
   

 

TEMA FOR APRIL : MATERNAL AND CHILD HEALTH 

 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 
Kjære President 
 
Tema for april er mødre- og barnehelse og du vet sikkert at det er et av fokusområdene for TRF. I 
den anledning er det veldig gledelig for meg å kunne fortelle litt om et stort og flott prosjekt som en 
av våre klubber er med i og som nå blir lagt merke til i hele rotaryverden. 
 
Samarbeid i verdensklasse – Gratulerer til Kristiansand RK 
Kristiansand Rotaryklubb har i mange år samarbeidet med Padma Rotaryklubb i Rajshahi, 
Bangladesh og gjennomført flere prosjekter som har gått til utstyr på det lokale kreftsykehuset  
Rajshahi Cancer Hospital and Research Center. Sykehuset som er et av to kreftsykehus i landet med 
over 150 millioner innbyggere drives av en privat uavhengig stiftelse og mange av de sentrale 
personene i ledelse og daglig drift er aktive rotarianere. Dr. Patrick Biswas er en ildsjel, og har satt i 
gang flere kampanjer for å få til et funksjonelt sykehus og for å kjempe mot kreft. I 2015/16 fikk 
han sammen med rotaryklubber i Dhaka og en rotaryklubb i USA gjennomført et kreftvaksinasjons-
program. Kristiansand Rotaryklubb fikk gleden av å videreføre dette global grant prosjektet i 2016-
17 og dermed har 3000 kvinner i landsbyene i Rajshahi distriktet har fått vaksine mot 
livmorhalskreft, den mest dødelige sykdommen blant kvinner i Bangladesh, og 900 er blitt 
vaksinert mot Hepatitt B og det er opprettet 15 sentre på landsbygda! 
 
Prosjektet er nå et av 20 «Noteworthy Grants Projects» utvalgt av Rotary International og skal 
presenteres på Convention i Atlanta og motta velfortjent anerkjennelse og pris. Gratulerer! 
 
Jeg kan minne om at alle klubber som bidrar til TRF gjør slike flotte prosjekter mulig og opplyse om 
at USD 15.000,- fra distriktets TRF-midler (DDF) ble brukt til prosjektet. 
 
Allerede nå har 17 klubber i distriktet greid egen målsetting for innbetaling til fondet vårt - TRF.   
Det er viktig at presidenter og kasserere følger opp slik at alle klubber kommer i mål. 
 
Minner også om den fine ROTARY QUIZ-kampanjen som er en glimrende anledning til å 
markedsføre klubben og Rotary eksternt. Heldigvis er det mange klubber som bruker det flotte 
materiellet og har funnet gode anledninger til å gjennomføre quizen, men det er mulighet for flere. 
Edrund holder styr på utlån av materiell som trengs. Se gjerne rotaryquiz.no. 
 
Håper «Våraksjonen» for rekruttering av nye medlemmer går bra. Ta kontakt hvis dere trenger 
hjelp. 
 
Ønsker dere alle en God Påske! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
 
Spesielle hendelser/frister i tiden som kommer:  
- 30 April. Frist for innbetaling av bidrag til TRF/AF for å få det med på dette rotaryåret. 

TEMA FOR MAI : YOUTH SERVICE MONTH 

http://www.rotaryquiz.no/

