
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 26.05.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Svein Bergum 

Gjester  

Tre minutter Trygve, han leste et brav han fikk etter 17. mai fra en tidligere soldat 

Annet 30 juni, avslutning på Rotaryåret og presidentskifte. 
Sted, Lysaker Gjestgiveri. 
2 retters, kr 255,-/pers, vi betaler selv. 
Transport ordnes av den enkelte, samkjøring, liste kommer på neste møte. 
 
Svein Melgaard, fikk en ”blomst” i forbindelse med sin 70 års dag, Blomsten 
var en flaske vin denne gangen. Gratulerer med vel overstått  

Hovedtema Skulle vært Byavisa, Redaktør Tore Feiring, 
Men han måtte melde frafall pga sykdom. 

Foredragsholder En god erstatter, Terje Onshus, egoforedrag 

Kort om foredraget Terje Onshus, Høgskolelektor/Verneombud ved Avdeling for økonomi- og 
organsiasjonsvitenskap. Terje var klar for sitt egoforedrag 18 august, men 
”kastet seg rundt” og tok utfordringen. Terje hadde et interessant og 
spennende engasjert foredrag. Har tatt med noen punkter; 
 
Terje har en del verdier i livet som er en grunnpilar for han; 

 Idrett, mye fotball, friidrett etc i oppveksten og senere 

 Fisking, i oppveksten opp langs Mesnaelva 

 Engelsk Fotball, hørte mye som ungdom på BBC og fikk sitt lag 

 Musikk, hørt mye og spilt i band… 

 Familie og venner, nær fam og storfam. Mor fra gård i Sør Trøndelag 
og far fra Ringebu. 

 Jobbe med frivillighet 
 
Terje er glad i mennesker. Utdannet revisor, men vil mer være veileder enn 
kontrollør og ble så lærer, og det passer bedre med å være glad i mennesker 
av forskjellig slag. 
Han har i over 25 år vært aktiv innen fotball, trener i Hammerseng Fotball 
som 23 åring og fortsatte i diverse verv der til sønnen gikk over til 
Lillehammer og da kom han inn i klubben der. 
 
Terje vil på sitt neste foredrag i Rotary ta utgangspunkt i en bok; 
Uperfekt av Brene Browm. Våg å vise hvem du er. 
 
Vi gleder oss allerede  

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 2. juni  
Jørgen Skaug, Lillehammer Fotoklubb – 
orientering om klubben og visning av bilder: Tema «Svalbard» 
 
Anatolii Kyryliuk/Gunnar Roger Sandvik - Om arbeidet med Ukraina 



 


