
Rwandakonserten 15 år 

Flekkefjord Rotaryklubb arrangerer 5. februar sin 15. Rwandakonsert på 

rad, i år for første gang i Flekkefjord kulturhus – SPIRA.  Årets «head-

liner» er evig unge Tor Endresen, en kjent og kjær artist med en lang 

karriere bak seg. I tillegg stiller klubben med sterke lokale innslag ledet 

an av Joe Rusi med venner og konsertens trofaste bidragsytere; 

Flekkefjord Sangforening og Jorun Rødland.  «A tribute to Bob Dylan» blir 

tema for våre lokale artister. Dette blir kjempebra lover Terje Johnsen og 

Martin Balke i arrangementskomiteen. 

Etter folkemordet i Rwanda i 1994 har Flekkefjord Rotaryklubb støttet forskjellige prosjekt rettet mot 
barn i Rwanda. Hittil har klubben bidratt med over 1,5 millioner kroner, hvorav bygging av et hjem for 
gategutter er det siste store løftet. Rwandakonserten sammen med bidrag fra medlemmene har og er 
den viktigste inntektskilden i dette arbeidet fremhever årets Rotarypresident Martin Balke. Han er også 
svært takknemlig for innsatsen fra frivillige både i klubben og ikke minst i musikkmiljøet i Flekkefjord, og 
omliggende kommuner. Ekstra spennende blir det nå i vår 15. konsert å benytte Spira, byens nye storstue 
til dette arrangementet. 
 
Ny toppartist 
Flekkefjord Rotaryklubb er stolte av å kunne presentere sanger, låtskriver og 
artist Tor Endresen som årets «headliner». Tor har utgitt en rekke plater og 
holdt et utall av konserter over hele landet. Deltakelsen sammen med Rune 
Larsen i serien Lollipop som gikk på NRK-TV på begynnelsen av 90-tallet var 
vel det som gjorde at Tor ble kjent i de tusen hjem. Tor Endresen har også 
vært programleder både i NRK og TV2 og har dessuten deltatt som 
sceneartist i diverse musikaler, samt bidratt som vokalist på norske utgaver 
av Disney-filmer. Tor er også en av Norges travleste julekonsert-aktører. Så 
dette er en artist som ganske sikker vil være interessant for de fleste 
aldersgrupper tror Johnsen. 
 
Flekkefjord Sangforening har vært med fra starten og stiller også opp i vår 
15. konsert. Nye av året er Soul Children. Lokale artister som Jorun Rødland, 
Tor Arve Barøy, Benedikte Drivdal og André Nedland stiller sammen med Joe 
Rusi og hans band (Joe Rusi, Kjell Martin Sirnes, Frank Øverland og Inge Svege). Våre lokale artister vil i år 
gi «a tribute to Bob Dylan»- årets Nobelprisvinner i litteratur. 
   
Viktig bidrag til fortsatt innsats 
Temaet til konserten er lånt fra en låt som Sigvart Dagsland ofte fremfører; «..kan eg gjør någe med det?» 
med tekst av Gunnar M. Roaldkvam. Balke og Johnsen er optimistiske til at konserten også i år skal bringe 
et godt overskudd som klubben kan anvende i fortsatt støtte til prosjekt i Rwanda, det være seg til 
sykehuset i Gikonko eller til utvidelse av barnelandsbyen i Kayonza. Som leder for konsertkomiteen må 
jeg berømme alle våre medlemmer for innsatsen de gjør for å få til dette arrangementet, år etter år. 
Samtidig så kunne vi ikke klart å holde ut så lenge hvis vi ikke også har hatt hele distriktets næringsliv i 
ryggen som har støttet konserten slik de har gjort, avslutter Johnsen. 
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Faktaboks – Rwanda og Flekkefjord Rotaryklubb 
1994 – sjelden har verden sett et folkemord regissert som en lynaksjon mot cirka én million 
mennesker, som brutalt ble slaktet i løpet av tre måneder. Rwanda lå med brukket rygg, en hel 
generasjon var borte, barn var blitt foreldreløse, og nøden var stor. 
 
Fem år senere, i 1999, hadde Flekkefjord Rotaryklubb etablert sitt første hjelpeprosjekt for 
Rwanda. Initiativet kom fra lege Tor Harald Kristiansen, som hadde bistått Rwanda som lege kort 
tid etter folkemordet.  Pengemidler samlet inn gjennom lotterier i Rotary, gaver fra medlemmer 
og utenforstående, bidrag fra Rotary internasjonale fond og ikke minst de årlige Rwanda-
konsertene, godt sponset av et trofast lokalt næringsliv, har sørget for at Flekkefjord Rotaryklubb 
til nå har bidratt med over 1,5 million kroner til humanitære tiltak; herunder Mor Theresa 
barnehjem, Assist Rwanda (mikrofinans), Hope for Life (hjem for gategutter), og medisinsk utstyr 
til sykehus i Gikonko (Dr. Uta).  
 

Klubben var i 2016 så heldige å få overtatt et relativt nytt men brukt anestesiapparat fra 
sykehuset i Egersund. Helvik hus påtok seg innpakningen, mens klubbens medlemmer sto 
transport helt frem til sykehuset i Gikonko.  
 
I dag er Rwanda sett på som et foregangsland i Afrika med stabilt styre, fred og økonomisk vekst. 
Det er likevel, slik som vi også har sett fra senere programmer på TV2 et stort behov for hjelp, 
ikke minst til barn og unge. 

 

Faktaboks - Rwandakonserter 
Første konsert avhold februar 2003  
Grønnes Bad og Jazzforsyning, Flekkefjord Sangforening og lokale artister har vært fundamentet, 
hevet med headlinere som; Paul Weeden, Helene Bøksle (2009), Bodil Arnesen (2010), Ole Gustav 
Johnsen (2011 kjent fra «X-factor»), Elvira Nikolaisen (2012), Anita Hegerland (2013), Tiril Heide 
Steen (2014), Pål Rake (2015 kjent gjennom «The Voice»), Sigvart Dagsland (2016) 


