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Lillehammer Rotary Klubb 2012 – 2013 
 

STYRET 

 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Merete Frisenberg Sundgaard    President 

Asbjørn Lund      Påtroppende president 

Halvor Høystad     Forrige president 

Odd A. Bråthen     Kasserer 

Arnt Sveen      Sekretær 

 

 

Komiteledere har vært: 

Øistein Lind      Arrangementskomiteen 

Aril Bjørkøy      Kommunikasjonskomiteen 

Arne Svilosen      Medlemskapskomiteen 

Svein Bergum      Programkomiteen 

Jarle Bragelien     RI-komiteen 

Harald Brubakken     Service- og prosjektkomiteen 

 

MEDLEMSUTVIKLING  

Klubben har hatt fokus på medlemsutvikling og har klart å holde medlemstallet på samme 

nivå som ved rotaryårets start. 

 

KLUBBMØTER 

Det har vært lagt vekt på gode og varierte foredrag på klubbmøtene. 

Her nevnes kort noen av temaene: En reise til Iran, The Rotary Foundation, ”Min lederstil”, 

Skisporet.no, Kon Tiki filmen, Rotary Internasjonal, Det hemmelige teater, ”Vår fantastiske 

kulturarv”, Hvor går Israel, Empati, hva er det?, Å være kirke i studentenes hverdag, Sau er 

sau, Nansenskolen.  

 

STYREMØTER 

Det er holdt 4 styremøter 

 

ROTARY FOUNDATION (RF) 

28. mai hadde klubben besøk av Rune Bye som ga oss informasjon om hva RF står for.  

Arbeidet er rettet mot humanitært arbeid, stipendier/utdanning og yrkesveiledning.  

Global Grants blir matchet fra RI.  

Rune Bye kom også inn på de nye reglene som gjelder fra 1. juli 2013.  

For Lillehammer Rotary Klubb var foredraget nyttig og opplysende. Det er svært aktuelt i det 

videre arbeidet med LAMS. 

 

 

UNGDOMSUTVEKSLING 

Klubben har hatt utvekslingsstudent i rotaryåret 2012 – 2013. Chanelle er en meget dyktig og 

flott ungdom fra Minnetoba i Canada. Hun tilpasset seg fort og gled raskt inn i miljøet. 



Hennes norskkunnskaper utviklet seg utrolig raskt, noe som ble behørig kommentert ved 

hennes besøk i klubben. I sin siste tale i klubben takket hun for et lærerikt år og hun gledet 

seg stort over alle de nye vennene hun hadde fått dette året.  

Tanken bak ungdomsutveksling er nettopp å knytte vennskap og forståelse over landegrenser. 

 

PAUL HARRIS FELLOWSHIP 

12. februar ble lillehamring, forfatter, dramatikker, skuespiller og regissør Morten Jostad 

tildelt Paul Harris Fellowship utmerkelsen. 

 

 

Lillehammer Rotary Klubb har tidligere gitt utmerkelsen Paul Harris Fellowship til følgende: 

Trygve Bjark sen.  1976   Yngvar Mølmen  2000  

Bjarne Bystad Ellefsen 1978   Anita Smestad   2004 

Bjarne Bjørn Øye  1988   Britt Sørensen   2005 

Harald Hoel   1988   Odd Dissen   2008 

Audun Tron   1996   Kristian Hosar   2008 

Bjarne Ranheim  1997   Tove Skolseg   2008 

Elisabeth Ranheim  1997   Margit Bjugstad  2009 

Ole Rønning   1998   Målfrid Navarsete Nes 2010 

Knut Ramberg  2000   Svein Olav Hoff  2010 

       Harald Moen    2012 

       Yawar Bokhari  2012  

       Morten Jostad   2013 

 

INFORMASJON 

Klubben har sin egen hjemmeside som stadig blir oppgradert.  

 

PROSJEKTER 

 

Bibliotekoppgaver 

Lillehammer bibliotek ønsket å ha åpent på fredagskvelder, men av økonomiske grunner lot 

det seg ikke gjennomføre. Lillehammer Rotary Klubb tilbød seg da å stille med to vakter fra 

klubben hver fredag. Det var en god løsning og en fin måte å markedsføre Rotary på.  

På grunn av sykmelding av bibliotekansatt ble ordningen avsluttet 22. februar. 

 

Mesnaelvprosjektet 

En av byens stoltheter er Mesnaelva. Her gjør klubben en årlig innsats ved å fjerne kratt/trær.  

Vårt område er begrenset til mellom Lilletorget og Kirkegatebrua. Det er trolig ikke så mange 

av byens borgere som har drukket kaffe under brua og gledet seg over hvor pent området blir 

etter klubbmedlemmenes innsats.  

Dessverre var Arne Edsberg så ivrig og aktiv i sin jobb at han gled og brakk ankelen. 

 

Lams 

Vårt tidligere medlem, Yawar Bokhari hadde en filleryefabrikk i Sultanabad og han så at de 

unge jentene i området ikke fikk skole/utdannelse. Så i 1996 etablerte han en skole for de 

unge døtrene til arbeiderne. Skolen har i dag 650 elever, 18 lærere, 8 lærerassistenter og annet 

personell. Da Bokhari døde, ville hans to barn arbeide videre med det prosjektet som faren 

hadde vært så opptatt av. Lillehammer Rotary Klubb og dets medlemmer støtter dette arbeidet 

med midler.  

Anne og Einar Henriksen har besøkt skolen. De deltok i åpningen av skolens nye bibliotek.  



 

 

 

 

DISTRIKSKONFERANSEN 2012 

Lillehammer Rotary Klubb hadde et svært aktivt år 2012/13. Vi sto som arrangør av  

Rotary D 2305, Distriktskonferanse på Quality Hotell  Hafjell 28. – 30. september 2013. 

Einar Moe og hans mannskap gjorde en storartet jobb med planlegging og gjennomføring av 

konferansen. 

Margit Bjugstad, distriktsguvernør og medlem av vår klubb, ledet konferansen på en eminent 

måte. Hun hadde skaffet foredragsholdere på et høyt nivå:  

Kai Eide bl.a. FNs spesialutsending til Afghanistan 2008 – 2010. Han snakket om 

internasjonal forståelse og fred. Hva har vi lært i Afghanistan? 

Steinar Bryn fra Nansenskolen 

Tema: Nansen Dialog 

Gerd Danielsen, RIs verdensfredsstipendiat i 2003 

Tema: Mot en bedre verden med empati og forståelse. 

Inge Eidsvåg, lektor og forfatter 

Tema: Lokalpatriot og verdensborger. Tanker om avstand og ansvar. 

Laila Bokhari, norsk-pakistansk forsker og statsviter med terrorisme og terrorhandlinger som 

spesialområde.  

Tema: Skole og utdanning – en viktig forutsetning for fred.   

Enkeltmennesket kan utgjøre en forskjell. 

Case: ”LAMS” et skoleprosjekt i Pakistan. 

Klubben kan være stolt av dette arrangementet som ble svært vellykket.  

En stor takk til årets distriksguvernør, Margit Bjugstad for alt arbeid hun nedla i forkant, selve 

gjennomføringen – og i etterkant. 

 

ROTERACT 

Lav aktivitet. Forsøk på revitalisering i regi av noen studenter ved Høyskolen i Lillehammer. 

 

RYLA 

Klubben sendte to studenter fra Høyskolen i Lillehammer til årets arrangement på Gjøvik i 

mars. Seminaret er svært populært. 

Deltagere var Håkon Boye Bergum og Einar Ferden. 

 

 

Merete Frisenberg Sundgaard 

 

President            


