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Lubunga, en socio-kulturell organisasjon

 Lubunga er stolt av
kvinne og ungdomsgrupper.
 Vår økonomi hviler på
medlemskontingentet.
 Bidrag fra alle er hjertlig
velkommen.
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09.07.2016
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Styret
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§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er:
LUBUNGA og ble stiftet
01.12.2012 i Skien.
§ 2 Hovedkontor og
varighet
Hovedkontoret til Organisasjonen er foreløpig etablert i
Oppdal Kommune i Norge og
kan endres etter vedtak i generalforsamlingen.
LUBUNGA opererer i hele
Norge og har en ubegrenset
varighet.
§ 3 Formål

Kommunikasjon

5

Ungdomsgruppe

6

LUBUNGA er en frivillig organisasjon som organiserer
Fuliru og Vira familier , nevøer

og nieser og enkeltpersoner
med tilknytting til Vira eller
Fuliru kultur i Norge. Organisasjonen er en sosial gruppe
og apolitisk.
LUBUNGA arbeidere for å
styrke solidaritet bland
medlemmene.
LBUNGA arbeider for å bygge
og opprettholder samhold og
brorskap blant medlemmene.
LUBUNGA er lagt til å samarbeide med andre organisasjoner i diaspora Fuliiru-Vira
som retter seg mot utviklingsprosjekter og velvære ordninger i Uvira.
LUBUNGA arbeider for at
medlemmene skal være en
naturlig del av det norske samfunn, samtidig som de kan be-

Kvinnegruppa
Aktiviteter,
økonomi og utfordringer

8

Aktive
12
medlemmer 2016

Det er ikke alt som diskuteres
i Lubunga. Det er alltid behov
for å ta opp en del diskusjoner
evt. ønsker i andre grupper der
alle medlemmer ikke trenger å
bli involvert. Kvinner i Lubunga
ønsket egen Kvinnegruppe.
Den gruppen er ledet av Mamma Julie D. Lukungu. Hvis det
er noe du vil ta opp i kvinnegruppen , er du velkommen til
å ta kontakt med Julie Lukungu.

Lubunga syns det er et godt
initiativ at kvinner er godt organisert. Kvinnegruppen er
veldig aktiv og stiller opp når
Lubunga får et nytt barn, når
vår døttre og sønner gifter seg.
Det sies at en som utdanner en
kvinne, utdanner hele bygda.
Lubunga er veldig stolt av den
gruppen og gruppens engagement.

holde sin kulturelle identitet.
LUBUNGA arbeider for å
styrke og fremme barn og
ungdommers fysiske og
psykiske utvikling og arbeide
for at de lærer seg om sin egen
kultur og identitet uten at de
fremmedgjøres i det norske
samfunnet.
LUBUNGA arbeider for barneoppdragelse uten vold.
LUBUNGA motarbeider andre
former for bruk av vold og
andre overgrep.
LUBUNGA arbeider for å øke
medlemmenes forståelse av
hvordan det norske samfunnet
fungerer.
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Kvinnegruppe...
Det er gått ca. 2 år uten å bli
spurt eller utgi en rapport. For
år 2016, har kvinnegruppen delt
fire gaver;
Første gave ble
gitt til Mamma
Dua, I Drammen
da hun fikk barn.
Den andre gaven
gikk til Tundwa
mens han var
innlagt. “Dette
skjedde da vi
besøkte han” Sier Julie
Lukungu, kvinnegruppes leder.
Tredje gaven ble gitt til Fatuma Kitolano I Skien da hun

giftet seg. Fjerde gaven for I år
fikk Mamma Safi I Hamar, da

hun også giftet seg. Hver gave
var på 300 NOK. I år ble summen av gaveutgiften 1,200
NOK. I fjor, ble det delt ut

seks gaver; Beatrice I Hamar,
Rehema Mambo, Kona til
Clement Oslo, Kona til
Innocent, Hamar, Sifa
Nziko, Kongsberg. Disse
gavene ble delt I forbindelse med fødsler. I
tillegg fikk dattera til
Jeannot en gave da hun
gifte seg. I fjor ble
gaveutgiften på 1,800
NOK. Kvinnekassa har
2,300 NOK per desember 2016.
Vi bidrar med 100 NOK hver
tredje måned. Men det er ikke
alle kvinner som bidrar.

Kvinnegruppens plan for år 2017
Kvinnegruppen planlegger/
ønsker:

fremtiden. Bl.a dele
ideer, råd eller
planlegge forskjellige
prosjekter.

“Valg av
gruppeleder
med
assisterende
leder”



Egen bankkonto



Valg av gruppeleder
med assisterende
leder.



Kasserere



Kvinnegruppen vil
ha mer tid. I år fikk
ikke kvinner tid til å
samles og diskutere
som planlagt.

Kvinner be Lubunga å
begynne møter med
viktigere punkter slik at
de får tid til å treffes.



Kvinnegruppen ønsker
å ha en dag I året hvor
de kan samles og
planlegge gruppens

Kvinnegruppen vil ha
anledning til å legge fram
deres årsrapport.
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Forsamlingen i Fredrikstad, 19.11.2016
I Fredrikstad ble Lubunga
mottatt av familier Thomas og
Mbogeka. Lubunga takker dere
og alle andre som hjalp til for
vellykket møtet.
I Fredrikstad leid vi et møtelokal av Katolsk kirke. Takk til
Thomas Bienfait for innsatsen.
Lubunga er relativ ny organisasjon. Alle interne rettingslinjer er ikke ferdig bearbeidet.
Hver gang vi støter på misforståelser eller et problem,
prøver Lubunga å finne
løsninger slik at samme
problemer ikke gjentar seg.
Lubunga prøver å løse
problemer som ligger I dets

makt. Det er slik at Lubunga
ikke kan løse alle våre

problemer men det stiller opp
så godt det kan hver gang en
av oss trenger hjelp fra

Lubunga. Som en sosial organisasjon, er ikke Lubunga en
juridisk instans som skal blande
seg i privat saker av
medlemmene. Lubunga stiller
opp som familien og ikke som
dommer. Lubunga kan gi råd til
medlemmer hvis det blir spurt.
Det er opp til enkel medlem å
vurdere om det skal motta eller
forkaste rådet.
I 2016 har noen av vår
medlemmer støtet på forskjellige vansker blant annet barnevern saker, økonomisk vansker, sykdommer osv.
Disse gjorde at Styret kom med
forslag på nye regler som skal

Vedtatt regler I Fredrikstad.
“Lubunga
takker dere og
alle andre som
hjalp til for at
dagen var
vellykket.”

skal forebygge en del vansker.
Reglene ble foreslått, diskutert
og vedtatt i forsamlingen.
Det ble vedtatt regler om;
Overføring av makt når
nytt styre velges.
Det ble bestemt hva, hvor,
hvordan og når maktoverføringen vil skje.

Håndtering av situasjonen
når en medlem trekker
seg fra Lubunga.
-Det ble bestemt hva og hvordan styre skal behandle slike
saker.
Søking av tilskudd og finansmiddler.
- Lubunga skal søke tilskudd
fra statlig, kommunal og privatorganer der det er mulig å
søke. Tilskuddet skal ikke

erstatt medlemskontingentet.

Vedtatt regler I Fredrikstad...
Aktiviteter
Det ble bestemt at neste år
2017 Lubunga skal satse på
socio-kulturelle aktiviteter.
Kristiansand Kommune
kunne være aktuell. Siden
Kommunen inviterte vår
ungdommer til et kulturelt
arrangement. Lubunga
bestemte å delta og skal vise
vår tradisjon ved dans og
trommeslag. Papy Zefaniya og
Dua Binda Sometimes er
ansvarlige. Det jobbes nå i
hast for å bestille tradisjon-

nelle kostymer og utstyr.
“Alle er velkomne. Vi må være
stolt av vår kultur og arv. Det
er muligheten til å vise seg
fram.”
Bruken av penger fra
Lubunga’s penge kassa.
-Det ble bestemt at Lubunga
sine penger skal brukes til mat
og drikk, leie av møtelokalet,
kjøpe av utstyr til Lubunga og
ting som er med Lubunga å
gjøre.
-Lubunga sin penger skal ikke

lånes bort, skal ikke brukes til
andre ting utenom Lubungas
formål.
Det ble bestemt at neste forsamlingen vil være i Kristiansand Kommune.
Mer om vedtatt regler fremgår
I møtereferat fra Fredrikstad
forsamlingen.

Årsmelding
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Forsamlingen i Rykene/Arendal, 09.07.2016
Lubunga ble godt mottatt av
familiene, Kininga, Mahembe
og Mbirize. “Takk for vellykket
forsamlingen”.
Møte i Rykene, 09.07.2016
hadde fokuset på valget av
nytt styre av Lubunga. Forrige
styreledere Mafikiri Kajolo ga
en oppsummering av utført
arbeid under sin styreperiod
siden 2012. Følgende aktiviteter og saker ble behandlet av
styret siden 2012:
Hoved formål for Lubunga
var å samle alle Vira og Furliru
som bor i Norge og bli kjent
med hverandre. Dette målet
er oppnådd.

Det ble holdt to Generalforsamlinger hvert år siden 2012.
Lubunga betaler for forsamlingene som er avholdt
hvert år.
Lubunga assisterer familiemedlemmer med $100 i nød
særlig når medlemmer mister
en familiemedlem I Kongo
(ved dødsfall).
Det har vært flere besøk
blandt medlemmer.
Lubunga har nå to grupper;
kvinnegruppe og ungdomsgruppe.

Kontingent blir
betalt, men vi
burde vært flinkere med betalingen. Siden stiftelsen, har styret
opprettet en
webside, facebook og whatsup
for medlemmer.
Styret har registrert foreningen
i Brønnøysundregisteret og
fikk tildelt organisasjonsnummer.
Styret holder medlemmene
oppdatert om Lubungas økonomi.

Forbedringspotensiell
“Lubunga ble

Styret har prøvd å holde kontakt med andre Vira og Fuliru
foreninger i Storbritannia og
Uganda, men er ikke helt i mål
med å opprette kontakter
med andre Lubunga i Skandinavia.

godt mottatt
av familiene,
Kininga,
Mahembe og

Styret har ikke klart å kjøpe
egne trommer og kostymer til
kulturelle formål som planlagt
men det jobbes fortsatt med
saken.

Mbirize. “Takk
for vellykket
forsamlingen”.

Andre momenter i møtet var valget av nytt styre.
Det kan bare sies at ingen
stilte til valget. Derfor måtte
valgkomité som bistod av Julie
Lukungu, John Kitolano og
Jeannot Buhendwa, finne en
måte å danne et nytt styre på.
De foreslo endringer i forrige
styre hvor Mafikiri Kajolo
beholdte sin stilling, Bihayo
Mwene Kashindi som var nesteleder i forrige styret ble
erstattet av Agnes Nzigo.
Bihayo Kashindi ble Lubunga’s
regnskapfører.
Papy Mayani var assisterende

sekretær i forrige styret. Han
erstattet Akili Kahindo som
Lubunga’s sekretær. Akili ble
assisterende sekretær i nytt
styre.
Lubunga hadde ikke en aktiv
PR-ansvarlig. Papy Zefaniya ble
tildelt stillingen. Han er nå
ansvarlig for kommunikasjon
innad Lubunga.
Agnes Nzigo var kassereren i
forrige styret, hun rakk opp
som nesteleder av Lubunga
mens Shishi Kahindo Freddy
kom inn som Lubunga’s

kasserer.
Han er assistert av
Samuel
Ndebusi
som er
kassereren i
ungdomsgruppen.
Alle
Lubunga’s
rådgivere
ble gjenvalgt.
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Andre momenter i møtet var valget av nytt styre...
Forslaget av nytt styre ble
presentert i forsamlingen.
Forsamlingen var enig og
bestemte å gå for forslaget.
Lubunga’s økonomi ble tatt
opp også på møtet. Det ble
vist navn av aktive medlemmer
som betaler kontingent regelmessig. Det skal sies at en
god del slitter med å betale
medlemskontingent. Alle ble
utfordret til å betale det.
Lubunga kan ikke drives uten
penger.

seg inn igjen.
Lubunga hadde også besøk fra
Danmark. Vi takker Annuarite
Kasimbira og familien for hyggelig besøk.
Lubunga
håper å se
dere igjen.

Det var litt leit at John Kitolano bestemte å trekke seg
som Lubunga’s medlem. Alle
håper og tror at han melder

Styret
“Vi takker
Anuarite
Kasimbira og
familien for
hyggelig besøk.
Lubunga håper
å se dere
igjen.”

Rådgivere: George Kininga (M),
Jeannot Buhendwa(M),
Jonathan Kasangala(M)
Mukunde Rashid(F), Kiza
Kadetwa (F), Anna Cesile
(F), Cathrine Kangeta
Mbogeka (F)

Lubunga styres av følgende personner:
Styreleder: Mafikiri Kajolo (M)
Nesteleder: Agnes Nzigo (F)
Sekretær: Papy Mayani (M)
Assisterende sekretær: Akili
Christophe Kahindo(M)
Kasserer: Freddy Shishi Kahindo
(M)

Kashindi(M)

Assisterende kasserer: Samuel
Ndebusi,

PR/Kommunikasjon: Papy
Zefaniya Mutuwa (M)

Nytt styret har hatt et
fysiskmøte I Drammen og
behandlet 8 saker. Sakene
var forslaget til agenda til
generalforsamlingen avholdt I
Fredrikstad. Styret har også hatt
flere telefonmøter.

Regnskapfører: Bihayo Mwene

Kommunikasjon (webside, Facebook og whatsup)
Lubunga henger med dagens
teknologi. Derfor har vi opprettet webside,
Whatsup og facebook
kontoer.
Dessverre, er det slik at
i et samfunn alle kan
ikke henge med utviklingen. Samt ble det
lagt merk til misforståelse hvis ikke man skal
kalle det misbruk av vår
Whatsup konto. Whatsup er
opprettet for å dele informasjon blandt medlemmer. Infor-

masjonen for å spre gleden
eller vansker når det skjer.

Whatsup skal brukes til å
informere andre om aktiviteter som skjer innenfor

Lubunga. Whatsup skal ikke
brukes til religiøs formål, til
politisk formål.
Whatsup skal kunbrukes til sosialt og
kulturelt formål.
På whatsup som på
andre Lubunga forumer, skal vi behandle hverandre med
respekt og kjærlighet.
Det er ikke et arena
for å sladre, spre dårlig rykter
om andre, baksnakke eller
fornærme andre medlemmer.

Årsmelding
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Kommunikasjon (webside, Facebook og whatsup)...
Slike oppførsler er forbudt på
Lubanga’s sosiale arenaer. De
som legger ut eller skriver ut
upassende meldinger vil få
engangsadvarsel. Og hvis slike
upassende meldinger evt.
kommentarer fortsetter vil
vedkommende sperres fra
forumet.
Alle er velkomne til å bruke
Lubunga websiden, facebook
og whatsup kontoen.
Lubunga medlemmene er
hjertlig velkommen til å legge
ut bilder og filmer på
Lubunga’s sosialemedia. Ta
kontakt med Papy Mayani eller
Akili Kahindo hvis du ønsker å

legge ut bilder/filmer på vår
webside eller facebook. Eller
hvis du mener det er ting som
bør forbedres på disse portalene.
Dersom du ikke har tilgang til
Whatsup kontoen, kan du ta
kontakt med Akili Kahindo
eller Papy Mayani. En av de to
kan gi deg tilgang. Hvis du
bytter telefonnummer, må du
legges inn på nytt på vår
whatsup konto.

“Umuleyavyo

Ungdomsgruppe
“Umuleyavyo ndivyo akuwavyo” I tillegg til kvinnegruppen, har Lubunga ungdomsgruppe. Ungdommene våre er
veldig engagert. De er bedre
organisert enn Lubunga hvis
man får lov til å si det sånt
Lubunga’s ungdomsgruppa
treffes regelmessig og
diskuterer mye om deres
fremtiden. Dette er veldig
positivt. De trenger Lubungas
støtte og oppmuntring til å
bygge videre på det de har
startet. Lubunga oppmuntrer

ndivyo akuwavyo”
vår ungdommer til å
oppføre seg
eksemplærisk der de
befinner seg. Når en
av dem oppfører seg
på en negativ måte,
bør han/hun vite at
Lubunga vil bli sett ned
på. Særlig hvis slik
negativ oppførselen
skjer under aktiviteter
som innvolverer
Lubunga.

Ungdomsgruppe...
Ungomsgruppa hadde et vellyket møte i Kristiansand
Kommune. Møtet imponerte
Kommunen. Det gjorde at
Kommunen er villig til å samarbeide videre med våre
ungdommer. Neste år vil Kristiansand Kommune at vår
ungdommer organisere et
stort socio-kulturelt arrangement hvor ungdommer utenfor Lubunga også kan delta.
Derfor er Lubunga stilt seg til
disposisjon for å hjelpe
ungdommer hvis de ønsker,
med å vise vår tradisjonell

dans og trommeslag.
Ungdomer er organisert med eget styre.
Dua Binda Sometime
er leder, assistert av
Patty og har Samuel
Ndebusi som kassereren.
De oppfordres å delta
også til Generalforsamlinger og ikke bare
delta på deres egne
møter.
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Kort oppsummering om ungdomsgruppen:
ungdom når han/hun gifter seg
eller når de får barn.
Tredje ungdomsmøte ble holdt i
Oslo, 16.01.2016, hos Janvier
Nzigo. Vi var 32 ungdommer.
Her også snakket vi om forskjellige temaer. Mye gikk på
bidrag av penger. Vi ble enige
at neste ungdomsmøter skulle
avholdes i Kristiansand
18.06.2016. Hoved temaet i
Kristiansand var valget av gruppeledere.
“Først gang traff vi i Oslo S, 17.01.2014. Vi var 24 ungdommer.
Vi snakket om forskjellige temaer. Vi ble enige om å bidra med
50 NOK hver måned per ungdom. Vi hadde ingen penger på
konto. Lubunga hjalp oss med 1 000 NOK og vi bidro med litt
penger selv og fikk 2 712 NOK tilsammen. Pengene ble brukt
på mat og drikk på møtet.
Neste ungdomsmøte ble holdt i Sarpsborg 27.06.2015 hos
Samuel Ndebusi. Vi ble 12 ungdommer. Vi snakket også om
forskjellige temaer. Vi bestemte å bidra med 500 NOK til hver

21.01.2017. Dette er en kort
oppsumering av ungdomsgruppen.”
Av Dua S. Binda.

Dua S. Binda var valgt inn som
ungdomsleder
Patty som neste leder
Julienne som ungdomssekretær
Samuel som kasserere.
Vi har 10 205 NOK på
ungdomskonto per 18.06.2016.
Neste møte blir i Mjøndalen

UVIRA

Uvira er en by, et samfunn-ledelse og et område i provinsen Sør-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo. Hun er den
viktigste byen i høvdingerike-Bavira fellesskap av mennesker, ledet sedvane Mwami Lwegeleza III samtidig hovedstaden i området
som bærer samme navn.
Det var åstad for mange forstyrrelser i første og andre krigen i Kongo. Uvira ligger på 03 ° 26 S 29 ° 08 E og ved nordenden av
Tanganyikasjøen. Det er en viktig havn i Uvira, Kalundu, som kobler byen Kalemie, nord i Katanga-provinsen og byen Kigoma i
Tanzania. Byen er 120 km fra byen Bukavu, hovedstaden i Sør-Kivu, 60 km fra territoriet til Fizi og 15km fra byen Bujumbura,
hovedstaden i Burundi.
På grunn av sin beliggenhet, er Uvira byen ofte offer for kriger som starter der og har ødelagt alt, både infrastruktur og sosioøkonomiske, og at ingenting er, spesielt i små byer og landsbyer at rundt Uvira i øst av republikken.
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Aktiviteter

“Dersom alle
medlemmene
betalte
kontingenten
fra starten,
hadde Lubunga
hatt en sunn
økonomi.”

Lubunga treffes to ganger i
året. Tidliggere handlet forsamlingene om sammenkomst
av medlemmer hvor sosiale og
administrative saker skulle
gjennomgås på samme dag.
Lubunga har bestemt å dele
forsamlingene i to. Den ene
skal behandle administrative
saker og den andre skal være
et rent sosial arrangement
med seminarer.
Hvorfor seminærer? Jo fordi vi
opplever at blandt
medlemmer, er det en del
som slitter med å forstå hvordan det norske samfunnet
fungerer. Derfor har Lubunga

bestemt å søke hjelp fra kompetent instanser som kan
holde seminarer for oss med
forskjellige temaer. Et
eksempel kan være en seminar
som fokuserer på å øke kunnskap i barnevern
saker, jobbsøking
teknikk, utdanningsystemet og
integrering i
Norge. Det skal
bare presiseres
at alt dette vil
være mulig å
gjennomføre
dersom vi deltar
aktivt og har råd

Økonomi

Total inntekt

Utgifter 2016

Disponibelt 31.12.2016

44 076, 05 NOK

9 346.4 NOK

34 729,65 NOK

Per i dag hviler Lubunga’s
økonomi på
medlemskontinget. Lubungas
økonomi stagnerer fordi
mange ikke betaler
medlemskontigent. Dersom
alle medlemmene hadde betalt
kontigenten fra starten, ville
Lubunga hatt en sunn
økonomi. På grunn av penge
mangel, har Lubunga ikke råd
til å kjøpe driftsutstyr som
trengs. Styret er ikke i stand
til å reise for å besøke vår
medlemmer som er i vansker.
Enkelt styremedlemmer
bruker penger fra egne lomma

når de utfører Lubungas arbeid.
Alt er ikke svart og hvit heller.
Lubunga forsøker å refundere
en del reisekostnader når
styremedlemmer er sendt til
oppdrag som involverer våre
medlemmer. Vi vet hvor spredt
vi bor. Det krever tid, energi
og penger for å nå alle
medlemmer når de er i vansker/nød.

Hvis, engang, vi får tilskudd
eller penger fra staten/
kommuner, vil pengene brukes
til spesifikk formål eller tiltak.
Tilskuddpengene brukes ikke til
noe annet enn det det er søkt
for. Lubunga skal da rapportere
tilbake til støttegiveren hvordan
pengene ble brukt og om
Lubunga oppnådd sitt mål.

Derfor oppfordres det til alle
medlemmer å betale kontingenten regelmessig.

Mat, lokalet, transport, websiden, gebyrer fra banken og sørg

Utfordringer
Hujafa, hujaumbika sies det på
Swahili. Så lenge vi lever vil vi
støte på utfordringer. Derfor
er det veldig viktig at vi viser
respekt overfor hverandre når
slik utfordringer oppstår.
Lubunga medlemmer
oppfordres til å lytte mer og
prate mindre. Sette seg i andre sine vansker/situasjoner
og hjelpe til istedenfor å
kritisere. Vi er her for hverandre både i gleden og vansker. Lubunga medlemmer er
bedt til å sympatisere med
hverandre. Dele med andre

til å organisere slike
seminarer.

hvordan en kan lykkes og
ikke ønsker andre elendigheter.
Vi tilhører forskjellig tros
samfunn; kristendom,
ateism, islam osv. Religion
er ingenting å gjøre i
Lubunga. Lubunga er ikke
religiøs organisasjon men
en socio-kulturell organisajon. Alle har lov til å
tro på det de vil. Men
toleransen kan være en god
egenskap å ha I organisasjonen.

Utgiftene bestod av:

Årsmelding
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Tazama njisi ni vema wandugu wakae pamoja

“Hujafa, huja
umbika sies det
på Swahili. ”

Safi Bipemacho

Béatrice Tulizo

Thomas Bienfait

Shabani Abdoul
Firimbi Shabani

Olivier Matata
Esther Olivia
Angélique Gabrielle
Daniella Moriah

Zawadi Divine

Nyvegen 15,
2312 Ottestad

1607 Fredrikstad

Emmanuel Mulinda
Mariamu Mulinda
Esther Mulinda
Stein Danile Abdoul
Veslevegen 1
2312 Ottestad

Mob. 48308356

Gloria
Farmannsgate 12

Dua Binda
Page 10
Masovngata 8
3616 Kongsberg
Mob. 90259076

Mob. 46712602

Mob. 93685540
Jeannot Buhendwa

Daniel Mbirize

Elide Nasuku
Marlene Sonja
Buhendwa
Fabien Musafiri
Buhendwa

Eugenie Mbirize

Seljeveien 8
2319 Hamar

Anders Henriksenvei 22
4815 Saltrød
Mob. 98024972

Håkonsgate 9
3257 Larvik

Kiza Kadetwa
Moise Yoshua
Hildertunet 26
1341 Slependen
Mob. 94726412

Mob. 94879090
Mob. 48114803

Mob. 40967366

Akili Christophe
Kahindo
Nyota Alfonsine

Roger Mihigo Lukungu
Julie Debora Lukungu
Delegué L.ukungu
Erick Mazirane Lukungu
Esther Bugale L.ukungu
Chancelline N. Lukungu
Joseph Zigashane L.
Julie Bugasha L.ukungu

Jonathan Much
Kasangala

Telnesgate 16
3683 Notodden

Smedgaten 48
1850 Mysen

Mob. 40098911

Mob. 91344593

Bihayo Kashindi
Konkwa Kasenge
Lea
Tordis
Daniella
Adrien Kashindi
Havnegata 153
3040 Drammen
Mob. 95270571

Lutanda Mayembe

Samuel Ndebusi

Lucy Neema

Barbugårdsveien 14
4846 Arendal

Krokstein 1 B
1718 Greåker

Oskarsgata 39 B
1706 Sarpsborg

Mob. 46132385

Mob. 48085606

Mob. 46944983

Papy S. Mayani
Ann C. L
Faida K. Mayani
Amani. K. Mayani
Ringkollen 5 B
3227 Sandefjord
Mob. 41688932

Agnes Nzigo
Elie Nzigo
Elgfaret 18 A
3617 Kongsberg
Mob. 95840084

Patrick Kiriga Nzigo
Sagbruksveien 30 A
3617 Kongsberg

Mukunde Annuarite
Delphin Rashid
Brigitte
Mauwa
Dominique
Marie Claire
Joshua Rashid
Sagrønningen 7

Mob. 40458715

3271 Larvik
Mob. 40940484
Mob. 99248762

Martine Uzia J.
Saido Sango
Abigail Mignonne
Sango
Labråten 76
1614 Fredrikstad
Mob. 41066561

Cathrine Mbogeka
Blaise Wilonja
Steven Wilonja
Gloire Daniel
Chris Ahadi
Moise Wilonja
Torpdansvein 16
1619 Fredrikstad
Mob. 45535879

Patty Rushingika
Kirsebærveien 12
4635 Kristiansand
Mob. 46593603

Mafikri John K. Sabuni
Page 11
Matumaini Nyota
K.
Jacqueline Martha,
Kajolo Gabriel
Aunevegen 57
7340 Oppdal
Mob. 92481323

Umoja ni nguvu

Aktive medlemmer 2016
LUBUNGA
NORVEGE

Aunevegen 57
7340, Oppdal
Sør-Trøndelag, Norway
Phone: +47 924 81 323
E-mail: neno@lubunga.org.

Vi er på websiden
http://lubunga.org

Vi er på facebook
Lubunga Norvege

Lubunga Norvège

I år ønsker Lubunga å takke
alle medlemmer som har
deltatt på forsamlingene i
2016. Navnet ditt er hentet
fra deltagere lister.
Jeannot Buhendwa, Hamar
Jonathan Kasangala, Mysen
Thomas Bienfait, Fredrikstad
Zawadi Divine, Fredrikstad
Samuel Ndebusi, Fredrikstad
Alice Wilondja, Fredrikstad
Georgette Kahindo, Øyer
Neema Napeya Kininga, Arendal
Raymond Kininga, Arendal
Eddie J. Rashid, Mysen
Patty Rushenguka, Kristiansand
Patrick K. Nzigo, Kongsberg
Dua Sometime Binda, Drammen
Byamungu Kabiraba, Tønsberg
Papy Zefaniya, Trondheim
Akili Christophe Kahindo, Notodden
Nyota Kahindo, Notodden
Tundwa, Fredrikstad
Alexis Joshua
Cathrine Mbogeka Kangeta, Fredrikstad
Mungu Akonkwa
Martine Uzia, Fredrikstad
Lucy Neema, Sarpsborg
Assumini, Mysen
Mukunde A. Rashid, Larvik
Papy Mayani, Sandefjord
Freddy Shishi Kahindo, Øyer
John Mafikiri Kajolo, Oppdal
Bihayo Kashindi, Drammen

Patrick Kitolano, skien
Eli Honda, Kristiansand
Julie Lukungu, Larvik
Jacques Maduga, Melhus
Faraja Honda, Kristiansand
John Kitolano, Skien
Neema Kitolano, Skien
Charlotte Kitolano, Sken
Esau Ndageza, Kristiansand
Mutula Honda, Kristiansand
Bahati Kahindo, Notodden
Christelle Kahindo, Notodden
Christian Kahindo, Notodden
Lea Kashindi, Drammen
Tordis Kashindi, Drammen
Adrien Kashindi, Drammen
Agnes Nzigo, Konsberg
Anna Cecile, Sarpsborg
Eugenie Mbirize, Arendal

