
Flekkefjord RK  
 

Et av «De gode prosjekt» i D2290 – Engasjement 
 
Flekkefjord RK har siden 1999 oppfylt Rotary’s mål om internasjonale prosjekt gjennom klubbens 
fokus på hjelpetiltak i Rwanda.  
 
Det hele startet etter at et av klubbens medlemmer, lege Tor Harald Kristiansen hadde et oppdrag i 
landet i 1995 for Flyktningehjelpen som leder av FN’s feltsykehus og senere i 1998 for Røde Kors 
med rehabilitering av et sykehus i etterkant av folkemordet i 1994.  Her ble det knyttet verdifulle 
kontakter med forskjellige institusjoner og personer. Dette har vært avgjørende for en trygg 
gjennomføring av prosjekt og sikring av at bidrag uavkortet har havnet der hvor de var ment. 
 
Prosjektet som har utviklet seg over 14 år, har i tillegg til å gi viktige bidrag til utvikling i Rwanda, 
også bidratt til å skape engasjement innad i klubben og til å gjøre Rotary og dets internasjonale 
engasjement arbeid for helse, fred og forsoning kjent i store deler av distriktet.   
 
 
Finansiering, klubb- og nærmiljø 
Fra dag én til i dag har prosjektene i Rwanda hatt full støtte fra klubbens medlemmer. Den første tiden 
var det da også medlemmene alene som trakk det finansielle lasset gjennom direkte bidrag.  
Fortsatt yter medlemmene betydelige årlige bidrag til «Rwanda-fondet». I klubben finnes flere som 
således har ytt faste månedlige/årlige bidrag i mer enn 10 år. 
 
Klubbens tidligere medlem Odd Einar Aanestad produserte i sin tid hele 16 fantastiske seilskuter i 
miniatyr som deretter ble loddet ut til inntekt for prosjektene. Også andre utlodninger med diverse 
premier har gitt kjærkomne penger til Rwanda-fondet.   
 
I 2003 ble den første «Rwandakonserten» arrangert. Dette var det «store steget» både som finansielt 
instrument og for klubbens prosjektfokus. Konserten ble musikalsk bygget opp omkring Grønnes Bad 

& Jazzforsyning, hvorav 4 av 6 
medlemmer også er rotarianere, 
herunder bandets musikalske leder 
Arne Skage. Medlemmene ellers ble 
involvert i planlegging, markedsføring, 
finansiering og gjennomføring 
(dekorering, servering, rigging). På den 
måten ble og er konserten et 
arrangement som engasjerer store deler 
av klubbens medlemmer i direkte og 
meningsfullt prosjektarbeid.  
 
Som i de fleste småbyer har 
Flekkefjord og nærområdet mange 
kjente og mer ukjente talent, det være 
seg solister, band, kor, etc. 

Rwandakonserten har gitt disse talentene en arena for å vise hva de kan, men også for på sin måte å gi 
sitt bidrag til en god sak. Opp gjennom de 12 årene konserten har blitt avhold har mer enn 50 
forskjellige lokale artister/band bidratt. Å få lokale artister til å stille til dugnad for Rwanda har aldri 
vært et problem, snarere tvert i mot, ved at mange flere enn det tidsrammen på halvannen time tillater, 
ønsker å være med.   
 
En helt spesiell lokal bidragsyter har vært barn fra en av byens barneskoler. Samarbeidet med lærer 
Jorun Rødland, som også har opptrådt som soloartist, og skolen gitt konserten og prosjektet en bredere 



plattform. Samarbeidet har også innbefattet prosjektarbeid i skolen hvor medlemmer av klubben har 
gitt informasjon om folkemordet i Rwanda i 1994, om Rotary og om klubbens humanitære arbeid 
generelt og naturlig nok i Rwanda. Det er også knyttet bånd mellom barn i Flekkefjord og Rwanda, 
gjennom tegninger og personlige gaver.  
 
Klubben har som mål for hver konsert å trekke til seg en «head-liner», en som kan løfte konserten og 

samtidig en som kan gi impulser og inspirasjon til lokale 
artister. Gjennom årene har konserten således dratt veksler 
på kjente artister slik 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»).  Det har 
normalt heller ikke vært 
mange nei å få til å bidra, 
gitt ledig tid i en travel 
artistverden.   

 
 
Konserten har ved flere anledninger også hatt besøk av Peace U. 
Rwivanga, niesen til Rwanda’ president, som nå er bosatt i Norge. 
Peace har vært en viktig kontaktperson og selv sterkt engasjert i 
humanitært arbeide i Rwanda. 
 
13 år med konserter har ikke kunne realiseres uten gode lokale ikke-
rotarianere. Klubben har således tildelt to Paul Harris; til henholdsvis 
Tor Kristian Rasmussen, dirigent for Flekkefjord Sangforening og en av grunnpilarene i konserten, 
samt til Jorun Rødland for mangeårig samarbeid mot barneskolen og deres deltakelse i konserten.  
 

 
 
 
 
Konserten har også flittig blitt brukt til å gi de fremmøtte direkte tilbakemeldinger fra prosjektene 
gjennom «reiserapporter» i form av bilder og film. Det å se at hjelpen har kommet frem og er til stor 
nytte, samt at behov fortsatt er til stede, har bygget troverdighet omkring klubbens arbeid. Når en 
fullsatt kirke i 2014 uoppfordret applauderer klubbens neste og til nå mest ambisiøse prosjekt, så viser 
det at engasjementet går utenpå Rotary.   
 



Flekkefjord Rotary’s Rwandakonsert er på disse årene rukket å bli en «institusjon», en begivenhet 
som mange i lokalmiljøet venter på med lyst. Kombinasjonen av en god musikalsk opplevelse og en 
støtte til en etter hvert kjent «god sak» har også gjort det enkelt å få økonomisk støtte til konserten fra 
lokalt næringsliv. Det har også gjennom årene blitt gitt betydelige bidrag fra privatpersoner utenfor 
Rotary-familien til Rwanda-fondet.  Konserten gjennom dens «standing» har imidlertid klart overtatt 
som det viktigste økonomiske fundament til fortsatt innsats i Rwanda. 
 
 
Engasjement, inntrykk og opplevelser  
I 2001 reiste 4 av klubbens medlemmer ledet av Tor Harald for første gang inn i Rwanda for med 
selvsyn å besøke barnehjemmet i Kigali som var klubbens første hjelpeprosjekt. Gruppen besøkte 
samtidig flere områder i landet og knyttet kontakter med institusjoner og personer som senere har 
materialisert seg i nye prosjekt. 
 
 I etterkant av dette første besøket i Rwanda gikk turen videre til Kenya og Zanzibar for utsøkte 
turistopplevelser, da inkludert ytterligere 14 personer fra klubben. Senere er det «avholdt» ytterligere 
4 besøk til Rwanda, hvorav én reise i kombinasjon med prosjektbesøk til Goma i Kongo. Ved alle 
reiser, som klubbens medlemmer naturlig nok fullt ut betaler selv, har det vært brakt med bidrag og 
gaver fra klubben, og de besøkende har gjerne spedd på ekstra med private bidrag.   
 
Om opplevelsene i Rwanda og Kongo etterlater spor hos den enkelte omkring krig og grusomheter, 
men også om håp, så har turene samtidig gitt helt andre store og spennende opplevelser for klubbens 
medlemmer (m/følge). Mange land, byer og nasjonalparker har vært gjenstand for besøk; i Kenya, 
Lamu, Tanzania, Zanzibar, Sør-Afrika, Botswana og Zimbabwe. Prosjektene i Rwanda som startet 
med et lite bidrag til et barnehjem i Kigali har således også ført til utvidet fellesskap og vennskap 
innad i klubben, samt til sterke inntrykk og til fantastiske opplevelser som nær sagt ingen av 
medlemmene ellers ville ha kommet til. 
  
 
1994-2015 – veien videre 
Det er nå mer enn 20 år siden massakrene i Rwanda som kostet et sted mellom 800.000 og 1 millioner 
mennesker livet. Rwanda lagt bak seg det meste av den grusomme tiden gjennom en 
forsoningsprosess og en gjenoppbygging som kanskje er uten historisk sidestykke, i alle fall i Afrika. 
Rwanda har kommet en lang vei og landet opplever vekst, fremgang og fremtidstro. Likevel gjenstår 
mye, også humanitært. 
 
Klubben har også så vidt berørt muligheten for etablering av kontakter mellom vår hjemlige 
kommune og en av de kommunene i Rwanda hvor klubben har prosjekt. Dette kan også bidra til å 
gjøre forskjellene mindre og internasjonal forståelse større; om enn på et mikro-plan. 
 
Klubben har siden oppstart av Rwandaprosjektet bidratt med driftstilskudd og kjøp av utstyr for til 
sammen ca 1,1 millioner kroner, hvorav Rotary International  / D2290 har bidratt med 123.000 kroner 
via «Matching Grant». 
 
Støtte og bidrag har gått til forskjellige prosjekt, dog hovedsakelig til Mor Theresa barnehjem i Kigali 
og lokalsykehus i Gigongo, men også til Assist Rwanda og Hope For Life. De sistnevnte 
organisasjonene er drevet at lokale stiftelser. Utover bidrag til prosjekt i Rwanda har det også blitt ytt 
bidrag til Dinastiftelsens hjem for voldsutsatte jenter i Goma, like over grensen til Rwanda. 
 
Flekkefjord RK er «giret» på å fortsette med nye prosjekt i et land og blant folk vi har lært å bli glade 
i. Riktig nok har klubben skiftet fokus fra ren «nødhjelp» til målrettede prosjekt som bidrar til bedre 
helse, trygghet og opplæring. Dette gjør samtidig arbeidet desto mer utfordrende, interessant og 
givende.  
 



Flekkefjord Rotary besluttet i april 2015 å finansiere bygging av et komplett hus i en barneby i regi av 
Hope For Life som vil bli bygget i Kayonza-distriktet noen mil utenfor Kigali. Barnebyen vil gi 
gategutter fra Kigali et hjem og støttet til utdanning og utvikling. Dette er en finansielt krevende 
oppgave med en totalramme på nær en halv millioner kroner, men klubben har allerede sikret midler 
gjennom egne fond og gaver fra enkeltpersoner til å gjennomføre oppføringen av det første 
«hjemmet».  
 
 
 
 

 
 

 


