
 Aril Bjørkøy er tildelt hedersprisen «Paul Harris Fellow» av Lillehammer Rotary Klubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aril Bjørkøy mottar utmerkelsen Paul Harris Fellow av presidenten i Lillehammer Rotaryklubb, 

Svein Bergum under klubbmøtet 23.02.16 

Styret i Lillehammer Rotary Klubb har utnevnt Aril Bjørkøy til Paul Harris Fellow. Dette er Rotarys 

hedersbevisning for anerkjennelse og påskjønnelse av uegennyttig samfunnsinnsats, i tråd med 

Rotarys idealer og verdier, og organisasjonens motto «Service above Self». Prisen kan tildeles 

rotarianere eller andre som gjør en samfunnsnyttig innsats. Prisen består i en nål og et diplom. 

Aril tildeles prisen for mangeårig, aktivt engasjement i Lillehammer Rotaryklubb, hvor han ble 

medlem i 1989. I tillegg har han også hatt mange andre frivillige verv, både i og utenfor Rotary. Når 

det gjelder det siste, vil vi særlig nevne hans store engasjement i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

hvor han er leder av Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening, sitter i styret i 

Nasjonalforeningen Oppland og er medlem i kontrollkomiteen for Nasjonalforeningen for 

folkehelsen. 

I Rotary har Aril i en årrekke hatt spesielt ansvar for IT og kommunikasjon, internt og eksternt. Han 

har hatt ansvaret for hjemmesidene for Lillehammer Rotary Klubb, men også for Rotary Distrikt 2305. 

Her har han gjort en stor innsats, både i utforming og opplæring. Han er også medlem av Norsk 

Rotary Forums (Norfos) kommunikasjonskomite, og har deltar aktivt som medlem av IT-forum Norfo.  

I arbeidet har Aril utvist stor kompetanse, både faglig og pedagogisk i forhold til brukere. Her 

kommer Arils lange erfaring som leder og pedagog til sin rett. Han har i over 10 år vært leder av 

opplæringsbedrifter, og er nå leder for Karrieresenteret Opus Lillehammer. I tillegg kjennetegnes Aril 

av å være lett å samarbeide med, tjenestevillig, og ha et godt humør. 

Aril Bjørkøy er derfor en meget verdig prisvinner, som oppfyller prisens krav til langvarig og aktivt 

samfunnsengasjement.  

Styret i Lillehammer Rotary Klubb, februar 2016 


