
 

Møtetidspunkt Tirsdag 3. november kl. 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria, Lillehammer 

Møteleder President Svein Bergum 

Gjester Observatør 

Bodil Alver Moen 

Tre minutter    

Annet Presidenten overrakte et lys i gave til Margit Bjugstad - ros for god 

innsats for Rotary.  

Odd Brænd sender hilsen til alle i klubben. Han vil prøve å være 

tilstede på et møte snarlig. 

Sekretæren oppfordret medlemmene til å gi beskjed om frammøte i 

andre klubber/møter som kan gi frammøtekryss.  

Hovedtema Sør-Afrika 

    

Foredragsholder Harald Brubakken  

Kort om 

foredraget 

Det var en lydhør forsamling som lyttet til vårt klubbmedlem, Harald, 

og hans beskrivelse av det landet han og familien er blitt så opptatt 

av. Etter to reiser til Sør-Afrika i 2004 og 2005 følte han behov for å 

gjøre noen sprøtt: 

Kjøpe tomt i landet og bygge hus. 

Vi så flotte bilder fra landsbyen han bodde i, fra slumbebyggelsen i 

nærheten, vakre strender og ”skumle” dyr. 

Harald fortalte at det var vanlig å ansette en hjelp i huset mens de 

bodde på stedet for å sysselsette lokalbefolkningen. Den unge 

kvinnen kom tre dager, men ble så borte. Det viste seg at hun var 

fornøyd med de pengene hun hadde tjent på den korte jobben og 

hadde planer om å komme tilbeke i arbeid når summen var oppbrukt. 

Harald fortalte om arbeid for barn og unge i distriktet de bor. 

Barnehjem – ungdomssenter. Det er en viktig oppgave å gi de unge 

kunnskaper. Blant de eldre er det mye alkoholmisbruk og dermed 

ingen håp om bedre liv. 

Harald ga oss innblikk i dagens Sør-Afrika med mye framgang, men 

også voksende problemer.  

Korrupsjonen øker. Offentlig ansatte har lav lønn og sper på 

inntekten med penger under bordet.   

Ekstrem fattigdom – ekstrem rikdom 

Sykdom – analfabetisme - kriminalitet  



Foredraget het kontrastenes land. Her må vi tilføye at Harald bor på 

Grunna seter hele sommeren, men tilbringer deler av februar/mars i 

Sør-Afrika. Det må være litt av en kontrast.  

        

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte Tirsdag 10. november 

”Det er kaldt å bo i tegninger i Finnmark” 

Om gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms etter katastrofen som 

rammet landsdelen 1944/45 ved Anders Ole Hauglid 

Scandic Victoria 

 


