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Februar er Rotarys verdens-forståelses-måned
Ett godt eksempel på at det nytter er
Flekkefjord Rotarys RWANDA- konsert!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen

Februar er Rotarys verdens-forståelses-måned!!
Rotary-hjulet ruller videre. Neste års guvernør Per Filseth, har nå vært 
på guvernørskole i USA og fått mange impulser. Den nye verdenspresident 
fra Sør-Korea har kommet med neste års tema: Make Dreams Real: 
Realiser drømmene. Barn og unge settes i sentrum. Første prioritet er 
utrydding av polio i verden. Det er spesielt to områder som har sporadiske 
utbrudd,  i Nigeria og India.  Mål nummer to er å bekjempe 
barnedødeligheten. Dette gjelder framtida vår. Tusenvis av barn dør før 
de når 5 års-alderen. Matmangel er en ting, men mangel på rent vann er 
det verste. Dermed blir neste år en videreføring av årets delingstanke 
– Rotary shares. 

Per Filseth, som er neste års guvernør, samler sin organisasjon til ledersamling i Arendal 29.2 og 1.3 
hvor årets guvernør selvsagt også deltar, så Per er allerede godt i gang med sine forberedelser. Jeg 
ber dere informere neste års presidenter og sekretærer om PETS. Der er det oppmøteplikt for 
presidentene. Det skal arrangeres i Arendal og Langesund 7.-8.mars og 28. til 29. mars.

Februar er Rotarys verdens-forståelses-måned. Da bør vi kanskje 
nettopp tenke mer internasjonalt. Vårt distrikt har mange lokale 
prosjekter, men færre  internasjonale prosjekter. De fleste klubbene har 
satt fine mål for sine bidrag til TRF i år – det gjelder å oppfylle 
dette.Beløpet kan betales inn når som helst i løpet av året. Vi venter på 
innbetalingene.

Jeg vil presentere Flekkefjord Rotarys RWANDA- prosjekt som et godt 
eksempel på en stor internasjonal innsats, hvor hele klubben mobliserer i 
form av en meget vellykket Rwanda-konsert en gang hvert år. Klubbens 
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president og noen medlemmer har nettopp vært i Rwanda og fått opplevd 
hva prosjektet fører til for de innfødde! Lege Tor Harald Kristiansen som 
har jobbet i Rwanda, er prosjektets far.

Jeg har oppfordret President Lilly Marie Kongevold til å skrive litt om 
Rwandakonserten i Flekkefjord 10. februar 2008;

RWANDA:

"Mor Theresa-ordenen driver i dag 3 barnehjem i Rwanda, to av disse 

ligger i hovedstaden Kigali. Ett av disse var stengt under borgerkrigen, 
men ble så gjenåpnet. Flekkefjord Rotary har siden 1999 bidratt med 
økonomisk støtte til barnehjemmet i sentrum av Kigali. Hos Mor Theresa-
søstrene blir alle barn tatt i mot med åpne armer. Søstrene utstråler 
pågangsmot og ukuelig vilje og gir utrolig mye av seg selv i sitt arbeid for 
å skape en fremtid for dem som ingen andre bryr seg om.

I år arrangerte Flekkefjord Rotary solidaritetskonsert for prosjekt 
Rwanda for 6. gang i fullsatt Flekkefjord kirke. Programmet strekker seg 
fra trofaste aktører i Grønnes Bad & Jazzforsyning og Flekkefjord 
Sangforening til enkeltstående innslag av så vel musikanter, sangere, 
sangkor og skoleklasse fra Flekkefjord. Sterk inntrykk gjorde "Rapport 
fra Rwanda" – lysbilder, gitar og trommemusikk ga en gripende effekt. 
Nytt av året var intervju med vår nye venninne fra Rwanda, Peace U. 
Rwivanga, som bor i Larvik og arbeider i organisasjonen "assist Rwanda". 
 Sammen med Sigbjørn Nedland fortalte hun om sitt arbeid som kort sagt 
består i hjelp til selvhjelp – samt om barn og forhold i Rwanda. Peace var i 
Flekkefjord for første gang i sitt liv. Det gjorde nok sterkt inntrykk på 
henne å oppleve at i en liten by som Flekkefjord er det krefter som 
informerer om hennes fold og hennes land og som arbeider for å kunne gi 
bidrag. Nytt av året var også "A taste of Africa" . Forut for konserten 
var 5 flotte afrikanske kvinner i sving med å lage afrikansk spennende og 
sterk mat som like konserten etter ble servert gratis for alle. Til 
gjengjeld ble våre afrikanske venner sammen med bl.a. Flekkefjord 
Rotarys Rwandaprosjekts far, Tor Harald Kristiansen, og IPDG Svein 
Aanestad, traktert med norsk fårikål og norsk riskrem i en pause forut 
for konserten.   
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 Man er så heldige i Flekkefjord at konsertene har blitt en suksess takket 
være kreative arrangører og musikalske aktører som straks sier ja til å 
opptre. Trenger man legge til at alt arbeid er basert på dugnad? Er det 
rart man blir inspirert til å fortsette prosjekt Rwanda?"

Rotary Shares fra Lilly Marie Konglevold
President

 Vedlagt ukebrevet følger IPDG Svein Aanestads bilder; Se;

Bilde nr 1; Rwandakonsertens far; Tor Harald Kristiansen flankert av afrikanske venner
Bilde nr 7; IPDG Svein Aanestad sammen med Peace og afrikanske venner
Bilde nr 9; Overveldende inntrykk for Peace gjør at hun tar en liten siesta hjemme hos Lilly. 
Bilde nr 13;Sigbjørn Nedland og Peace blir under konserten intervjuet av barn fra Flekkefjord.

 Flekkefjord Rotary fikk i år inn kr 60.000,- i annonseinntekter før 
konserten. I tillegg kom konsertinntektene til dette viktige formålet. 
Imponerende!

Rotary Shares fra DG Laila
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