
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 06.10.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Bjarte Ytre Arne, Hamar Rotary 
Einar Henriksen, Mesna Rotary 
Randi Nordtorp Mølmen, Mesna Rotary 

Tre minutter Elin; LAMS er stolte over å ha blitt nominert til Plan Norges «Jenteprisen 
2015». Jenteprisen går til en person eller organisasjon som har gjort en 
spesiell innsats for å bedre situasjonen for jenter i Norge eller internasjonalt.  
Med Jenteprisen ønsker Plan å løfte fram det arbeidet som gjøres for å bedre 
jenters situasjon. 
Vinneren av Plan Norges Jentepris offentliggjøres på FNs internasjonale 
jentedag søndag 11. oktober, og deles ut på 12. oktober 2015. 
Viste også frem noen BOKHARI produkter som kan kjøpes på KID 
 
Aril: Litt om årets TV aksjon: 
"TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles 
møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 18. oktober går årets 
aksjon av stabelen.  
Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner 
store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, 
vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er 
dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i 
fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også 
et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.  
Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for kommende 
generasjoner og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem." 
Tirsdag 13.oktober vil vi gjennomføre en ringerunde ut fra tildelte lister. 
I år er det lagt et lite program i tillegg til selve ringingen: 
PROGRAM 
Kl. 12.00: Enkel lunch  
Kl. 12.30: Gitarbygger Øystein Husemoen forteller om sin filosofi rundt 
bygging av gitarer fri for regnskogmaterialer og gir oss en ”minikonsert”.  
Kl. 13.00 - 15.00: Ringedugnad  
I år som tidligere år gjennomføres dette fra kommunens rådhus, inngang 
gjennom servicetorget.  
Kjenner du noen andre som kunne tenke seg å bidra, så si ifra.  
Meld fra til Aril. 
 

Annet Det var 16 medlemmer tilstede og 3 gjester 

Hovedtema Visit Lillehammer v/ Ove Gjesdal 
Som destinasjonsselskap, det 7 største i landet 
9 ansatte  
1,1 mill gjestedøgn av disse 74% nordmenn 
50-50 sommer – vinter 
Reiselivet – den raskest voksende næring i verden 



Foredragsholder 

 
Kort om foredraget Velkommen til Lillehammer og Gudbrandsdalen 

Ferie er opplevelser. Slik du vil ha dem. I Lillehammer-regionen står de ekte, 
lekne, sporty og utfordrende aktivitetene i kø, og du trenger ikke å reise 
langt for å finne dem. Drømmer dere om å gjøre noe spennende sammen, 
hele familien? Hos oss er hver dag en opplevelse, sommer som vinter. 
 
Sommeren er en deilig tid her i regionen. Med stabilt og tørt innlandsklima 
ligger alt til rette for alle mulige slags utendørsaktiviteter. Fornøyelsesparken 
Hunderfossen Familiepark er et mekka for barnefamilier bare 10 minutter 
kjøring fra Lillehammer sentrum. 
 
Våre fem skidestinasjoner Hafjell, Kvitfjell, Skeikampen, Gålå og Sjusjøen 
ligger alle sammen midt i ”Winter Wonderland” – med fantastiske 
muligheter for leken skiglede enten du foretrekker langrenn eller alpint. Og 
vi har mer snø enn du kan drømme om – hos oss varer vinteren fra 
november til april. 
 
Gå inn på www.lillehammer.com 
 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte  

 

http://www.lillehammer.com/

