
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB       Dato: 10.11.2016 

 

MØTE 25.OKTOBER 2016 

 

Sted:                    Quality Hotel Strand Gjøvik 

Ass.president:    Kirsten Bakke 

Fremmøte:         13 medlemmer 

Gjester:               Marjorie Johnstone, Jette Struck, Stig Ottosson 

Møtetema:         Vidar Moldegård: Lege i internasjonale katastrofer og som 

                              «fastlege» i Afrika. 

 

3-minutter:   v/Arne Mellerud                                                                                                                                  

Han berørte to temaer: 

Handicamp;  en sommerleir for fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom. Handicamp 

Norway arrangeres hvert annet år på Haraldvangen i Hurdal. Ble avlyst siste året fordi Haraldvangen ble 

asylmottak. Dette er et stort nasjonalt prosjekt som alle Rotary-klubbene i Norge deltar på.  Mellerud ber 

styret undersøke hvilke planer som foreligger for Handicamp framover.  

Convention:                                                                                                                                                          Han 

oppfordret klubben vår til å være mer aktiv og stille med deltagere på convention.              International 

convention er i Atlanta i juni 2017. 

MØTETEMA  

Vidar Moldegård er fastlege på Biri. Han har deltatt i flere redningsaksjoner rundt om i verden de siste 

årene.  Han har jobbet for to organisasjoner: Rotary i Sverige og Norges Røde Kors.  

Han dro ut med Rotarys Läkarbank første gang i 1999, senere i 2001, 2004, 2006 og til sist i 2014. Det er 

planlagt ny tur i 2018. Han har vært flest ganger nord for Victoriasjøen til grensen mot Uganda. Han har 

vært en gang mot grensen til Tanzania hos masaifolket og siste gangen var han nord for Nairobi.  

Han har også vært delegat for Norges Røde Kors (i den såkalte ERU, Emergency Response Unit).  Han var i 

Sri Lanka etter tsunamien i 2005. I Kashmir/Pakistan etter jordskjelv nov/des 2005. I Mosambik etter 

syklonen i 2007, i Kenya i 2007 etter oversvømmelse og truende hunger. Den siste turen gikk til Nepal 

etter jordskjelv i mai-juli i 2015.                                                                                                       Malaria er en 

utbredt sykdom som det ikke eksisterer vaksiner for. HIV og lepra er også et stort problem. 

Helsepersonalet må ta alle forholdsregler og være fullvaksinert til enhver tid. 



Han har jobbet mye med en svensk tannlege som behandlet tusenvis av barn i løpet av de 6 ukene 

oppholdet varte. Hjelpearbeiderne kommer fra hele verden, språket er engelsk. De klarte å ha mye 

humor, smil og latter i all elendigheten. Han roste Røde Kors og den imponerende logistikken de har.  

Moldegårds motivasjon for å reise ut til kriserammede områder startet da han var tilsynslege i 

kretsfengselet på Gjøvik og dro på verdenskongress i fengselshelsetjeneste i Harare i Zimbabwe i 1995. 

Han hadde et sterkt ønske om å hjelpe, men måtte først finne organisasjoner han kunne jobbe for. Han 

avsluttet med at hjelpearbeid er givende. 

 

NESTE KLUBBMØTE  1.NOVEMBER 2016 

Kaffemøte med tema INTERNASJONALE PROSJEKTER for klubben vår.                                                               

3 min.  Roar Jacobsen 

 

Gunhild Aalstad                                                                                                                                    Fung.sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


