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Kampen mod Polio 

Vi har nu siden midt i 1980´erne kæmpet 
en hår kamp for at udrydde Polio, sådan 
som Rotary dengang lovede at sørge for. 

Siden den gang er der anvendt milliarder 
af kr. på at bekæmpe denne frygtede syg-
dom.  

Ud over Rotarys økonomiske støtte, har en 
lang række Rotarianere deltaget i de så-
kaldte NIDs (National Immunization 
Days), hvor millioner af børn er blevet vac-
cineret inden for et forholdsvist kort tids-
forløb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En sundhedsmedarbejder markerer med rødviolet farve 
på barnets lillefinder , at hun er vaccineret ved dør til dør 
metoden. 

Hvor mange vaccinationer det i alt er ble-
vet til er svært at beregne. Men prøv at fo-
restille jer mængden af medicin, når en 
vaccine koster ca. 3,60 kr. Et slag på tærsk-
len er mellem 3 og 4 milliarder – mindst. 

I 2015 nåede vi på det laveste antal nye ud 
brud af vild Polio, idet der kun var 70 til-
fælde mod 359 i 2014 – ikke blot færre til-
fælde, men også færre steder, hvor der har 
været udbrud. 

Nu gælder det om med samme intensitet at 
fastholde det momemtum, der har været 
hidtil, således at det mål som WHO har sat 
sig kan nås i 2018. Herudover skal Afrika 
holdes poliofri, ligesom arbejdet skal af-
sluttes i Afghanistan og Pakistan. 

Hvis nogen skulle være interesseret i at 
deltage i en NID, så er det nærmest fore-

stående i Indien - kontakt  

INDIA 

Lokesh 

Planned NIDs 17 January 2016 and 21 Feb-

ruary 2016 

Glokesh0508@gmail.com 

Sanjiv Saran 

inbound@hipoints.com 

21 February 2016 

Yderligere oplysninger om vaccinationer I 

Indien kan fås ved henvendelse til Lokesh 

Gupta på e-mail ppindia@rotarypolioindia.org 

Også I Nigeria vil der være NID. Kontakt kan 

ske til Abdulrahman O. Funsho på e-mail  

fafunsho@yahoo.com 

En komplet liste med international NIDs kan 

ses på www.polioeradication.og – klik på In-

fected Countries o derefter på National Immu-

nization Day Calender. 

 

 

 

 

Rotary Leadership Institute 

Et godt tilbud til dig 

der ønsker at udvide dit Rotary netværk og 

som gerne vil kende alle de muligheder, der i     

Rotary og nyttiggøre dem og som gerne vil 

gøre en forskel i din klub.  

Undervisningsformen er interaktiv dialog-
baseret med et højt tempo, stor aktivitet, 
korte oplæg og gruppearbejde, hvor delta-
gernes engagement og professionelle bag-
grund i stor udstrækning skaber basis for 
optimalt udbytte af kurset. 

Dertil kommer, at underviserne er engagerede 
rotarianere, der har kompetence og viden fra 
deres professionelle arbejde og deres virke i 
Rotary. 
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I dette samspil bliver kur-

set en investering i fremti-

den for både klubben og 

dig, der vil være med til at 

gøre en forskel. 

 

 

Ud over forplejning, lokaleleje og materialer får 

deltagerne et øget kendskab til Rotary og de mange 

facetter, der ligger i mulighederne for arbejdet i 

Rotarys mange forskellige områder.  

Derved motiveres deltagerne til at blive et endnu 

mere entusiastisk og udviklingsorienteret medlem 

af Rotary.   

I undervisningen arbejder vi med 

 

 Rotary, organisationen og muligheder 

 Medlemsudvikling og – pleje 

 Rotary Foundation og serviceprodukter 

 Deltagelse i internationale opgaver 

 Kommunikation og PR 

 Analyse af en Rotary klub 

 Lederskab i en frivillig organisation som Rotary 

Vi gennemfører i foråret det 3. kursus med 26 til-

meldte fra 16 klubber + 1 Rotaract klub. 

Med de 3 kurser har vi haft deltagelse af i alt 76 ro-

tarianere fra 31 (+1 Rotaract klub) af distriktets 47 

klubber. 

 
Med den opbakning, der hidtil har været, er jeg 

overbevist om, at kurset også gennemføres i 2017 

som RLI 4 – mere herom senere. 

NB! Der er nu lukket for tilmeldingen til forårets 

kursus. 

Et par nyheder 
Kommende præsidenter 

Som Rotary Internationals præsident for 2017-18 er ud-
peget  

 

 

 

 

Ian H.S. Riseley, Sandringham Rotary Klub, Victoria, 
Australien. 

Ian er revisor og leder af sit eget firma. 

Han efterfølger dermed 

 
 
 
 
 
 
 
John F. Germ fra Chattanooga Rotary Klub, Ten-
nessee, USA, der fra 1. juli 2016 overtager præsi-
dentposten. John er CEO i et rådgivende ingeniør-
firma. 
 

Alumni Award 

 

Susan Davis er vinder af årets Global Alumni Service to 

Humanity Award winner. På billedet deler hun fotografi 

med skolebørn I Pakistan.  

Hun er medstifter af Brac (Bangladesh Rehabilitation 

Assistance Committee), USA. Organisationen er dedike-

ret til bekæmpelse af fattigdom. 

Photo Credit: Courtesy of Susan Davis 

 

Rotarys fotokonkurrence 

Frem til 29. februar er det nu muligt at indsende et foto 
til konkurrencen. Billedet skal være taget efter 1. januar 
2015. Der er 3 kategorier: mennesker, steder og projek-
ter. 

Nærmere oplysninger findes på hjemmesiden – 

www.rotary.org 

 

Har I spørgsmål eller ønsker I uddybning af de artikler, 

der er i månedsbrevet, er I velkommen til at kontakte 

mig – Jørgen Ørum  

 

på mail joor@mail.dk eller telefon 23 30 99 53. 

 
 

 

 

Netværksøvelse - køb og salg 
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