
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 4. mars kl 19.00 – 20.00 

Møtested Rica Victoria Hotel, Lillehammer 

Møteleder President Asbjørn Lund 

Gjester  

Tre minutter   

Annet Audun Gjengedal orienterte om Rotarys verdensomspennende hjelpearbeid 
for personer med lese/skrivevansker. Det er ikke bare barn og ungdom det 
ble fokusert på, men også voksne.  
Kristin Helland avsluttet kvelden med en del spørsmål i forbindelse med 
klubbens møter.  
Skal det innenfor et tidsrom være sammenheng i temaene? 
Skal det være oppfølging av forrige ukes program? 
Kan det legges til rette for videre diskusjon – f. eks foran peisen i lobbyen? 
Kan man droppe 3-minutter når det er eksterne foredragsholdere? 
Asbjørn lovet å ta denne diskusjonen på et senere møte i vår.     

Hovedtema Egoforedrag 

Foredragsholder Bjørgulv Noraberg 

Kort om foredraget For Bjørgulv ble dette egoforedrag nr. 3. 
Han ble første gang medlem av klubben i 1991, men på grunn av arbeid i 
andre deler av landet ble det vanskelig i perioder å være medlem av Rotary. 
Hans datter Ranveig reiste i 1996 til Argentina som utvekslingsstudent for 
Lillehammer Rotary. Hun ble svært begeistret for folket, men ikke systemet. 
Hun oppfordret foreldrene til å oppleve landet og menneskene i Argentina. 
Det ble starten på familien Norabergs sterke bånd til Argentina og 
begrunnelsen for huskjøp og flere reiser dit pr. år. 
Bjørgulv er født i Fyresdal hvor foreldrene drev butikk. Han har hele livet 
vært opptatt av idrett og et sundt godt kosthold. Begge deler mener han er 
grunnen til god helse. 
Av alle hans forskjellige arbeidsoppgaver kan nevnes: Kommunekasserer i 
hjembygda, oppgaver i KS, rådmann i Ål, leder i Norsk Data på Lillehammer, 
rådmann i Lillehammer, leder for Lillehammer utvikling, eget konsulentfirma 
og så tilbake som rådmann i Ål. Det har blitt mange reisedøgn og år med 
ukependling for Bjørgulv.  
Det er en sprek og glad kar som nå er leder av Lillehammer skiklubb og igjen 
medlem av Lillehammer Rotary.  
Vi ønsker Bjørgulv velkommen!   

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte 11. mars på Rica Hotell kl. 19.00 
Hans Petter Nyseth vil snakke om Lillehammer Secondary School. 
Dette er en ungdomsskole i Sierra Leone drevet av de videregående skolene i 
Lillehammer distriktet. 
  

 


