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Heder til Carl Lewin 
PHf med to safirer fra NORFO 

 

 GRATULERER! 
Vi møtte Bill Gates´ utfordring nesten et halvt år før tiden 
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Guvernøren har ordet     
 
 
 

 
Kjære Rotaryvenner! 
 
Ja, så er vi godt i gang med andre halvdel av Rotaryåret. 
 
Johannes Hausken er i San Diego på guvernørskole denne uken og 
tiden går fort frem til de skal arrangerer Pets på Sola den 16 – 18. 
mars. 
 

Jeg ber alle innkommende presidenter og sekretærer notere deg denne datoen. 
 

1. februar reiser Agnes Iren Lothe, presidenten i Odda RK til Kano i Nigeria på ny polio-
vaksineringstur. Med seg denne gangen har hun Carl og Liv Lewin fra Kopervik. Det er 
flere rotarianere som skal til Kano og det er en avreise fra Danmark også. 
 

End Polio Now har en sluttdato på 30. juni i år og som dere alle nå vet så skal vi lage 
en stor Rotarydag lørdag 16. juni. Jeg vet at mange klubber har arrangement denne 
dagen, enten alene eller sammen med andre.  La oss virkelig lage en flott avslutning på 
Polioinnsamlingen. 
 

Jeg har startet besøksrunden min igjen, og var med Egersund RK og feiret 75 års jubi-
leum sist lørdag. Det var en hyggelig kveld med kjekke rotarianere og klubben hadde 
besøk fra naboklubber og charterklubben Stavanger.  President Ottar Skeide hadde 
sammen med klubben laget en flott markering av 75 års dagen. 
 

Mandag stod Torgalmenning i Bergen for tur, det er de som arrangerer Ryla hvert år. 
Datoen er fastsatt for i år, og all informasjon finner dere på http://ryla-vest.no/index.html 
Vi håper at klubbene har deltakere i år også. Det er gjort litt endringer i forhold til tidlige-
re år, og jeg er helt overbevist om at årets Ryla vil bli godt mottatt av de unge. 
 

Jeg ser frem til resten av klubbesøkene og ser at flere og flere klubber i AG  
områdene samarbeider. Det er flott! Vi klarer mye mer sammen enn om vi står alene. 
Jeg oppfordrer dere også til å besøke naboklubbene når de har program som dere  
kunne tenke dere å høre noe om. 
 
Jeg tar med Nordhordland sin invitasjon: 
 

Nordhordland Rotaryklubb inviterer til årets Stormøte tysdag 24.jan. kl 19.00 i "Knarren" 
på Knarvik vidaregåande skule. 
I år får vi besøk av brødrene Hjeltnes, der Arne held foredraget " Noreg i den store ver-
da", og Sjur krydrar med musikk og song! 
President Randi Sissel Hatland, tlf. 41 50 88 20 
 
Jeg ønsker alle klubbene lykke til med arbeidet fremover og husk å ha det kjekt sam-
men.  Jeg vet at flere klubber jobber godt med rekruttering og har fått mange nye med-
lemmer.  
 

Det lover godt for fremtiden. 
 

Beste hilsen fra 
Guvernør Ingun 
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  NORFO    

På styremøtet (NORFO) i desember fikk 
Carl Lewin sin meget velfortjente PHf. 
Carl har gjort en formidabel innsats i de 
årene han har vært i NORFO, først som 
guvernør, deretter i styret og som leder.  
 
Carl har vært svært godt orientert om det 
som har skjedd i Rotary, både nasjonalt og 
internasjonalt, og han har ledet flere utvalg 
i løpet av sine år i NORFO. 
Årets styreleder, PDG Fred Schwabe-
Hansen uttrykte sin takk på vegne av alle 
som har høstet av Carls kunnskaper og arbeidsinnsats. 

 

Rotary i vest slutter seg til gratulantene 
og ønsker lykke til videre i rotarys tjeneste 
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Rotary International - kampen mot polio    

GRATULERER!  
 
Den 17. januar registrerte Rotary 
at End Polio Now-kampanjen had-
de samlet inn 202,6 millioner 
USD. Dermed møtte vi Bill Gates 
utfordring nesten et halvt år før 
tiden! 
 

Denne gledelige nyheten ble offent-
liggjort på Rotarys International As-
sembly for innkommende guvernø-
rer i San Diego. I salen satt Bill Ga-
tes, som øyeblikkelig svarte med å 

gi Rotary en tilleggsgave på 50 millioner USD. Dette er ikke en "matching"-utfordring, men 
en tilleggsgave til Rotarys formidable innsats. 
 

I meldingen som nettopp er sendt ut, gratulerer også Rotary International all innsats som er 
gjort de siste fem årene for å møte utfordringen fra Bill & Melinda Gates Foundation. De ga 
for fem år siden til sammen 355 mill USD, mot at Rotary innen 30.juni 2012 fikk samlet inn 
200 mill USD til kampen mot polio i verden. 
 

Nå har vi klart det! Det er en bragd det står stor respekt av. 

Den 13. januar passerte India ett år uten nye tilfeller av polio.  Dermed er landet på god vei til å bli 
erklært  ikke-epidemisk.  Nigeria hadde bare ett tilfelle i 2011.  Kampen mot polio gir med andre ord 
barn over hele verden en bedre framtid. 
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Rotary International     
Siden Rotary tok initiativ ti endelig utryddelse av poliomyelitt i 
1985, har rotarianere samlet inn mer enn 1 milliard US dol-
lars.  I 1985 var det epidemiske tilstander124 land i verden.  I 
dag finnes det bare 4 land som fortsatt er registrert som 
”epidemiske” - India, Pakistan, Afganistan og Nigeria. 
 

India har ikke hatt ett eneste poliotilfelle i løpet av 2011 og 
Nigeria har bare hatt ett tilfelle.  På verdensbasis var det i 
2011 i alt 585 nye tilfeller av polio, mot 897 nye tilfeller året 
før. 
 

I løpet av Rotarys innsats (sammen med WHO, UNICEF, US 
Center for Disease Controll siden 1988 og med Bill & Melinda 
Gates Foundation fra 2007) er 99% avpolio i verden utryddet. 
 

Den siste prosenten er det livsviktig å få has på—gjennom 
fortsatt massiv vaksinering, oppfølging og systematisk kont-
roll.  Ellers kan smitten fort spre seg som ild i tørt gress fra 
områder der det farlige viruset fortsatt finnes. 
 

I sin gledelige redegjørelse om at EPN– målet er nådd nesten et 
halvt år før tiden, oppfordret Rotary alle medlemmer til å fortsette 
arbeidet - inntil det endelige målet om full utryddelse er nådd. 
 

Ta gjerne kontakt med 
lokalpressen rundt om 
og fortell om denne 
historien. 
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Klipp fra klubber 

For 15. gang arrangerte Askøy Rotary Klubb yrkesmesse 
for elevene i ungdomsskolens avgangsklasser.  I år som i 
fjor i samarbeid med Askøy Fenring Rotaryklubb. Vel 450 
elever og deres foresatte møtte i aulaen på Askøy Videre-
gående Skole.  Ordføreren har tradisjon for å åpne offisielt 
og i år var det den nybakte Siv Høgtun som hadde oppga-
ven.  Fine gjester fikk vi og…. 
 

Det ligger en god del arbeid bak yrkesmessene, men klubben 
er godt organisert og oppgavene blir godt fordelt.  Det hele 
starter hvert år i oktober måned.  Da skal nemlig hele klubben i 
aksjon for å skaffe annonser til messebladet som skal ut med 
informasjon til alle husstander i kommunen.  Annonsene skaf-

fer klubben inntekter til produksjon av bladet og et betydelig overskudd går inn på klubbens 
konto.  Av disse midlene kan vi så bidra til ulike typer prosjekter, humanitære tiltak og andre 
gode formål både lokalt og internasjonalt 
 
Når annonsearbeidet nærmer seg slutten skal redaksjonen gå løs på øvrig innhold og revi-
dere og oppdatere informasjonen.  Innlegg og hilsener skal innhentes fra ordfører og rådgi-
vere og til slutt skal bladet designes og trykkes.  I god tid før messen blir så hele klubben 
engasjert i fulldistribusjonen.  Kjøreruter med oversikt over poststativ og postkasser følger 
veiledningen til hver bil og rute, og dugnaden tar fra en til to-tre timer.  Så ligger messebla-
det tilgjengelig for en stadig voksende befolkning på Askøy.  Nå nærmere 27.000 innbygge-
re. 
 

Vellykket yrkesmesse - den 15. i rekken 
Av Per Ove Askeland 
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    Klipp fra klubber 

 
Allerede i 

oktober måned begynner og samarbeidet med de lo-
kale ungdomsskolene, deres rektorer og rådgivere.  
Staben på Askøy videregående skole er og involvert 
og samarbeidet med rektor er både viktig og grunn-
leggende.  Den enkelte skole forbereder sine 10 klas-
singer på det viktige yrkesvalget og gir råd og vink om 
hvilke muligheter og kilder til kunnskap de kan få på 
messen.   

Vår klubb har etablert en årlig konkurranse i forkant av 
messen, med oppgaver som krever innsats og kreativitet 
og som selvsagt omhandler yrkesvalg og fremtidsdrøm-
mer.  På selve messen blir vinnerne kåret.  I etterkant av 
messen besøkes så vinnerne i klassen.  Premiene er 

sjekker på 3,2,og 1 tusen kroner som kan brukes til 
noe klassen ønsker.   
Skolenes innsats og engasjement i forkant er viktig 
for oppslutningen om messen.  Fremmøtet er gjort 
obligatorisk. 
 
Avhensyn til det store elevtallet og alle pårørende 
har vår klubb i samarbeid med skolene kommet til at 
skolene skal deles i tre puljer.  En gruppe kommer 
klokken 17.30 en annen klokken 18.15 og den siste 
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Klipp fra klubber 
puljen kommer klokken 19.00  Dette gir fin flyt og 
en relativt jevn strøm av folk.  Vi unngår for store 
køer og alle får sett utstillingene og snakket med 
rådgiverne på en grei måte. 
 
Torsdag den 19. januar møtte de første rotaria-
nerne på Askøy Videregående skole allerede ca 
tre timer før åpningen.  Forberedelsene er 
mange.  Utstillerne skal ha bord, stoler, strømtil-
knytning, internettilkobling og noen eksemplarer 
av messebladet.  Det skal gjøres klart for kafé for 
klubbmedlemmene og for utstillerne, som ofte 
ikke rekker en tur hjemom for å spise.  Lapp-
skaus, vafler og kaffe går ned på høykant.  Hus-
stellinjen er med på laget. 
 
Rundt om i korridorer og rom sydet det av forbe-
redelsesaktivitet noen timer, men når klokken slo 
17.45 spraket det i mikrofonen og Askøy Rotary 
Klubbs faste ”speaker”  Terje Bøe lot sin malm-
fulle røst lyde gjennom alle høytalerne på skolen.  
”Det er en glede for meg å ønske hjertelig vel-
kommen til den 15 yrkesmessen på Askøy”.  Litt 
orientering fulgte før ordfører Siv Høgtun fikk or-
det.  Hun gav uttrykk for glede over at arrangø-
ren tok på seg dette arbeidet hvert år og under-
streket den positive betydning messen har for de 
unge.  Så var vi i gang.   
Ungdommene strømmet rundt i flokk eller med 
sine foresatte.  Utstillere ble utspurt og utstillinge-
ne beskuet.  Noen fikk prøve seg på 
håndtverksmessige utfordringer eller lot seg  
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Klipp fra klubber 
behandle av en 
naprapat.  Rådgi-
verne fikk brynt 
seg på spørsmål 
fra de unge og 
deres foreldre.   
Tilsynelatende 
gikk alt etter pla-
nen.  Gode rotari-
anere sto vakt og 
veiledet ved be-
hov.  Messen ble 

gjennomført minst like profesjonelt som før, ja mange 
hevdet at årets messe var den best gjennomførte.  Tlba-
kemeldingene har så langt vært entydig positive. 
 
 

Gjester 
I år fikk vi også hyggelig besøk langveisfra.  Assisterende guvernør Bernt Sommersten had-
de tatt turen for å besøke messen og med seg hadde han den koreanske studenten Hanui 
Kang.  Hun var på forhånd svært interessert i å få oppleve yrkesmessen og ble loset gjen-
nom messeområdet av Sommersten.  Underveis fikk hun hilse på ordfører Siv Høgtun og 
hun ble intervjuet av Askøyværingens utsendte journalist. 

Askøys ordfører Siv Høgtun flankert av Bernt D. Sommersten og Hanui Kang 
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Tusenårsmålet om drikkevann - Vi er "nesten der" - 
viser en UNICEF/WHO rapport 

Millioner av verdens fattigste fortsatt igjen... 

NEW YORK / GENEVA, 20. desember 2011 - UNICEF og Verdens helseorganisasjon har i dag 
lagt frem en rapport som viser at tusenårsmålet om å bedre tilgangen til rent drikkevann 
sannsynligvis vil oppnås betraktelig i forkant av 2015, som var  
målet.. 
 
"Den gode nyheten er at nesten 1.8 milliarder flere mennesker nå har tilgang til drikkevann i forhold 
til ved starten av 1990-tallet," sier Sanjay Wijesekera, UNICEF tilknyttet leder for vann og sanitær 
forhold.  "Den dårlige nyheten er at de fattigste og mest marginaliserte blir liggende etter." 
 
Rapporten, Drinking Water Equity, Safety and Sustainability , av UNICEF / WHO´s ”Joint Monitoring 
Program” for vannforsyning og sanitærforhold, sier at i perioden mellom 1990 og 2008 har andelen 

av verdens befolkning med tilgang til forbedre-
de drikkevannskilder økt fra 77 prosent til 87 
prosent. Det betyr at verden vil snart møte 
MDG målet om å halvere andelen mennesker 
uten varig tilgang til trygt drikkevann. 
 
Men rapporten understreker, selv om frem-
gangen har vært god så langt,  så vil 672 millio-
ner mennesker fortsatt ikke ha forbedrede drik-
kevannskilder i 2015. Ifølge rapporten, er det 
mange land i  
Afrika sør for Sahara, Sør-Asia, Øst-Asia og 
Sør-Øst Asia som ikke er på vei til å nå målet til 
tross for fremgang. 
 
I Afrika sør for Sahara, for eksempel, har total 
tilgang økt betydelig siden 1990. Fra 49 pro-
sent til 60 prosent, og har nå nådd ytterligere 
126 millioner mennesker i urbane og 111 milli-
oner mennesker i distriktene. Imidlertid har 
befolkningsveksten løpt fra fremdriften i den 
grad, at det faktiske antallet mennesker uten 
tilgang til rent vann var større i 2008 enn det 
var i 1990. 
Rapporten fant at de rikeste 20 prosent av Sub
-Saharas afrikanske land, har mer enn dobbelt 
så stor sannsynlig for å kunne bruke en for-
bedret drikkevannskilde, sammenlignet  med 
de fattigste 20 prosent. I tillegg har fattige 
mennesker på landsbygda mindre tilgang til 

RI - rent vann 
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rent drikkevann. Den største byrden med å sam-
le inn vann faller i tillegg på kvinner og jenter. 

 

Rapporten sier videre at selv når det er tilgang til 
vann, er det ofte ikke trygt som drikke-
vann. Vannkvalitets undersøkelser viser at 
mange forbedrede drikkevannskilder likevel blir 
forurenset av ulike årsaker: 
Klimaendringene utgjør også trusler mot infra-
struktur som vannforsyningen er avhengig 
av. Den økende hyppigheten av tørke og flom 
kan føre til tap av funksjoner og er eksempler på 
dette.  Nye investeringer bør derfor være rettet 
mot å gjøre systemer og tjenester mer robuste i 
møte med ekstreme værforhold. 

 

 
Om JMP 
WHO / UNICEF Joint Monitoring Program for 
vannforsyning og sanitær (JMP) overvåker 
fremdriften mot tusenårsmålet (MDG), som er å 
halvere andelen mennesker uten tilgang til rent 
drikkevann og grunnleggende sanitære forhold 
innen 2015. JMP utgir en rapport hvert annet år, 
som presenterer en oppdatering av fremdriften i 
forhold til å nå tusenårsmålene. Den tematiske 
rapporten om drikkevann, er utformet for å utfylle 
de viktigste JMP opplysningene. 

RI - rent vann 

FAKTA OM RENT VANN 
 

Hvor mange har ikke adgang til rent vann? 

 
Over 1 milliard mennesker i verdens fattigste land 
mangler rent drikkevann. Mens alle mennesker i de rike 
landene har adgang til rent drikkevann, gjelder det bare 
for 54 prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara.  
I verden er det hvert femte barn, som ikke har rent vann 
å drikke. 
2,6 mrd. mennesker har ikke adgang til sikre sanitære 
forhold – dvs. skikkelige toalettforhold, hvor det ikke er 
unødig risiko for smitte med farlige sykdommer. I Asia 
har bare halvdelen av befolkningen adgang til sikre 
sanitære forhold. 

Urent vann betyr bl.a.: 
* Spredning av sykdommer som f.eks. tyfus og kolera 
* Spredning av vannbårene sykdommer som  
   Guinea-orm 
* Voldsom diaré, som kan bety døden for små barn 

Hvor er det størst vannmangel? 
For hvert år blir det mindre vann til rådighet pr. innbyg-
ger i verden. I Afrika er mangelen på vann et alvorlig 
problem. I dag er det bare omkring 5 kubikkmeter vann 
til hver person pr. år mot omkring 20 kubikkmeter i 
1950. FNs matvare- og landbruksorganisasjon, FAO, 
vurderer at det i Asia er en tredjedel mindre vann til 
rådighet pr. innbygger enn i 1950. 
 
Hvor lenge kan et menneske unnvære vann? 
Vann er en grunnleggende nødvendighet for at men-
nesker og dyr kan leve. Et menneske kan leve 2-3 uker 
uten mat, men bare et par dager uten vann. 
 
Hvor lite vann kan et menneske nøye seg med dag-
lig? 
* Ca. 5 liter til å drikke og til matlagning 
* Ca. 25-50 liter til personlig hygiene, vask og rengjø-
ring 

Hvor mye vann bruker vi i Norge? 
* 10 liter pr. toiletskyll 
* 45 liter pr. klesvask 
* 180 liter pr. karbad 
* 125 liter pr. uke av utett kran 


