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Her kan det leses om Flekkefjord RKs Rwandakonsert og GSE-teamet til Cornwall

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

Tor Harald Kristiansen er lege og årets president i Flekkefjord RK. For noen år 
siden hadde han sitt virke i Rwandas hovedstad Kigali. I forbindelse med 
jobben kom han i kontakt med et av Mor Theresa-barnehjemmene i byen. Man 
regner at 50 % av Rwandas befolkning er barn under 15 år, og landet har med 
rette fått tilnavnet "Barnelandet". Selv om den usedvanlig blodige borgerkrigen 
for lengst er slutt, skjer det fortsatt nye drap og overgrep, med stadig nye 
foreldreløse og AIDS-syke barn. 

Møtet med barnehjemmet gjorde et dypt og varig inntrykk på den norske legen, og 
da han kom hjem, fikk han klubben sin med på å støtte barnehjemmet. Det ble bl a 
arrangert en konsert i Flekkefjord kirke til inntekt for prosjektet. Konserten ble en 
suksess, og har siden blitt en årlig foreteelse. Søndag 12 februar gikk 
Rwandakonsert nr 5 av stabelen. Både "Guvernørparet" og  AG Tore Gullichsen 
var invitert til å komme. Selv tok vi inn hos President Tor Harald og hans Sigrun, 
og vi la derfor det hele opp som en weekendutflukt. Flekkefjord RK fyller 60 
inneværende år, men besluttet å markere jubileet i forbindelse med 
presidentskiftet i juni. Siden vi er på Convention i USA på den tiden, ble jubileet 
for vår del i stedet  markert med Rwandakonsert  midt i februar.

Årets utgave av konserten sto nok for en foreløpig topp, i det kirken, der Anne-
Grethe og undertegnede for øvrig  ble viet for 42 år siden, var fylt til randen av 
et engasjert publikum. Programmet var meget allsidig, med stor variasjon 
av musikalske uttrykk: jazz, manns- og gospelkor, solosang og instrumentale 
innslag, alt framført med ekte spilleglede og entusiasme. Barn fra en 5-klasse fra 
en av byens skoler, spilte en aktiv rolle ved å binde programmet sammen med 
korte appeller. De bidro også, sammen med sin lærer, til programmet 
med klokkeren sang. Man hadde også fått Sigbjørn Nedland fra NRK til å delta 
med et innlegg, der han på en lun og stillferdig måte fortalte om sitt eget 
prosjekt for fred gjennom musikk i Rwanda og Tanzania.

Alt dette ble en uforglemmelig opplevelse både for oss og for AG Tore, som 
hadde tatt turen fra Mandal for å overvære konserten. I følge arrangørene ble det 
satt ny rekord, vi hørte et beløp på 60.000 nevnt; slett ikke verst på ett eneste 
arrangement i en liten provinsby. Det hører med til historien at alle aktører stilte 
opp vederlagsfritt. På den måten kan inntektene gå uavkortet til barnehjemmet i 
Kigali!

Så er årets GSE-team til Cornwall (2. - 29. april) tatt ut: Reiseleder blir Elling 
Michelet, Notodden RK. Team:  Ellen Lexow, interørarkitekt (f  -78), Morten 
Klokkersveen, Landskapsarkitekt (f -68), begge Færder RK. Trine Merete 
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Taraldsen, politifullmektig (f -67), Nedenes RK, og Rune Hansen Haugvik, 
brannmann (f -82), Gimsøy RK. I følge Intervjuerne virker det å kunne bli en solid 
gruppe! Vi ønsker dem hell og lykke på ferden!
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