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Minda Dentler, som er Rotary polio ambassadør og kontakt- 

person for vaksinasjon av barn, er både en inspirasjon og en  

påminnelse om hva polio lammelse betyr. Som et resultat av  

polio smitte da hun var et spedbarn i India, ble Minda Dentler  

lammet, og hun ble plassert på barnehjem.  Hun ble adoptert  

av en familie fra Spokane, Washington, USA, og, etter en  

rekke operasjoner, var hun i stand å gå ved hjelp av leggpro- 

teser og krykker. Fast bestemt på ikke å bli satt på sidelinjen,  

begynte Minda, som ung kvinne, og bosatt i New York City å  

utforske sport. Til slutt, oppdaget hun hånd-sykling. Når Minda  

Dentler engasjerer seg i noe, så gjør hun det 100%. Etter noen  

år, byttet hun til triathlon trening, og hun gjorde historie i 2013  

ved å fullføre Ironman World Championship. 

Minda Dentler utfordrer oss til å få fokus på polio og ber oss gjennomføre arrangementer i forbindelse med WORLD POLIO DAY 

GLOBAL. Vi blir også utfordrer til å være med på: Watch Rotary World Polio Day arrangementet 24. oktober, på endpolio.org, og 

følge arrangementet på sosiale medier. Vi blir også utfordret til å prøve Facebook innlegg, Instagram bilder og tweets. Bruk 

#endpolio for å følge og delta i globale samtaler. 

Som rotaryaner blir du også utfordrer til å arrangere en samling for venner og andre klubbmedlemmer for å se World Polio Day 

arrangementet. I forbindelse med dette kan du også invitere lokale medier, folkevalgte, og personer i lokalsamfunnet. 

Vi blir også utfordret av Minda Dentler til å dedikere et klubbmøte til World Polio Dag og ikke minst, oppdatere klubbens nettside 

med informasjon om arrangementet. 

Vi blir også utfordret til å forfatte en artikkel eller leserbrev om hvor viktig det er å avslutte polio-epidemien, og sende dette til re-

daktøren av lokalavisen. I en slik anledning vil det også være viktig å minne våre myndigheter om at det er viktig å støtte opp om 

innsatsen for å få slutt på polio. 

I november i fjor, var Minda Dentler tilbake i India for første gang siden hun var 11, og reiste med en gruppe av rotarianere som 

gjennomførte vaksinasjoner. Hennes lidenskapelig innsats for utrydding av polio har ført til hyppige engasjement for Rotary  og 

spesielt mot arrangementet World Polio Dag. 

"Polio har påvirket så mange mennesker over hele verden, "sier Minda Dentler. "Det er svært viktig å  

sikre at folk blir vaksinert så sykdommen ikke sprer seg. Det er en stor mulighet for at vi kan utrydde  

denne sykdommen. Ved å holde din egen World Polio Dag arrangement rundt 24. oktober kan du  

hjelpe oss å levere beskjeden ut globalt, med et fokus på at vi må fortsette å skaffe penger for å opp-

nå at alle barn kan få livreddende vaksine, og for å opprettholde overvåking, som er nødvendig for å 

fullføre jobben. Vi må sikre at ingen flere barn må lide av denne helt forferdelige sykdommen, og å 

huske at før polio er utryddet overalt, er det fortsatt en trussel hvor som helst. 

Last ned vår event planlegging guide for å hjelpe deg med å organisere en innsamlingsaksjon eller 

lokalt arrangement. Registrer ditt arrangement på endpolio.org å bli en del av vår verdens Polio Dag 

2016, og vær med å skape historie.» 

(Artikkel «sakset» fra http://rotary.org og oversatt) 
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I 1979, reiste James Bomar Jr, president i Rotary på den tiden, 

til Filippinene som en del av Rotary tidligste arbeid for å vaksi-

nere barn mot polio. Etter at han hadde satt dråper vaksinen i 

en baby sin munn, følte han et barns hånd slite på buksebei-

net for å få hans oppmerksomhet. Bomar kikket ned og så 

barnets bror ser opp på ham og uttrykker følelsesfylt: "Takk, 

takk, Rotary." 

Før Rotary tok på seg oppgaven med utryddelse av polio, ble 

350.000 mennesker - nesten alle av dem barn - lammet av 

polio hvert år. Gutten på Filippinene visste nøyaktig hva polio 

var og forstod nøyaktig hva Rotary nettopp hadde gjort for 

hans lillebror. I dag, 31 år etter lanseringen av PolioPlus, kan 

barna på Filippinene - og barn i nesten alle andre land i verden 

- vokser opp uten denne kunnskapen, og med frykten for po-

lio. I stedet for 1.000 nye tilfeller av polio hver dag, er vi i snitt 

mindre enn en per uke. Men som frykten for polio synker, så 

minker også bevisstheten om sykdommen. Nå mer enn noen-

sinne, er det svært viktig å holde bevisstheten høyt og sette 

agendaen om utrydding av polio på toppen av den offentlige 

dagsorden og våre regjeringenes prioriteringer. Vi må sørge 

for at verden vet at vårt arbeid for å utrydde polio ikke er over 

ennå, men at Rotary vil sørge for å avslutte dette viktige arbei-

det. 

Den 24. oktober vil Rotary markere Verdens Polio Dag for å 

bidra til å øke bevisstheten om Polio og minne om at vi treng-

er midler for å nå full utrydding. Jeg ber dere alle om å ta del 

ved å holde et arrangement i klubben din, eller gjøre dette 

kjent i lokalsamfunnet, eller på nettet. Ideer og materialer er 

tilgjengelig for ned lasting i alle Rotary språk ved end po-

lio.org/worldpolioday, og du kan registrere ditt arrangement 

med Rotary på samme link. Du kan også bli med meg og titu-

senvis av de andre rotarianere for en live-streamet global sta-

tusoppdatering fra klokken 18:00 Eastern tid på amerikanske 

Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta. Jeg vil 

være der sammen med CDC direktør Tom Frieden, andre eks-

perter, og inspirerende foredragsholdere, dele  innblikk i vi-

tenskapen, partnerskap, og menneskelige historier om polio 

utrydding. 

Det er en utrolig spennende tid å være en rotarianer. Vi sam-

ler kraft for det siste løpet til mål: til slutten av Polioplus og 

begynnelsen av en polio-fri verden. Det er virkelig en once-in-

a-lifetime mulighet til å avslutte Polio Now, gjennom Rotary 

Serving Humanity.     

TUSEN, TUSEN TAKK!!! 
Som distriktsguvernør vil jeg takke alle deltakerne på distriktskonferan-

sen for en fantastisk flott konferanse. Som arrangør er vi takksom for 

den oppslutning, engasjement og stemning dere som deltakere gav til 

konferansen. Som guvernør er jeg stolt over å være en del av en slik 

stor «rotaryfamilie».Jeg vil også gi min honnør og takk til Giske Rotary-

klubb som teknisk arrangør. 

Besøk hos Molde Rotaryklubb. AG Roald Fiksdal, klubbpresident Irene Malmedal og 

distriktsguvernør Gunnar Kvalsund. Foto: Magnus Trønningsdal 

BESØK I KLUBBENE 
Jeg er nå i starten av min besøksrunde hos rotaryklubbene i distriktet. 

Det er en fantastisk opplevelse. Jeg er både takksom og ydmyk for den 

anledning jeg får ved å få besøke den enkelte klubb. Jeg takker for den 

mottakelse jeg får og den inspirasjon dere gir meg. Jeg gleder meg nå 

til fortsettelsen utover høsten. 

GODE IDEER BLIR MOTTATT MED TAKK ! 

Ledergruppen i distriktet har satt ekstra fokus på medlemsutvikling og 

planlegger et internt seminar for medlemsutvikling. I en slik anledning 

vil jeg gjerne ha innspill og gode erfaringer. Jeg vet at der finnes mange 

ideer og god erfaring fra vellykkede tiltak for verving av nye medlemmer 

og det å gjøre klubben attraktiv. Jeg mottar gjerne og med takk innspill 

fra klubbene i distriktet. Send til min mailadresse: gk@midsund.net 


