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Møtereferat 2016.10.05
Til stede: Erik Eriksen, Christian Schibstedt-Larsen, Hans Jacob Beck, Hilde Petrikke
Østvedt, Turid Isnes, Halvor Thommesen, Anne Wiik Stamsø, Kari Killi, Sissel Berit Hoell,
Helge Gande, Torgeir Selle, Espen Hoell, Julio, Rolf Heimdal, Geir Gjømle
Gjester: Birger Stamsø,
Fødselsdager: Blomster til Torgeir Selle 60 år, Hans Jacob har også fylt 60 år
Presidentmøte
• Per Simon Mustvedt har en ide om et større arrangement - ”Rotary Day” med en kjent
foredragsholder for å skape mer blest rundt Rotary. Er vi i LRK interessert, og vil vi
være med og hjelpe til med arrangementet? Medlemmer som meldte seg: Hilde,
Turid, Hans Jacob, Christian
• 17.01 foredrag om italiensk mafia

Dagens hovedforedrag: Lititia
Lititia ble introdusert av Anne Wiik Stamsø som er
hennnes kontakt- og støtteperson i Bamble
Kommune.
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Kom til Norge i 2010 i sandaler.
Hun er kvoteflyktning sammen med sine døtre
som nå er 14 og 16 år.
Lititia har lært seg norsk i løpet av ett år.
Mål å bli musikklærer.
Eneste fra Rwanda i Bamble
Aktiv i den katolske kirken i Porgsgrunn

Lititia viste i sitt foredrag:
• Bilder fra krigen i Rwanda
• Presentasjon av land og folk i Rwanda

Rwanda
• Rwanda er lite. Omgitt av Uganda, Burundi, Tanzania og Congo
• Befolkning 11 Mill. Presidenten er Paul Kagame. Egen grunnlov 1.7.1962.Kigali er
hovedstaden
• Krigen i 1994 mellom Hutu og Tutsi
o 1 mill mennesker drept
o Krigen vart i 3 mnd
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Minnehus over krigen og minnedag er 7. april
Mange i fengsel både menn og kvinner

Rwanda i dag.
o Alle barna begynner på skolen når de er 7 år
o Barneskolen er gratis
o Alle barneskoler har unform og egen datamaskin
o Ungdomsskole og høyere skole betaler man litt
o Kigali har ca 2 mill innbyggere
Økonomien basert på jordbruk og gårder.
o Eksport av te og kaffe
o Bønner, poteter, ris og mais
o Vannmelon, ananas, bananer, gulrøtter, tomater, jordbær
Gårder i Rwanda har kuer, høner og geiter
Turisme for å se gorilla, elefant, løve, giraff
o Forskjellig fugler
o Turistattraksjoner: hus laget av gress (tok ett år å lage et slikt for kongen)
Ekteskap inngås enten i kirka eller borgerlig
Mat: poteter med grønnsaker, gulrøtter supper, oksekjøtt, geitekjøtt med stekte
bananer,
Rwanda har mye skog og bygger hus av tre
Vannkraft strøm av vann
I Rwanda har man også dugnad slik som vi har i Norge

Julio om livet på Stathelle
Starter å forstå litt norsk
Kan enkelte ganger følge undervisningen på norsk
Brukes i spansk-undervisningen på skolen

Referent: HG

