
I denne tid hvor vi har Corona kørende i alle overskrifter og på alle medier, synes det, at Rotarys 
anstrengelser for at udrydde polio, har det svært. Men der er fortsat behov for opmærksomhed og midler 
til End Polio Now og vores egen Trustee Per Høyen fra Aarup Rotary Klub har derfor sammen med en af 
Rotarys medarbejdere Espen Malmberg, der er ansat på RI's kontor i Zurich, igangsat en kampagne, der går 
ud på at rejse penge til poliobekæmpelsen. De 2 har sat sig et mål om at rejse minimum US$35.000 hvilket 
med et match fra Bill Gates vil løbe op i mere end US$100.000.
Kort fortalt går initiativet ud på, at de begge to lader hår og skæg gro indtil verden åbner op igen. Planen er,
at de to vil mødes den første dag hvor kontoret i Zurich åbner op igen efter krisen. Her vil de to afsløre, 
hvor stort beløb de hver især har kunnet rejse. Og den af de 2 der har rejst det største beløb, vinder æren 
af at barbere og kronrage den anden. Det er et sjovt og anderledes initiativ, som jeg synes fortjener 
opbakning fra vore medlemmer og klubber. På spørgsmålet om hvad Per selv vil bidrage med fortæller han,
at han for hvert klubmøde der blive aflyst grundet Corona krisen vil donere kr. 165,00, hvilket er det beløb 
han sparer, hver gang han ikke er til et af de ugentlige klubmøder i sin Rotary klub.
Udryddelsen af polio der som bekendt har Rotarys første prioritet fortjener fortsat fuld opmærksomhed, og
derfor har distriktet besluttet at bakke op med US$5.000 fra distriktets DDF midler. Jeg vil gerne her 
opfordre klubber og enkeltmedlemmer til at bakke op om Per i dette utraditionelle initiativ, hvilket kan 
gøres ved at indbetale et beløb til poliobekæmpelsen. Bidrag til Polio kan indbetales på: Reg.nr.: 4180 
Kontonr.: 4777 342 711 i Danske Bank. HUSK at skrive navn og evt. klubnavn. Når I har gjort det, så vær 
venlig at sende en mail til Per per@hoyen.eu  og fortæl ham hvor meget I har indbetalt
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