
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 27.01.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Halvard Finsrud 
Ingerid Skabo 

Tre minutter Aud Hulberg:  
starter ny tradisjon med at et medlem har 3 minutter om seg selv, 
rekkefølgen settes opp av programkomiteen. 
Aud snakket om dagen sin, hun hadde vært på møte med Hamar Region 
Utvikling. Omvisning i sentrum på Hamar, og opplevde mange tomme lokaler 
etter at CC åpnet i høst. Men området rundt det nye kulturhuset, mye 
spennende nytt. CC, flott og nytt og spennende. 

Annet Vi var 18 medlemmer, 2 gjester og 2 foredragsholdere = tot 22 stk. 

Hovedtema Steinar Bryn som vil følge opp orienteringen Roger hadde i et tidligere møte 
om et mulig samarbeidsprosjekt i Ukraina 

Foredragsholder Steinar Bryn og Anatolii Kyryliuk fra Nansens Fredssenter 

Kort om foredraget Steinar Bryn:  
Steinar Bryn (1954) har sin utdanning (B.A., M.A) fra University of Wisconsin 
og Ph.D. i American Studies fra University of Minnesota. Han har vært 
student, lærer, forsker og fungerende rektor ved Nansenskolen. De siste 15 
årene har han arbeidet med oppbyggingen av dialogsentre på Balkan. Han er 
ansvarlig for planlegging og gjennomføring av inter-etniske dialogseminar på 
Lillehammer og på Vest Balkan. 
 
Bryn har alltid lagt vekt på formidlingsarbeid, men arbeider for tiden 
fokusert med å dokumentere og publisere sine erfaringer fra fred og 
forsoningsarbeid. Han er spesielt opptatt av overføringsverdien av disse 
dialogerfaringene til andre konfliktområder, inkludert i Norge. Han har 
mottatt en rekke priser, spesielt for dialog og forsoningsarbeidet utført i 
noen av Europas mest krigsherjede områder etter 2.verdenskrig som 
Vukovar, Prijedor, Srebrenica, Mitrovica og Kosovo Polje. 
 
Anatolii Kyryliuk 
Utdannet innen Internasjonale Forbindelser og Politisk Analyse ved 
universitet i Kiev og menneskerettigheter ved høgskolen i Buskerud og 
Vestfold. 
Han har studerte norsk språk og kultur ved universitetene i Bergen og Agder 
på ulike kurs, samt Norsk Humanistisk Akademi Nansenskolen hvor han 
studerte politikk, kultur, dialog, konflikt og fredsbygging, historie og filosofi. 
Han var koordinator på Ukrainsk Student Euro-Atlantisk Forum som hadde 
tett samarbeid med ukrainske myndigheter og organisasjoner innen ukrainsk 
euro-atlantisk bevegelse. I 2008 var han en av de 18 deltakere som 
representerte Ukraina i et internasjonalt miljøprosjekt, “Challenge Europe”, 
organisert av British Council i 18 land. 
Ved hans studier skrev han flere avhandlinger om perspektiver for utvikling 
av norsk-ukrainsk samarbeid. I tillegg har han 4 års yrkeserfaring fra 
Infopulse Ukraina – datterselskapet til norsk EVRY. Innførte her såkalt ”Green 



office”, kildesortering. 
Tok med seg lærdom fra Norge med tanke på overforbruk og miljø. 
Dette firmaet har nå også etablert et senter for Downs syndrom, hvor bl 
annet foreldre får råd om downs. 
 
Steinar Bryn snakket om dette med å forstå konflikten i Ukraina fra et 
Nansenperspektiv. Han snakket om filmen ”reunion”, denne viste han i 
Ukraina i august og fikk samtalen i gang. Og nå skal denne filmen vises i 6 nye 
byer, og forhåpentligvis starte en dialog. 
 
Samarbeide med Rotary; 
Dette er i startfasen. Vi må undersøke Rotaryklubber i Ukraina, kanskje finne 
en klubb vi kan gå i dialog med i forbindelse med et samarbeide. 
Det kan være at vi starter med å økonomisk dibra til at en student kan 
komme til Norge og Lillehammer på sommerskole. Har her et samarbeide 
med Rotary Oslo Vest, Bjørn Hagen, kan være en vi kan kontakte der. 
 
Gunnar og komiteen vi ta dette videre og mer info kommer på neste møte.  
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 3 feb, kl 19:00 
Oppfølging etter Steinar Bryns foredrag 
Orientering om LAMS 
Ny plattform på hjemmeside 
Einar Moe 
Tre minutter fra 
enkeltmedlemmer 

 


