
 

TALE TIL HANNE KIRSTI LUNDER 
 

Rotary  har som overordnet målsetting om å  Do Good In The World. 
Rotary arbeider etter slagordet Service Above Self.  Det har vi oversatt til 
norsk med   å gagne andre. 

 
Hanne, du har  gjennom mange år gagnet andre i meget stor grad, ja utover 
det en kan kalle vanlig. 

Derfor vil vi i dag utnevne deg til Paul Harris Fellow.  Rotarys høyeste 
utmerkelse.  Navnet Paul Harris Fellow kommer fra Rotarys grunnlegger 

Paul Harris. 
 
Du har gjennom en årrekke arbeidet med å gagne andre.  Som vi alle er kjent 

med har du en forkjærlighet for  landet Guatemala.  Her har du lagt ned en 
betydelig innsats for andre.  Du og  Rune har adoptert 2 jenter fra det 

landet, og følgelig  har hatt mange reiser til landet  både før og etter dette. På 
disse reisene med besøk på barnehjem var du med å spre glede til de barna 
som hadde sitt hjem der.  Du brakte med deg leker og annet utstyr som det 

var mangel på. 
Ett av de mange prosjekter du har realisert i Guatemala er opprettelsen av 
Clínica Noruega.  Dette er en helseklinikk hvor de fattige kan få kvalifisert 

medisinsk hjelp. Du har  sørget for at norske sykepleiere  periodevis har 
bemannet klinikken.  Disse sykepleierne  bruker av sin fritid og arbeider 

gratis for mennesker som ofte står nederst på den sosiale rangstige og viser 
et unikt engasjement for å hjelpe mennesker i nød. 
Clínica Noruega har støttet 2 ungdommer økonomisk og moralsk til 

sykepleierutdanning slik at de kan bidra til arbeidet på klinikken. 
 

Du har sørget for at apoteket i Son har bidratt med diverse  medisinsk utstyr 
som du har brakt til hjelp for de fattige i Guatemala.  Du har også sørget for 
at lokale personer i Son har strikket sokker  som også  er brakt til  de som  

ikke har noe å varme seg med.  Det har til nå blitt langt over 1300 par og 
mange strikkede varme  pledd beregnet på nyfødte barn. 
 

Tannhelsen i Guatemala er ikke på et akseptabelt nivå.  Derfor startet du 
også opp en aksjon for å skaffe tilveie tannbørster   som du brakte med deg 

på en av dine reiser  og delte ut til de som  hadde behov  for slike. 
 
Du har bidratt  med dine kontakter til at flere norske par som  har adoptert 

barn fra Guatemala har  kunnet få treffe øvrige familiemedlemmer gjennom 
tilbakereise til dette fantastiske landet. Din tolketjeneste i denne 
sammenheng har vært fantastisk.  Ikke latt seg gjøre uten den. 

Et par hendelser fra en slik tilbakereise fortjener å bli trukket frem. 
I 2005 var  du medarrangør til et arrangement på et luksushotell  nær 

Karibien.  Det spesielle her var at 15 fattige familier var invitert til et gratis 
weekendopphold.  Men det som var enda mer spesielt var at alle familiene 
hadde et barn med alvorlig kreftsykdom. Når vi ankom hotellet fikk  alle vi 

friske hvitt armbånd, mens de barna som ikke hadde en fremtid  hadde blått 



armbånd.  Dette gjorde et inntrykk som vi sitte i  resten av livet.  Du hadde 

også  sørget for at 2 anerkjente kunstnere i Guatemala, en  maler og en 
musiker var med for å  sette en ekstra  spiss på arrangementet.  Barna ble  

involvert i  sang og musikk, og  det ble laget et maleri på  ca. 5 x 2 meter 
som alle barna var med å male på.  Etterpå fikk de klippe ut det   stykke  de 
selv hadde malt på for å ta dette med hjem.  Jeg tror at alle familiene  og alle 

barna, både de friske og de syke  og ikke minst oss norske fikk en opplevelse 
for livet.   
Den andre hendelsen som jeg vil trekke frem var en dag på stranden  ved 

Stillehavet. Det var varmt og godt både  til lands og vanns. Så dukker en 
høygravid kvinne opp der vi satt.  Spørsmålet var ikke mindre enn  om vi 

kunne ta over  hennes barn som snart skulle fødes.  Hun hadde ikke 
mulighet til  det selv. Du Hanne tok deg av også denne saken, og brakte  
utfordringen videre til det barnehjemmet våre barn kom fra.  Den høygravide 

kvinnen hadde et økonomisk problem. Hun hadde pådratt deg en gjeld på  i 
underkant av 200 norske kroner.  Denne byrden ble lettet fra hennes 

skuldre. 
Du har gjennom mange år arbeidet for skoletilbud til barn og unge i byen 
Aguacatán.  Gjennom skolefadderodninger her i Norge sørger du for at ca. 

250 barn får skolegang.  Et betydelig arbeid ligger til grunn for at dette kan 
fortsette år etter år.  Du har også sørget for at kvaliteten på lærerne  og 
skolebygningene har fått et løft, slik at  barna har et meget godt tilbud. 

Det har lenge vært et ønske om å få kjøpt en  ambulanse til byen. Behovet 
for dette er stort.  Ambulanse er innkjøpt for  midler  du har samlet inn 

hovedsakelig i ditt nærområde. 
 
Rigoberta Menchu  fikk i 1992 tildelt Nobels Fredspris.  Dette var antagelig   

en medvirkende årsak til at Norge ble involvert i Fredsprosessen i 
Guatemala, som på en måte fikk sin løsning i 1996.  I denne sammenheng 

opprettet Norge og Guatemala ambassader med hverandre. Relativt nylig  
ville Norge avslutte sitt diplomatiske forhold med landet.  Hanne, også i 
denne sammenheng  engasjerte du deg. Du samlet inn over 1000 

underskrifter for at Norge ikke skulle avslutte sitt diplomatiske forhold i 
Guatemala City.  
Men dessverre, det er ikke lett å få staten til å snu når de har bestemt seg og 

dette vil nok gå utover de fattige mayaindianerne, menneskerettighetene og 
spesielt urfolks rettigheter.  Den norske ambassaden i Guatemala City har 

vært en viktig brikke når søsken av barn som er adoptert til Norge blir 
invitert til Norge på besøk. 
Guatemala har hatt flere ambassadører i Norge.  Disse har du hatt god 

kontakt med i utviklingen av de  kulturelle forbindelsene mellom Norge og 
Guatemala.  Du var også vert i Son for både Guatemala og Venezuelas  
ambassadører i Norge også dette i kultursammenheng. 

 
Norske adoptivforeldre har en interesseforening.  Guatemalaklubben. Her 

har du vært leder, og ikke minst redaktør gjennom mange år for 
Guatemalaposten  som var kommunikasjonskanalen  mellom 
adoptivforeldrene.  Guatemala sin ambassadør har også fra tid til annen 

vært deltager på de årlige treffene  til Guatemalaklubben. Slike besøk er  



viktig  i den forstand at offisielle myndigheter  har fått innblikk i hvor godt 

deres bortadopterte barn har fått det i Norge.  I samme hensikt har du 
bidratt til at barnehjemsbetyrer Aracely Reyes har vært på besøk hos  norske 

familier nettopp for å se den nye hverdagen til de tidligere barnehjemsbarna. 
 
Hanne du har som keramiker og kunstner i stor grad bidratt til 

kulturutveksling mellom Norge og Guatemala. Du har hatt  flere 
kunstutstillinger i  «ditt andre hjemland».  Du pryder så godt som alle dine 
arbeider med symboler fra Mayakulturen.  Dette er praktfulle arbeider som 

bidrar til å minne oss om den historiske kulturen. 
 

Du har også arrangert tilbakereiser for adoptivforeldre  og andre interesserte.  
Dette for  å  treffe andre familiemedlemmer og  vise  Guatemala sin kultur og 
historie  til norske familier. 

 
Dette er en kortfattet oppsummering for hva du har bidratt med  i tjeneste 

for andre, altså å gagne andre. 
Jeg og Spjelkavik Rotaryklubb  gratulerer deg med den velfortjente  Vestby 
Kommunes Kulturpris for 2017. En pris du har fått for å ha vist evne og vilje 

til å yte en kulturell innsats utover det vanlige. 
 
Hanne, jeg ser for meg at din ledetråd er,  ingen kan hjelpe alle, men alle kan 

hjelpe noen.  Og jeg  tror  det er riktig å si at du har en forkjærlighet for å 
hjelpe de som står nederst på den sosiale rangstige.  Din dugnadsånd for 

denne  gruppen går langt utover den en kan kalle det vanlige. 
Vår konge roste dugnadsånden i det norske samfunnet  i sin nyttårstale.  
Jeg tror at det er nettopp innsats på ditt nivå han hadde i tankene. 

 
Jeg har vanskelig for å finne andre personer som fortjener å bli tildelt 

Rotarys høyeste utmerkelse mer  enn  du, Hanne. 
 
Nå er det slik at det ikke følger med penger med en slik utmerkelse. 

Utmerkelsen består i en diplom, jakkemerke og en medalje. 
Men det er Spjelkavik Rotaryklubb  som har tatt initiativet til at du skal få 
denne utmerkelsen.  Prinsippene i Rotary er slik at  Spjelkavik Rotaryklubb 

må innbetale  til Rotarys Internasjonale Humanitære fond  ca.  NOK 10000  
for at du skal få utmerkelsen. Jeg er sikker på at disse pengene blir brukt  

på de som står nederst på den sosiale rangstige  og i tråd med dine verdier. 
 
Gratulerer med utmerkelsen ! 

 
Harald Arnt Tronstad 
Past President i Spjelkavik Rotaryklubb 

Assisterende Guvernør for Nordre Sunnmøre i Rotarydistrikt 2305 
 

 
 
 

 


