
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 10. mars 2015 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester  

Tre minutter Trygve: 
Hadde tatt med lokalavisa ”Fjordingen” og der var det forsider med 
Fannemel og brødrene Bøe. Gode skiløpere som har utviklet seg videre på 
Lillehammer. 
Aud: 
Landsmøte i guideforreningen i helgen. De hadde omvisning på GU, SWIX og 
fikk info om UngdomsOL. De besøkte Maihaugen, Bjerkebekk og avsluttet i 
Hafjell. Og sitter i gjen med at de fleste av de som kommer til Lillehammer 
trives i Lillehammer 
Kristin Helland: 
Det er 338, eller noe slik, dager igjen i UngdomsOL. Frivillige,  hun har tenkt 
på dette ganske lenge – kanskje vi som klubb skal melde oss på her? Tar 
dette videre opp på neste styremøte 

Annet Det blir vinlotteri neste gang – husk å ta med penger! 
 
Kaffe og kake på møtene, Scandic endrer og vil ikke ha kjøkken åpent alle 
kvelder. Aud tar møte med ledelsen og finner ut av dette. 
 
Tirsdag 24. mars – siste møte denne mnd – husk Toppen Bar 

Hovedtema Å jobbe i Kina 

Foredragsholder Bjørn Flodberghagen 

Kort om foredraget Bjørn dro oss med på en reise i Kina/Hong Kong med flere flott bilder og 
opplysninger. 
 
Hongkong ligger ved kysten mot Sørkinahavet og ved Perleflodens munning. 
Den tidligere kolonien omfatter en stor og uregelmessig formet halvøy, og 
dessuten 235 øyer, hvorav den viktigste er selve Hongkong-øya. Andre større 
øyer er Lantau, Cheung Chau, Lamma, Peng Chau og Tsing Yi. 
Av arealet på 1102 km² er bare ca. 25 % urbanisert. Det skyldes at store 
områder består av bratte og knudrete fjellpartier; bare nord i New 
Territories er det større sletteland. Høyeste fjell er Tai Mo Shan på 958 m; 
det mest kjente fjellet er Victoria Peak på 552 m. Her bor det 7,2 mill 
mennesker, på et område dobbelt så stort som Gausdal i areal. 
Klimaet er tropisk fuktig med en årlig gjennomsnittstemperatur på 22,5°C, 
årlig nedbør på 2 409 mm, og ti fuktige måneder. Vinteren fra januar til mars 
er kjølig og regnfull, sommeren fra april til september er varm og regnfull, og 
høsten fra oktober til desember varm og tørr. 
 
Bjørn jobbet i RAPALA – sportsfiskeutstyr. Skulle effektivisere drift. Var det 
borte i 7 år.  
 
Takker for et engasjerende og bra foredrag – har lært en del nytt om Kina i 
dag! 



 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 17 mars, på Scandic Victoria 
Otto Kaltenborn; Det norske Rikspolitiet i Sverige – sett med egne øyne. 
* Forspill og flukt til Sverige (Dramatisk for mor og meg) 
* Utvikling av politistyrken og livet med svenskene (Revolver-Harry, en viktig 
svenske) 
* Tilbake i Norge og slutt på nazismen (Far tilstede ved Quislings henrettelse) 

 


