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Referat medlemsmøte 15  
Dato:   6.12.2021 

Medlemmer møtt:  29 

Gjester:  2  

Neste møte: 13.12.21: Flekkefjord Sparebank Arena v/Svein Hansen. Oppmøtested er 
«Flerbrukshallen» på Uenesodden 

I  INFO 
 

 70 år    4. desember Ludvig Egeland 

 

 

 I anledning sangforeningens 150 jubileum, ble der fra Rotary overbrakt 
blomsterhilsen til Grand Hotel, hvor jubileumsfesten ble avholdt. Sangforeningen ble 
gratulert og takket for samarbeidet og bidragene til Rwanda konsertene. Thor 
Kristian sier at: «konsertene er stimulerende og utviklende for dem, og det er 
meningsfullt å bidra også neste år». 

 Det var lotteri til inntekt til hus 4.  
Vin sponset av Kjetil Thorbjørnsen, masai teppe av Åse Egeland og Leif Arne Ulland 
kom med 2 hummer. Som vanlig var det god oppslutning om loddsalget   

 

Vedr. referat 29.11:    

 Korreksjon: det er 2 søkere til Ryla  
 
 

II TEMA/PROGRAM 
 

 Rwanda prosjektmøte 

Vi går tilbake i tid og reflekterer over det vi har klart å gjøre, det vi gjør og det vi kan gjøre! 

https://www.pngall.com/champagne-png
https://www.pngall.com/champagne-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Det hele startet i 1999 

Og Åse tok oss tilbake til hvordan. Første internasjonale 
prosjekt gikk til barnehjemmet til mor Teresa i Kigali, 
Rwanda.  

Samtidig med dette har Dr. Uta, som driver et sykehus i 
Gikonko, Rwanda, hele tiden fått støtte til forskjellig; 
blant annet ny operasjonssal og diverse 

operasjonsutsstyr 

Neste store prosjekt v/Ludvig: 

 

HOPE for LIFE, og finansiering av 4 hus i 
barnelandsbyen i Kayonsa.  

Nå er finansieringen av 4. hus snart på 
plass, og nok et prosjekt er nærtstående 
fullført.  

 

 

 

Forslag til nytt prosjekt v/Marcus:  

Dr. Uta holder nå seminarer rundt i landet (Rwanda),  «Hjelp til selvhjelp» for 
mennesker med diagnosen spina bifida /ryggmargsbrokk.  

Til dette trenger hun hjelp med deler av 
finansieringen. Prosjektet går over 3 år og har en 
total kostnad på kr 300 000 /100 000 pr. år  

Målsettingen er å gi mennesker med denne 
diagnosene et bedre liv, og blir i samarbeid med 

Rotary i Butare samt andre lokale aktører. Det vil bli søkt om midler fra 
RI/Global Grant (USD 30 000), så nesten hele beløpet vil bli dekket av RI. En 
viss % andel vil da falle på klubben.  

 Medlemmene er positiv til prosjektet og gir sin enstemmige tilslutning til at det 
kan jobbes videre med dette! 
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