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de to dryp i munden og så selvfølgelig den 
efterfølgende lille gave, som vi havde med 
fra Danmark. Indien er i dag poliofri, men 
regeringen og befolkningen har indset, at 
så længe der er polio i verdenen, så skal 
der vaccineres mod denne frygtelige syg-
dom, hvis skadelige virkning man dagligt 
bliver mindet om på veje og gader i Indi-
en, hvor polioofre humper af sted. Alle 
Rotarianere betaler selv alle udgifter for-
bundet med deltagelse i NID, og penge er 
givet godt ud, for det er en fantastiks op-
levelse at være med til at gøre en indsats 
og føle, hvilken forskel Rotary kan gøre. Vi 
skal derfor fortsætte vores fælles indsats 
mod polio. 

 

 

Rotary Leadership Institute (RLI) 

Lørdag den 28. februar var der første kur-
susdag for distriktets RLI, som fandt sted 
på Ringsted Gymnasium. Kurset var fuldt 
booket og dvs. at 28 forventningsfulde 
rotarianere var mødt op denne dejlige 
morgen. Det var glædeligt at se med hvil-
ken energi og godt humør kursisterne gik 
til opgaverne, og det tegner godt for de 
resterende kursusdage. Det understreger 
endnu en gang vigtigheden i at gennemfø-
re og deltage i distriktets RLI kurser. 

 

 

Rotary Youth Leadership Award   
(RYLA) 

RYLA gennemføres i perioden 14. – 

17. maj på Søminestationen i Holbæk. 
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Polio vaccinationer i Indien. 

Indien gennemfører flere gange om året 
polio massevaccinationer af alle børn op til 
5 år. To landsdækkende kampagner kaldet 
National Immunization Days (NID) gen-
nemføres hvert år i januar og februar, hvor 
der gang over to dage vaccineres 170 milli-
oner børn. Den første dag vaccineres de 
børn, som kommer til et af de i alt 700.000 
vaccinationspunkter og næste dag opsøges 
børnene på deres bopæl, for på den måde 
af få fat i flest mulige børn. Regeringen i 
Indien er ganske klar over, at alle børn bli-
ver vaccineret op til flere gange om året, 
men eftersom det ikke skulle være skade-
ligt, operere man efter devisen hellere en 
gang for meget end en gang for lidt. 

I alt 2,5 millioner personer, herunder man-
ge Rotarianere fra Indien og fra udlandet, 
hjælpe med til at gennemføre denne enor-
me opgave. Man anvender oral vacciner 
(OPV), og derfor kræves der ikke en sund-
hedsfaglig uddannelse for at kunne vacci-
nere.  I den netop gennemførte NID 22. – 
23. februar deltog to repræsentanter fra 
distrikt 1480. Det var sygeplejerske Bente 
Jakobsen fra Næstved og så undertegnede 
fra Holbæk RK, vi indgik sammen med 3 
andre danske Rotarianere i et Belgisk 
team, som opererede i New Delhi. 

Vi var så heldige at få lov til at vaccinere 
børn i nogle af New Delhis slumkvarterer. 
Det var fantastisk at se, hvordan børnene 
kom og næsten uden problemer modtog 
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Indtil nu er der 27 deltagere, og der er lukket 

for tilmelding, men der er altid mulighed for at 

komme på venteliste. Enkelte deltagere har 

endnu ikke fundet en sponsorklub, så jeg vil 

stærkt opfordre til, at de klubber som har mu-

lighed for at give et sponsorat på 2.500 kr. om 

at henvende sig til distriktets RYLA-formand  
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