaret:

Rotarys  
nødhjælps-
bokse
På�distriktets�forårsseminar�i�Aalborg�den�14.�marts�præ-
senteres�både�Shelterboxen�og�Water�Survival�Boxen.
På�Shelterbox’�stand�er�der�mulighed�for�at�skabe�lys�

–�her�kan�man� for�400�kr.�købe� to�LuminAID�solcel-
lelamper, hvor du får den ene, mens den anden sendes 
til en katastroferamt familie i Syrien – for alle har gavn 
af�og�brug�for�lys!�Lamperne�kan�også�fås�ved�henven-
delse til din assisterende guvernør.
Der�er�netop�sendt�500�Water�Survival�Boxe� til�Fi-

lippinerne, hvoraf de 40 er sponsoreret af nordjyske 
klubber.�Den� danske�WSB-forening,� som� er� stiftet� af�
nordjyske� rotarianere,� er� i� gang� med� at� etablere� sig�
landsdækkende� og� på� den�måde� skabe� yderligere� op-
bakning� til� den� engelske� Rotaryklub,� som� formidler�
boxene,�og�som�netop�nu�arbejder�på�at�få�lagrene�fyldt�
op igen.

AG søges
til område 7 (Djursland og syd for 
Randers), hvor der er ni klubber.

Her har du mulighed for at medvirke til at udvikle Rotary og 
klubber�gennem�et�spændende�og�overskueligt�job�i�samar-
bejde�med�klubberne�og�deres�medlemmer.��
Alle�klubber�har�hver�deres�kendetegn�og�måder�at�virke�

på.�Du�får�derfor�et�langt�større�indblik�i,�hvad�Rotary�også�
er, samtidig med at du udvider dit personlige og professio-
nelle netværk i dit lokalområde.

Du er selv pastpræsident. Distriktet og øvrige AG’er til-
byder�dig�uddannelse,�sparring�og�viden,�så�du�både�fagligt�
og personligt kan udvikle dig, og du får stor grad af ind-
flydelse�og�inddragelse�i�distriktets�arbejde�ude�i�klubberne.�
Uddannelsen�kan�fx�være�RLI,�strategiudviklingsseminarer,�
sidemandsoplæring sammen med en AG’er, samtaler og for-
ventningsafklaring med distriktsguvernøren.
AG�jobbet�er�for�3�år�ad�gangen�med�mulighed�for�flere�

perioder. Det er frivilligt og du får refunderet eventuelle ud-
læg og kørselsgodtgørelse. 

For at sikre den gensidige forståelse for funktionen, an-
svaret og opgaverne, vil guvernørgruppen gennemføre et 
interview�med� dig� til� brug� for� en� forventningsafstemning.�
Kontakt�DG�Birger�Borch�Larsen�for�yderligere�oplysninger.
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Jeg�vil�gerne�dele�dette�projekt�med�an-
dre Rotarianere.
Jeg� fi�k� ideen� til� projektet� under� en�

gåtur�i�julen�2017�og�kendte�Julemær-
kehjemmet�fra�bl.a.�deltagelse�i�Tour�de�
Taxa-projektet,�hvor�vi�cykler�til�Paris�
for�at�skaffe�penge�til�Julemærkehjem-
met.

Projektet går ud på at samle penge 
ind til julemærkehjemmet og samtidig 
få os til at tænke på, at vi skal sikre 
trivsel for vores medmennesker, at 
være sammen med familie, venner og 
naboer�og�endelig�at�få�lidt�motion.
Jeg� præsenterede� ideen� for� vores�

præsident� og� fi�k� klubledelsens� op-
bakning.�Det�blev�en�kort�gåtur�op� til�
nytårsaften�som�man�betaler�kr.�50�for�
at være med i, afsluttende med et glas 

bobler� og� kransekage� og� en� skål� for�
bedre�trivsel.
Jeg�fandt�en�rute�på�knap�3�km�i�vores�

skov� og� lavede� et� opslag� på� facebook�
om arrangementet, der fandt sted søn-
dag mellem jul og nytår. Første år var 
vi�151�deltagere,�og�i�2019�var�vi�239!
Første�opslag�på�facebook�fra�23/11�

nåede�5.282�personer,�fi�k�637�interakti-
oner�og�blev�delt�48�gange.�Det�næste�
opslag� om� resultatet� nåede� på� 3� dage�
3.216�personer�og�har�fået�954�interak-
tioner med 14 delinger.
Nordjyske� og� Nibe� Avis� har� bragt�

artikler,�så�udover�239�glade�deltagere,�
har�det�også�givet�klubben�god�omtale.�
Og�denne� gang� blev� det� til� 15.000� til�
Julemærkehjemmet�i�Hobro.
Hvis�nogle�er�blevet�nysgerrige�efter�

at høre mere, vil jeg meget gerne ud-
dybe�projektet�for�interesserede.

Venlig hilsen
Peder Bach

Nibe Rotary Klub
Mobil 40281050

Trav for bedre trivsel
- et indsamlingsprojekt til fordel 
for Julemærkehjemmet i Hobro

Efter traveturen var der bobler og kransekage…

Fra venstre forstander på Julemærkehjemmet Ho-
bro Lise Claesson, i midten Peder Bach, Nibe RK, 
og til højre tidligere elev på julemærkehjemmet 
Hobro, Mikkel Blad Krogh som holdt åbningstalen
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Kære distriktsguvernør Birger.

Jeg� skriver� til� dig� som�distriktsguver-
nør� i� distrikt� 9570,� Australien.� Vores�
distrikt� er� beliggende� i� det� centrale�
Queensland og er på 600.000 kvadrat-
miles. For at sætte dette i perspektiv er 
det�omtrent�dobbelt�så�stort�som�Tysk-
land� eller� næsten� størrelsen� på�Texas,�
USA. Siden 2012 er der i en stor del af 
distriktet erklæret tørke, og da vi star-
tede 2020, var der i hele vores distrikt 
erklæret tørke. Tørken har resulteret i 
formindsket�afgrødevækst�og�bæreevne�
for husdyr. Bortset fra miljøskader og 
kvæg, der dør, fortsætter vandkvali-
teten med at falde. De menneskelige 
omkostninger inkluderer økonomiske 
tab�og�problemer�med�mental�sundhed,�
især selvmord og depression.

For nylig har vores distrikt sammen 
med andre områder i Australien ople-
vet� en� bush� fi�re-krise,� som� eksperter�
beskriver�som�hidtil�uset.�Dette�har�ført�
til,� at� boliger� er� mistet,� og� virksom-
heder� er� blevet� ødelagt.�Mange� af� de�
gårde,�der�er�blevet�påvirket�af�brande,�
har også været i tørke i mange år.

Jeg� beder� om� donationer� til� vores�
tørke-� og� brand-appel� inden� for� di-
strikt�9570.�Pengene�vil�blive�brugt�til�
at�hjælpe�med�at�købe�vand�og�mad�til�
husdyr.
Penge� kan� doneres� til� bankkontoen�

herunder,�der�bruges�til�at�håndtere�Di-
strict Disaster Response.

Kontonavn: 
Rotary�Club�of�Pioneer�Valley
Banknavn: 
Sarina�Community�Bendigo�Bank
Banks adresse: 
37�Broad�Street,�Sarina,�
4737,�Qld�Australia
BSB:�633-108
Kontonummer:�154790984
Konto-adresse:�Postboks�46�(41�Mary�
Street),�Mirani,�4754,�QLD�Australien
SWIFT-kode:�BENDAU3B

Tak for al den hjælp, du kan yde.

Michael Buckeridge
Rotary International District 9570 

Governor 2019-2020
mbuckeri@bigpond.net.au

Intercitymøde i Aalborg 
med Mogens Lykketoft
Torsdag den 30. april er der 
intercitymøde i Aalborg med 
Mogens Lykketoft som taler.

Mogens�Lykketoft�har�været�skattemi-
nister,� fi�nansminister� og� udenrigsmi-
nister samt formand for Folketinget. I 
2015-16 varetog han formandsposten 
for�FN’s�70.�generalforsamling�i�New�
York. FN’s generalsekretær Ban Ki-
moon� sagde,� at� Lykketofts� formand-
skab� var� det� bedst� forberedte� i� hans�
tid.� Det� blev� et� enestående� år,� hvor�
Verdensmålene� om� bæredygtig� ud-

vikling� blev� vedtaget,� klimaaftalen� i�
Paris�blev�indgået,�og�hvor�Lykketoft�
satte�sig�i�spidsen�for�en�helt�ny�åben�
proces om valget af ny generalsekre-
tær. 

På intercitymødet holder Mogens 
Lykketoft�et�foredrag,�hvor�han�tager�
os med i det politiske maskinrum, og 
hvor han fortæller om sig selv og hans 
politiske liv, krydret med morsomme 
politiske oplevelser og anekdoter. 
Sidst,�men�ikke�mindst,�hvilke�fi�nger-
aftryk han har været med til at sætte 
på�FN’s�17�verdensmål.

Intercitymødet afholdes i DGI-Huset 
Nordkraft, hvor der serveres en læk-
ker�buffet.�Pris�295�kr.�

Appel om hjælp fra AustralienAppel om hjælp fra Australien
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Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Brønderslev
Thomas�Nordberg�Nielsen
Agner Hågen Svendsen

Grenaa-Djurs
Jesper�Nielsen�Hindkjær�

Hammel
Lars�Tandrup�Christensen
Ole Møller Hansen

Han Herred
Kirstine Kejser

Hinnerup
Allan Sørensen

Hjallerup Morgen
Henrik�Ladefoged

Hjørring
Thomas�Ledet

Nykøbing Mors
Sanne Bach

Randers Vestre
Holger Olesen
Lars�Thyboe�Thorsen

Rebild
Jeppe�Hjelm�Pedersen

Skagen
Cato�Brun�Christensen

Aalborg City
Peter Bundgaard

Aalborg Rotaract
Selina Mølgaard

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:
Birger�Borch�Larsen
Randers Østre RK
Dg1440-1920@rotary.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:
��3.�feb.� Bjerringbro
19.�feb.� Hadsund
26.�feb.� Viborg
23.�mar.� Løgstør
20. maj Rotaract

Øvrige begivenheder:
14.�mar.� Forårsseminar�Aalborg
16.�mar.�Deadline�næste�månedsbrev
21�mar.� RLI�modul�1�Aalborg
25.�april�RLI�modul�2�Aalborg
16.�maj� RLI�modul�3�Aalborg
29. maj Golf charity arr. Randers

Velkommen til nye medlemmer! 

Golfarrangement  
for unge i Kenya
Distrikt 1440, PDAid Foundation og 
Randers� FC� holder� 29.� maj� 2020� et�
golf arrangement i Randers med det 
formål�at� samle�penge� ind� til�børn�og�
unge i Kenya.
Der� bliver� en� golfturnering� med�

efterfølgende middag, med indslag 
fra afrikanske unge samt taler fra Dr. 
Auma�Obama�og�Timothy�Challen,�der�
fortæller om deres erfaringer og resul-
tater om uddannelse af afrikanske unge 
i Kenya.
Dr.�Auma�Obama,�halvsøster�til�den�

tidligere amerikanske præsident Ba-

rack�Obama,�har�grundlagt�Sauti�Kuu�
Foundation,� og� Timothy� Challen� har�
grundlagt Kilimanjaro Initative. Disse 
to NGO’er får sammen med et tredje, 
PDAid Foundation, grundlagt af Den-
nis� Lundø� Nielsen,� Randers,� over-
skuddet fra arrangementet. Fælles for 
dem er, at de fokuserer på at uddanne 
og�udvikle�børn�og�unge�i�Kenya,�og�
det vil overskuddet fra arrangementet 
gå til.

Arrangementet lever op til de af 
de� 17� FN’s� verdensmål,� som� de� tre�
NGO’er�bakker�op�omkring.


