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Møtet ble innledet av Presidenten, som kunne informere om at Nigeria i løpet av 

2020 også vil bli erklært som fri for polio. Nå er det kun Pakistan og Afghanistan som 

er rammet av sykdommen. Rotary vil fortsette sin innsats inntil polio er utryddet i hele 

verden. 

Rotaryvenn Christian Stremme hadde et tre-minutters foredrag om hvor mange liv 

som går tapt i verden fordi befolkningen i mange land ikke har tilgang til kvalifiserte 

anestesi- og kirurgitjenester. Det er nesten ikke til å tro at det finnes land, som f.eks. 

Den Sentralafrikanske Republikk, som ikke har en eneste anestesilege tilgjengelig. 

Hvis noen ønsker å få oversikt over antall anestesileger per innbygger i verden er, gå 

inn på https://www.wfsahq.org/workforce-map . 

At så mange fant veien til Maritim denne kvelden, skyldes vel også Rotaryvenn Vidar 

Øksendal. Han holdt sitt egoforedrag for oss. Vidar vokste opp på Kråketona, og 

kalte seg selv for en skikkelig mammadalt, inntil han fikk sertifikat. Han er snekker, og 

driver eget firma. Han er også vikar på byggfaglinje Flekkefjord VGS, har et eget 

foretak der han driver med droner, og har vært statist i filmer. Men hans største 

hobby er som kjent bil og reiser, en elegant innledning til impresjonene han delte 

med oss fra hans deltakelse i Mongol Rally 2019. Denne reisen førte han i Fiestaen, 

1988-modell (!), via Balkan, Tyrkia, Iran, Pakistan, India og Myanmar til Thailand. 

Derfra dro han via Laos, China, Mongolia, Sibir og Russland tilbake til Norge. At 

Vidar er også en fantastisk foredragsholder, er det ingen tvil om, både når det gjelder 

de flotte bildene og filmer han viste, og måten han la opplevelsene frem på. Det slo 

referenten at Vidars reiser er et viktig Rotary formål, nemlig;  å arbeide for 

internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom 

mennesker.  

Flekkefjord RK har mange medlemmer som er dyktige forelesere, noe som de siste 

to møtene har vist. 

Neste uke fortsetter dette med vår egen Martin Balke, som forteller om «Reisen 

til Haiti» i 2019.  

Vel møtt! 
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