
Foråret er over os, iklædt aprils drilske 
facon med både milde og kolde vinde. 
Jo, noget er stadig, som det plejer! Vi 
må dog tage til takke med primært vir-
tuelle møder, og de åbner jo også op 
for nye muligheder, som fx at invitere 
tidligere udvekslingsstuderende med 
til jeres møder, eller foredragsholdere 
med geografisk lang afstand til klub-
ben. 

Jeg har selv haft fornøjelsen af at del-
tage på – til nu – to virtuelle distrikts-
besøg, og vi har i distriktet lige gen-
nemført to virtuelle PETS: President 
Elect Training Seminar, som er obliga-
torisk kursus for kommende klubpræ-
sidenter og dermed forudsætningen 
for, at man kan blive klubpræsident. 
Vi har kun fået positive tilkendegivel-
ser, og håber naturligvis, at elect’erne 
føler sig tilstrækkeligt klædt på til op-
gaven. Ellers står distriktets folk, her-
under i særdeleshed den Assisterende 
Guvernør (AG) for klubbens område 
og DGE (næste års guvernør), gerne til 
rådighed; der findes som bekendt ingen 
dumme spørgsmål i læringsøjemed. 

Nye udvalg
Nye udvalg i distriktet, som skal styrke 
samarbejdet med og for klubberne, er 
på vej. Det drejer sig om et Uddan-
nelsesudvalg og et Kommunikations-
udvalg. Øvrige udvalg er og bliver 
styrket. Det drejer sig om et fornyet 
Ungdomsudvalg, samt Medlemsudval-
get og Projektudvalget. 

Ungdomsudvalget får nye folk på 
posterne, og vores nuværende Distrikt 
Counsellor (DC), Hans Jørn Sørensen 
fra Sæby Rotary klub, stopper til som-
mer efter mange års tro tjeneste. Han 
afløses af Svend Christensen fra Nibe 
Rotary klub, som også bliver formand 
for Ungdomsudvalget.

Uddannelsesudvalget er meget 
snart stiftet. Nuværende Distrikts Træ-
ner (DT), Jens Søndergaard fra Had-
sten Rotary klub, stopper ligeledes til 
sommer efter mange års tro tjeneste. 
Han afløses af Laila Christensen fra 
Aalborg Nørresundby Rotary klub, 
som også bliver formand for Uddan-
nelsesudvalget. Jens fortsætter dog i 
arbejdsgruppen i det nye Uddannel-
sesudvalg. 

Projektudvalget arbejder ligele-
des på at styrke sig yderligere, blandt 
andet da der til sommer åbnes op for 
et nyt fokusområde for projekter: The 
Environment (Miljø). De formelle krav 
fra Rotary International (RI) er endnu 
ikke helt på plads, så mere info følger 
fra formand Jan Brinck fra Sydthy Ro-
tary klub. I udvalget vil de derudover 
arbejde på yderligere et fokusområde, 
nemlig Klima, som omtalt på Distrikts-
konferencen i efteråret.

Medlemsudvalget har fået flere 
folk i arbejdsgruppen og fortsætter 
med Jens Martin Hansen fra Års Ro-
tary klub som formand. Medlemsom-
rådet får meget stor bevågenhed, når 
klubberne snart for alvor kan mødes 

igen, og der skal sættes yderligere 
gang i medlemsudvikling og fasthol-
delse.

Kommunikationsudvalget er på 
vej med formand John Christensen fra 
Frederikshavn Rotary klub. Dette ud-
valg kommer til at spænde bredt, da 
kommunikation i dag er mange ting, og 
vi ser et behov for at styrke både den 
interne og den eksterne kommunika-
tion, herunder også vores nuværende 
mappestruktur på distriktets hjemme-
side.

Hjemmeside support 
Vores DICO 1 (distriktets IT ansvar-
lige), Jens Gram fra Skagen Rotary 
klub, får også travlt, da vores nuvæ-
rende landssekretær, Asbjørn Isaksen 
fra Sæby Rotary klub, stopper her til 
maj. Han afløses af en ny landssekre-
tær, som dog ikke får en fuldtidsstil-
ling. Derfor vil fx supporten til hjem-
mesider overgå til Jens Gram. 

Ud over de fem udvalg er der mange 
andre vigtige områder/poster, som er 
og skal besættes i distriktet.

Så der foregår en hel del bag kulis-
sen for at vi fra distriktets side kan være 
klar for jer og fremtiden for D1440. I 
vil få mere besked om sammensætnin-
gen og nogle arbejdspunkter for det 
kommende år for alle fem udvalg, når 
de er på plads, samt de øvrige poster i 
distriktet.

Større inddragelse og 
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Cirkusrevyen uden middag  
fra kr. 355 til kr. 550

Drinks til pausen bestilles sammen
med billetterne. 

Drink på Torvet kr. 50

Cirkusrevyen med middag 
Fra kr. 713 til kr. 898 

Prisen med midddag inkluderer 
Cirkusrevyen, efterfølgende drink 
på Torvet i Korsbæk, samt en 
lækker 3-retters festmiddag. 

Efter revyen i Teltet går vi til Korsbæk
Rotary har denne dag hele Korsbæk for sig selv, hvilket 
betyder, vi vil bruge alle Korsbæks restauranter til vores 
festmiddag.

END
POLIO
NOW

Gul 123 C
Rød 1795 

Vi fejrer

Rotary 100 år
i Danmark

Hjertelig velkommen

Polioudvalget
Rotary i Danmark
Københavns Rotary Klub

Denne revy bliver Ulf Pilgaards store finale i Cirkusrevyen

Rotary i heleDanmark 
fejrer 100 års-jubilæum 

Vi mødes i Teltet kl.15.30 
Hele overskuddet går til End Polio Now

Søndag d. 13. juni 2021 

Priser

Efter 
middagen er der

drinks og dans på
Torvet til Fessor And

His Jazz Kings

Billetbestilling: www.endpolionow.dk

 synlighed 
Hensigten er klar: vi ønsker at inddrage 
langt flere i distriktets arbejde, så vi 
kan yde mere og bedre assistance for 
jer, gøre det sjovere at deltage i et fri-
villigt arbejde og få endnu flere input 
fra mange flere klubber. Det vil samti-

dig styrke distriktets synlighed for alle, 
og dermed de muligheder, der ligger 
for både den enkelte klub og det en-
kelte Rotary medlem.

Som noget helt nyt afprøver vi også i 
D1440 et virtuelt distrikts arrangement. 
Vi har med vilje været tilbageholdende 
for ikke at fratage klubbernes egne mu-
ligheder, herunder samarbejde mellem 
flere klubber og brugen af forskellige 
virtuelle værktøjer. Andre distrikter 
gør mere her, og I kan naturligvis også 
tilgå mange af disse arrangementer ved 
at tilmelde jer under nabodistrikternes 
hjemmeside under det pågældende ar-
rangement og/eller ved direkte kontakt 
til arrangørerne.

Vores arrangement varetages af det 
nye Uddannelsesudvalg, og datoen er 
fastlagt til lørdag den 29. maj i tidsrum-

met kl. 10-12. Vi forventer, at det bliver 
med fokus på nye trends om frivillig-
hed ved Anne Skare Nielsen fra Uni-
versal Futurist med særlig fokus på Ro-
tary, samt såkaldte Break Out  Rooms, 
hvor I får lejlighed til at debattere med 
hinanden.

Alt i alt ser vi frem til et spændende 
og aktivt forår. Der er stadig mange 
ting, vi kan nå, inden Rotary året rin-
der ud, og jeg håber, at jeres klub også 
syder af aktiviteter og planlægning, og 
dermed trodser de udefra kommende 
modstande.

Bliv ved med at passe på hinanden – 
og jeres klubber.

De bedste hilsner  
DG Laila Christensen

JUBILÆUM
En særlig hilsen skal lyde til alle de klubber, der i dette 
Rotary år har haft eller snart kan afholde jubilæum:

•  Skagen Morgen, 10 år den 31. december 2020
• Sæby, 70 år den 5. marts 2021
• Brønderslev, 70 år den 19. marts 2021
•  Hjallerup Morgen, 10 år den 17. september 2020
• Thisted, 75 år den 30. december 2020
• Aabybro, 40 år den 12. maj 2021
• Hobro, 75 år den 15. april 2021
• Skive Fjord Morgen, 10 år den 25. februar 2021
• Randers Søndre, 50 år den 22. januar 2021
• Randers Østre, 60 år den 5. maj 2021
• Viborg morgen, 10 år den 31. december 2020
• Ebeltoft, 75 år den 25. maj 2021

Et stort og varmt TILLYKKE herfra! 
Jeg håber, at I har eller finder udveje til at  

markere jeres særlige dag.

Det er stadig muligt at købe billetter til 
Cirkusrevyens Rotaryforestilling 
søndag den 13. juni kl. 15.30 

på www.endpolionow.dk

Der er også produceret lodsedler i forbindelse med 
 revyen – og hele overskuddet går til EndPolioNow.

Klubberne opfordres hermed til at købe et antal  
lodsedler til salg i klubben og på den måde  

støtte det gode formål.

50 lodsedler koster 1.000 kr.  
og kan bestilles på følgende link:

http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=26

Lotteriet udtrækkes den 14. juni.

http://www.endpolionow.dk
http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=26 
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…et anderledes 
Pets i 2021
Grundet Corona restriktionerne blev 
Pets for første gang i distriktets histo-
rie afholdt virtuelt. Vi var allerede let 
forberedte, da distriktets PrePets arran-
gementer i efteråret også blev afholdt 
virtuelt. Så en god del af vore positive 
erfaringer fra efteråret blev bragt med 
over, da vi planlagde Pets.

Så den 20.3. og 24.3. løb vore to 
Pets-seminarer af stablen overfor sam-
let set ca. 70-80 deltagere (electer, pa-
neldeltagere, medhjælpere og gæster).

Hvad gør man så lige, når man har 
så meget at fortælle, men må holde sig 
indenfor en tidsgrænse på max. 3 timer, 
som vores erfaring anbefaler for virtu-
elle møder?

Ja, man må prioritere og fokusere, 
samt forsøge at være konkret. På Pets 
er der jo et vist bundet pensum, som 
ydes overfor electerne, for at disse 
kan godkendes som præsidenter. Der-
udover ønskede vi også at imødegå en 
ofte nævnt kritik af, at distriktet ofte 
fremstår usynligt og måske endda i 
visse tilfælde ligegyldigt for mange 
af vore medlemmer. En kritik, som vi 
tager meget alvorligt set i lyset af, at 
distriktets frivillige forsøger at gøre en 
kæmpe indsats for at hjælpe klubberne.

Programmet for Pets blev derfor pri-
oriteret således:
•  Verdenspræsidentens strategier og vi-

sioner
•  Distriktets strategier og missioner
•  Uddannelses pensum for ”mig som 

elect”
•  Korte præsentationer af vigtige ud-

valg, kontakter og fokusområder
•  Budgetgennemgang og godkendelse

Vores evaluering viste, at vi kunne 
overholde tidsplanen og dermed sikre, 
at mødet ikke blev for langtrukkent. 
Vi fik gennemgået vore prioriterede 
fokusområder på en god, levende og 
grundig måde via ”en rød tråd” gen-

nem hele mødet. Vi savnede naturligvis 
den fysiske og sociale del. Ikke mindst 
erfaringsudvekslingen med AG’erne 
og områdernes klubber. Denne del hå-
ber vi, at AG’erne og electerne får løst 
via områdemøder enten fysisk eller 
virtuelt. Alle AG’er er blevet forsynet 
med en zoom licens og kan således af-
holde hurtige lokale møder. Der blev 
endvidere optaget en video af hele 
Pets, således at alle har mulighed for 
at gense hele mødet. Denne og andre 
hjælpeværktøjer vil blive lagt ind under 
distriktets dokumenter under det kom-
mende års guvernørnavn.

Virtuelle møder og fremtiden: Kon-
klusionen må være, at virtuelle møder 
er kommet for at blive. Ikke som en 
erstatning, men som et supplement til 
den fysiske mødeaktivitet. F.eks. kunne 
man for Pets måske forestille sig et 
fysisk møde, suppleret med et virtuelt 
som et alternativ tilbud. Flere klubber 
er langt fremme og afholder fysiske 
møde med mulighed for virtuel delta-
gelse. Dette åbner mulighed for delta-
gelse i møder, såfremt man af en eller 
anden grund ikke har mulighed for at 
deltage i et fysisk møde. Distriktet er 
meget opmærksomme på, hvordan vi 
kan udveksle/hjælpe med erfaringer.

Vi håber og ser frem til, at vi for al-
vor kan se lyset for enden af tunnelen, 
således vi alle kan se frem til et godt og 
spændende Rotary år 2021-22.

Mange hilsner,
Jes Berg Gertsen

DGE

Verdenspræsidenten 2021-22, Shekhar Metha, 
Indien
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Nyt fra Ungdomsudvekslingen i Distrikt 1440:

Nye ansigter på vej i Ungdomsudvekslingen 
Distriktscounsellor Hans Jørn Sø-
rensen stopper til sommer 2021 som 
DC. Hans Jørn Sørensen har udført et 
kæmpe arbejde i den tid, han har taget 
del i ungdomsudvekslingen som CC, 
ADC og til sidst som DC. Og der skal 
derfor lyde en stor tak for hans indsats.

Til sommer tager Svend Christensen, 
Nibe RK over som DC, og der bliver 
sat et nyt hold, samtidig med at der bli-
ver lavet nogle nye roller + en hel del 
andre tiltag.

I efteråret 2020 gav distriktet man-
dat til at nedsætte en arbejdsgruppe, 
som skulle give ungdomsudvekslingen 
et 360 graders eftersyn. Arbejdsgrup-
pen blev sammensat med tidligere CC 
Peter Harbo, Randers Østre, ADC out-
bounds Morten Bering, Randers Bu-
siness  Breakfast, tidligere DC Klavs 
Nicolaisen, Randers Vestre og Svend 
Christensen, Nibe RK.

Arbejdsgruppen har holdt adskillige 
møder hen over vinteren, hvor resulta-
tet er blevet et udkast til en ”Håndbog 
for ungdomsudvekslingen i 1440”, som 
netop er blevet godkendt af Guvernør-
gruppen.

Arbejdsgruppen har bl.a. fokuseret 
på organisation, samarbejde, at få flere 
involveret i opgaverne, uddannelse af 
alle involverede, integration af inbound 
studenterne og arrangementerne for så-
vel inbounds som outbounds.

Ændringerne vil primært opleves 
ved, at ADC IN (Assisterende di-
striktscounsellor for inbounds) og ADC 
OUT (Assisterende distriktscounsellor 
for outbounds) vil få en mere operativ 
rolle i forhold til klubber, studenter og 
familier. Det vil sige, at det i høj grad 
vil være disse, som klubcounsellor, 
klubberne, studenter og familier vil få 
den tætte omgang med. Distriktscoun-
sellor vil stadig være den ansvarlige 
for arbejdet, men vil i højere grad ar-
bejde med det strategiske, udvikling 
af programmet og ledelse i forbindelse 
med ADC’erne. Så DC vil stadig være 
med i håndteringen, men det vil være 
ADC’erne, der udfører arbejdet.

Desuden vil der blive sat højere fo-
kus på Short Term programmet. Der-
for oprettes der en ny post, ADC Short 
Term, i distriktet. Denne har til opgave 
at supportere klubberne med de mulig-

heder, der ligger i Short Term program-
met, og gøre opmærksom på de camps, 
der er rundt om, primært i Europa, og 
målet er, at distrikt 1440 vil sende flere 
unge ud på Short Term ophold. Det 
koster hverken klub eller distrikt no-
get, idet udgifterne enten er sponseret i 
campen eller er brugerbetalt.

Der laves en ny post, som hedder 
Mentor, som skal støtte DC med erfa-
ring og knowhow, som det er kendt fra 
f.eks. pastpræsident og past guvernø-
rerne. Dette skal sikre mere kontinuitet 
og mere ensartethed i ungdomsarbejdet 
i distriktet, uanset om der skiftes DC.

Den daglige ledelse
Det betyder, at distriktsledelsen i ung-
domsarbejdet fremover vil blive beteg-
net som ”Den daglige ledelse i distrikt 
1440” og vil bestå af flg.: DC, ADC In-
bounds, ADC Outbounds, ADC Short 
Term, ADC-sekretær, Mentor, DPO 
(Distrikt Protection Officer) og YEP 
Ambassadør (RDU har lavet en PR-
gruppe for ungdomsudvekslingen, som 
skal lave tiltag for at skaffe flere stu-
denter til programmet).

Indtil nu har der ikke være sat tidsbe-
grænsning på posterne.

I ”Den Daglige Ledelse for ung-
domsudvekslingen distrikt 1440” laver 
vi nu posterne om, så man vælges for 3 
år. Dette kan, hvis det går godt, og hvis 
DG ønsker det, forlænges med yderli-
gere 2x1 år til maximalt 5 år i alt. På 
den måde prøver vi at lave en ordning, 
hvor vi får loft over perioden og samti-
dig tager hensyn til, at det kræver spe-
cialviden at besætte posten. 

Ønsket er også, at med den nye 
struktur vil der ske en mere naturlig 
opbygning af kompetencer, som gerne 
skal gøre rekruttering til posterne mere 
glidende og oplagt.

Resultatet af ændringerne er også 
lavet for at give mere støtte og hjælp 
til klubberne og klubcounsellors. Der 
bliver fokus på uddannelse, og der vil 
blive arbejdet på værktøjskasser og 
hjælpeværktøj, der skal gøre hverdagen 
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Skål og velbekomme! 
– Rotarymøder (næsten) som før

Midt i Randers ligger Rotaryhuset 
med alle tænkelige faciliteter. Normalt 
er der aktiviteter i huset stort set alle 
ugens dage; men nu ligger huset øde 
hen. Selvsagt kom det meget på tværs, 
at Covid-19 meldte sin ankomst marts 
2020 og afbrød klubbens møder. Der 
gik ikke dog lang tid før end møderne 
blev genoptaget virtuelt. Da der i løbet 
af sidste forår blev åbnet for, at 50 per-
soner kunne samles, blev der igen ak-
tivitet i lokalerne, og naturligvis under 
iagttagelse af alle forsamlingsregler 
med af-spritning, ingen sang etc.

Imidlertid udmeldte Mette Frederik-
sen primo november, at forsamlingsre-
striktionerne igen måtte sættes i værk. 
Herefter blev møderne påny virtuelle 
og styret fra præsidentens virksomhed, 
hvor foredragsholderen også møder 
op for at afholde sit indlæg. Her ligner 
klubbens møder sikkert alle andre vir-
tuelle møder i distriktet, men der er dog 
en forskel: Klubtjenesten sørger for ud-
bringning af mad og vin til deltagerne. 
Ca. 4-5 dage før bliver der udsendt et 
menuforslag og en bestillingsseddel, 

hvor man kan tilmelde sig madordnin-
gen for min. 2 personer.

Torsdag eftermiddag mødes Ove V. 
Olesen og Kristian Dohn for at tilret-
telægge deres respektive ruter for ud-
delingen, og således kan alle deltagere 
sidde klar med menuen ved mødets start 
kl. 18, og indtil kl. 18.30, hvor indlægs-
holderen kobles på, går snakken lystigt 
om løst og fast på tværs af Internettet 
kun afbrudt af et par ”skål!” undervejs 
– således foregår det ”næsten” som det 
normalt ville finde sted i Rotaryhuset.

Klubben har i øvrigt investeret i en 
sikker version af Zoom-programmet, 
”Small & Med Businesses”, der tillige 
stilles til rådighed for de andre brugere 
af Rotaryhuset, således man kan til-
byde den bedst mulige data-sikkerhed 
for brugerne.

Der er ingen tvivl om, at klubben er 
helt intakt, når der igen er normale til-
stande i kongeriget, for alle har fundet, 
at klubmøderene med rigtig spændende 
indhold har styrket klubfællesskabet. 
Stor tak til Kristian og Ove!

Ove Vagn Olsen afleverer middag med tilhørende vin til Flemming Knudsen og hans kone Oda.

lettere for den enkelte klubcounsellor 
og alle, der er involveret i programmet.

Et af fokuspunkterne er også at 
motivere klubberne til at introducere 
de hjemvendte rebound studenter til 
Rotar act. Håbet er, at de unge vil øn-
ske at blive optaget i Rotaract og har 
mulighed for at være medlem her indtil 
aldersgrænsen på 30 år. Det er så håbet, 
at de melder sig ind en Rotary Klub. 
Dermed skulle fødekæden til Rotary 
gerne være skabt til glæde for alle.

Der vil blive sat fokus på integrerin-
gen af Inbound studenter, og det tidli-
gere velkomstmøde for inbounds vil 
blive genindført.

Det er også planen, at repræsentan-
ter i ”Den daglige ledelse i ungdoms-
udvekslingen 1440” gerne kommer på 
besøg i klubberne og tager dialogen 
op, om tiltagene stemmer overens med 
klubbernes behov og ønsker.

Ungdomsudvekslingen står i en me-
get speciel situation nu, hvor program-
met er sat i stå grundet Covid19 situa-
tionen. Det er besluttet, at der tidligst 
kommer udveksling igen i 2022.  Det 
kommer til at kræve en ekstra indsats 
af klubberne og klubcounsellors at få 
programmet sat i gang igen. Ansøgnin-
gerne skal komme sidst på sommeren 
2021. Vi håber derfor, at alle Rotari-
anere vil have dette for øje og hjælpe 
klubbens counsellor/ungdomsudvalg 
med opgaven. Det kan man, som det 
enkelte Rotary medlem, gøre ved at hu-
ske det i sin omgangskreds og netværk. 
Huske at gøre dem man kender, og som 
kan være aktuelle, opmærksom på, at 
ungdomsudvekslingsprogrammet eksi-
sterer, og at de måske skulle overveje 
at tage kontakt og ansøge. De skal i så 
fald kontakte klubbens counsellor. Det 
vil være en stor hjælp for jeres coun-
sellor og for Ungdomsudvekslingen i 
denne meget vanskelige periode.

Når vi har fået vores arbejdshold 
på plads og fundet ”vores ben” i op-
gaverne, kommer vi gerne på besøg i 
klubberne og fortæller om de planer og 
tanker, vi har. Med ønsket om at I vil 
tage godt imod ideerne.

På vegne af  
”Den daglige ledelse i  

Ungdomsudveksling distrikt 1440”, 
Svend Christensen,  

DC 1440, Nibe Rotary Klub
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Hvad havde Rotary og ShelterBox tilfælles 
med kvindernes internationale kampdag 
den 8. marts 2021?
De støtter kvinder og deres familier. Li-
geværdighed mellem kvinder og mænd 
er ikke en selvfølge rundt om i verden

Et af Rotarys prioriterede fokusom-
råder er kvinder og børn, som vi støt-
ter med sundhedsfremmende projekter 
og uddannelse for at skaffe kvinder et 
større ligeværd og et bedre liv.  

Når familier med kvinder og børn 
mister deres hjem ved naturkatastrofer, 
konflikter og krig, smuldrer fundamen-
tet for et normalt og trygt familieliv. 

Siden ShelterBox’s start i år 2000 er 
der ydet hjælp med ”midlertidige hjem” 
til mere end en million mennesker. En 
hjælp, der ydes i form af et telt eller 
en presenning, varme tæpper, værktøj, 
vandrensningsudstyr, kogegrej og lys. 
Håndgribelig ting, der er grundlaget for 
at skabe et hjem, hvor familierne trygt 
kan sove sammen og forsøge at skabe 
rammen om et nyt liv.

I 2020 leverede ShelterBox støtte 
til områder i følgende 10 lande: Filip-
pinerne, Etiopien, Vanuatu, Burkina 
Faso, Syrien, Somaliland, Cameroun, 
Indien, Tanzania and Nigeria.

ShelterBox yder hjælp i de mest af-
sides beliggende dele af verden, og for 
at få denne hjælp ud, er der behov for 
et stort netværk af frivillige. De spe-
cialuddannede “ShelterBox respons 
teams” gør en stor indsats for at nå 
frem til mennesker i de mest sårbare si-
tuationer efter en katastrofe. De sikrer, 
at ingen bliver glemt eller forladt. Shel-
terBox teams rejser til fods, med båd, 
helikopter eller endda tuktuk for at nå 
frem. Målet for ShelterBox er at skabe 
nye mulighed for mennesker i nød. 

Ønsker I et klubbesøg eller et virtu-
elt møde via Teams eller Zoom 
for at høre mere om, hvordan klubben 
kan støtte ShelterBox, kan I kontakte

Per Hylander
pkhylander@gmail.com 
telefon 2279 7010 eller 

Formand for ShelterBox Danmark: 
Karsten Thuen 
KarstenThuen@shelterbox.org 
tlf. 2016 4204

Eller undertegnede medlem af Shelter-
Box Danmarks bestyrelse: 
Jes Berg Gertsen 
dg1440-2122@rotary.dk 

Donation: 
Bidrag modtages med stor tak på Mo-
bilePay nr. 90603.

Eller overføres til konto i Nordea: 
Reg. nr. 2413, 
kontonummer: 627 471 39 82

Har du behov for en faktura og skat-
tefradrag skal du indsætte dit bidrag 
– mærket ShelterBox DK – til Rotary 
Danmarks Hjælpefond.

De bedste hilsner
Jes Berg Gertsen
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Han Herred Rotary Klub har gen-
nemført flere projekter i Burundi, 
hvor landsbysamfund har fået ad-
gang til rent drikkevand – senest i 
2018, hvor vand fra kilder i bjergene 
blev rørlagt ned til landsbyerne til 
glæde for deres 7.000 indbyggere.

På det seneste har klubben taget 
et nyt initiativ, så også beboere uden 
for de tilsluttede samfund kan få mu-
lighed for rent drikkevand. Der er 
leveret Grifaid vandfiltre, kendt fra 
Water Survival Boxen, til isolerede 
bebyggelser. Klubben har en aftale 
med en lokal projektleder, Theophile 
Niyongabo, der tester pumperne og 
fordeler dem til familier med aftale 
om, at også naboerne skal have ad-
gang til at rense vand. Samtidig gen-
nemfører Theophile kurser i hygi-
ejne omkring vandforbruget.

I første omgang leverede klubben 
et såkaldt communityfilter, der er be-
regnet til skoler og mindre samfund, 
og som kan rense 300 liter vand i 
timen. Endvidere tre familie-filtre, 
der renser op til 90 liter vand i timen. 
Begge pumper betjenes manuelt og 
er forsynet med et mekanisk filter 
i 0,000001 mm, som renser vandet 

for praktisk taget alle bakterier og 
vira. I alt har 77 familier haft glæde 
af disse filtre, og det er baggrunden 
for, at Han Herred Rotary Klub nu 
supplerer aktiviteten med yderligere 
12 familiefiltre, der vil hjælpe om-
kring 60 familier med at få rent vand 
til drikkebrug og husholdning.

Vandfiltre til 
afrikanske familier

Som du sikkert allerede ved, er den 
kommende Rotary International Con-
vention i Taipei blevet aflyst som en fy-
sisk convention og vil blive afholdt som 
virtuel Convention 2021, 12. til 16. juni.

Komiteen arbejder allerede hårdt på 
at give os en fantastisk virtuel conven-
tion. 

Registrering til virtuel convention
Den virtuelle convention vil være åben 
for alle Rotary-medlemmer.

Registrering åbner i midten af april 
og inkluderer et gebyr på 49 US $ i 21 
dage med en stigning efterfølgende til 
65 $. 

Nogle vil spørge, hvorfor der er behov 
for et registreringsgebyr i år. Der er om-
kostninger forbundet med at producere 
en virtuel begivenhed, og der kræves et 
nominelt gebyr for at dække udgifterne 
til at levere en høj kvalitetsoplevelse til 
deltagerne. 

Både konventionen og forudgående 
begivenheder inkluderer adgang til 
House of Friendship. 

På vores virtuelle House of Friend-
ship har konferencedeltagere mulighed 
for at lære om Rotary-produkter og 
-tjenester, dele projektoplysninger og 
shoppe.

De, der er interesseret i at fremvise 
deres produkt eller tjeneste, skal sende 
en e-mail til exhibitor@rotary.org for at 
få flere oplysninger eller for at anmode 
om en udstillingsansøgning.

Konvention, forudkonvention og 
refusion af billetter
RI er i øjeblikket i færd med automatisk 
at annullere og refundere alle eksiste-
rende registreringer. Dette inkluderer 
køb foretaget til forudkonvention af 
begivenheder fra Rotaract, Youth Ex-
change og Intercountry Committees og 
begivenheder med billetter.

Venlig hilsen
Anette Løwert

Her bliver snavset overfladevand renset til 
rent drikkevand.

HJÆLPEFONDS MIDLER TILDELT

Hjertelig tillykke til disse klubber:

Randers Søndre 12.852 kr. til en øjenklinik og dialyseklinik i Patna, Indien

Hjørring Vestre 20.000 kr. til en jubilæumsbog if. med klubbens 50-års jubilæum

Viborg Asmild 40.000 kr. til et Global Grant Projekt, Breathe
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Område 1:
John Christensen, 
Frederikshavn RK
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 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg 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:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Gunnar Vinge-Hansen
Hadsten RK
michael@kjærgaard.com
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Laila Christensen
Aalborg Nørresundby RK
Dg1440-2021@rotary.dk
Tórshavnar, Klaksvikar 

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Laila Christensen, mail: dg1440-2021@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

P.t. ingen aftalte klubbesøg i nærme-
ste fremtid.

Virtuelt distriktsarrangement via 
Zoom: lørdag den 29. maj kl. 10-12.

Convention i Taipei, virtuelt 12. juni 
- 16. juni. Tilmelding via Rotary.org 
fra medio april.

I perioden 1. april - 30. juni afholdes 
Dialogmøder med AG ude i klub-
berne.

Akademilederuddannelser: 
Grundlæggende Bestyrelsesansvar 
5. maj, 19. maj, 3. juni. 
Eksamen 17. juni. 

Udvidet bestyrelsesansvar 
29. sept., 13. okt., 3. nov., 17. nov.
Eksamen 3. december.

Bemærk: der er mange andre modu-
ler indenfor ledelse, så skriv gerne 
til Distriktstræner Jens Søndergaard 
og/eller Laila Christensen om jeres 
ønsker. Læs brochuren på distriktets 
hjemmeside. 

RLI-uddannelser:
RLI-G national  
4. juni, 5. juni. Fjeldsted Skovkro, 
Fyn.

RLI-14 (efterår) 
25. september, 23. oktober, 20. 
november

RLI-G lokal
12. november, 13. november

Tag også et kig ind på Rotary.org. 
Her bugner det med info og virtuelle 
uddannelsestilbud for alle, blandt 
andet under Learning & Develop-
ment, som nu også kan tilgås via 
mobile devices. 

Velkommen til nye medlemmer!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Frederikshavn City, Gitte Vanggaard

Torshavnar, Mass Hoydal

Aalborg Rotaract, Markus Thorndal Olsen

Hvis din klub har planer om et WASH 
projekt (water, sanitation, hygiene) 
er der mulighed for hjælp fra WASH 
Rotary Action Group med at udforme 
ansøgning til Rotary Foundation, og 
ydermere er der mulighed for et øko-

nomisk tilskud på op til 2.000 $ fra 
WASHRAG.

Kontakt Bent Michael Nielsen fra 
Roskilde RK, dg1470-1314@rotary.dk 
for yderligere oplysninger.

Ekstra støtte til WASH projekter

Kalender


