
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

Møtetidspunkt Tirsdag 11. juni 2013  

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Anne F. Sundgaard 

Gjester Einar Henriksen, Chanel, Elisabeth Lande. 

Tre minutter  

Annet  

Hovedtema 3 internasjonale historier. 

Foredragsholder Chanel, Ågot Gammersvik og Anne W. og Einar Henriksen. 

Kort om foredraget Chanel: Fortalte om sitt år i Norge. Har nå vært her et år. Fra reisen hit husker 
best at hun ikke fant bagasjen sin da hun kom til Norge med fly. Har vært en 
tur i Trondheim – der fikk jeg se kysten for første gang. I høstferien reiste vi til 
Steinkjer som minnet litt om Minnetoba der jeg er fra. Har fått være med på 
norsk dugnad. Viste bilder fra jul og skitur.  Har fått mange gode venner i 
Lillehammer. Har også vært en tur i London. Har også vært på tur rundt i 
Europa og besøkt en rekke land i løpet av året. Takket Rotary for året og for 
alt hun har fått lære. 
Ågot: Fortalte om en jente fra Australia som var utvekslingsstudent her et år. 
Hun har vært her flere ganger siden, både med mann og med barn og 
forlovet seg på Maihaugen sist vinter. Jeg var så heldig at jeg ble invitert til 
hennes bryllup i Melbourne, Australia. Catherine som hun heter har utdannet 
seg til lege. Mannen hennes er også lege.  Melbourne har en salig blanding av 
skyskrapere og lave victorianske hus.  Bryllupet ble holdt i colleget som 
Catherine studerte ved etter at hun kom fra Norge.  
Anne og Einar: Fortalte om turen til Sultanabad og LAMS.  
Fortalte om Islamabad og Lahore som de også besøkte. Veldig 
mange i Pakistan lever i fattigdom og de selger alt mulig på 
gaten. Fabrikken sysselsetter ca. 400 mennesker fra 
nærområdet. Har 150 mannlige vevere og 250 kvinner som 
driver hjemmeproduksjon og leverer materiale til 
produksjonen. Filleryefabrikken er tilnærmet en 
hjørnesteinsbedrift i Sultanabad.  Skolen ble etablert i 
1996 fordi Yawar Bokhari så at de unge jentene ikke fikk 
utdannelse og ikke hadde noen framtid.  Sultanabad har ca. 
20.000 innbyggere.  På åpningen av biblioteket var det 
representanter for den norske ambassaden i Islamabad. 
Biblioteket ble bygget før Yawar gikk bort, men ble utstyrt 
med bøker til åpningen. Skolen har 650 elever. Underviser 
opp til videregående-nivå. Det er fokus på yrkesfaglig 
utdannelse.  Skolen har 18 lærere, 8 lærerassistenter og 
annet personell. Alle lærerne er kvinner.  Buss er nødvendig 
for å få tak i kvalifiserte lærere. Målet er å lære unge 
jenter å lese og skrive slik at de kan skape seg en framtid. 
Skolen er gratis for barna av fabrikkarbeiderne. Yawar er 
begravet en times kjøretur fra skolen. På speakers corner på 
skolen lærer jentene å stå fram og ta ordet. Ambassadørene 
blir viktige i arbeidet framover. 

Referent Arnt Sveen 

 


