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Den offisielle oversettelsen av Charteret lyder:
Certifikat
Herved erklæres at Rotary klubben i LILLEHAMMER, NORGE
som er lovmessig organisert og som gjennom sine embedsmenn og medlemmer ved 
mottagelsen av dette Certifikat har forpliktet sig til å efterleve Rotary Internationals Constitution 
and By-Laws er opptatt som medlem av Rotary International som klubb no. 7799 samt at denne 
klubb herefter skal ha alle rettigheter og fordele som flyter av et sådant medlemskap.
Til bekreftelse herav er nærværende certifikat forsynt med Rotary Internationals segl og under-
tegnet av de dertil bemyndigede embedsmenn den 26. mai 1951.

I et følgebrev fra Rotary International, datert 11. juni 1951 til Dr. Trygve Bjark, President, The Rotary Club
Lillehammer, Norway.
Hvis Bjark vil ramme inn Certifikatet og kanskje henge det i klubbens møterom, så understrekes det at det er 
klubbens eiendomog at det som sådan bør overleveres etterfølgeren ved slutten av presidentens periode.



3

Minner, meninger, mangfold og muligheter 

Alvorlige menn i “kjole og hvitt” vitner om fortidas samfunnsansvar hos menn i lederposi-
sjoner, men også med “service above self” som Rotary forpliktende gav dem i etisk medgift. 
Vi lar vårt tidligere medlem, nå avdøde Torleif Alvers refleksjoner, den gangen vi rundet 40 
år, si noe om dette. Han ble medlem av Rotary allerede i 1950, i Melbu, hvor han var adm. 
dir. i Nordlands forenede Uldvarefabrikker:
 
 “Jeg har inntrykk av at det var mer idealisme og begeistring over arbeidet i Rotary  
 for 40 år siden. Rotaryknappen ble båret med stolthet og på distriktskonferansen  
 møtte vi mannsterkt opp – med damer – selv om reisen med hurtigruta tok 10  
 timer til Bodø. Og antrekket ved disse konferansenes høydepunkt, guvernørens  
 festmiddag, var alltid galla.”

 “For meg har aktiviteten i Rotary vært bare positiv. Også i yrkeslivet har det  
 betydd mye ved at så mange kolleger har vært rotaryanere og dermed betraktet  
 som familiemedlemmer. Samarbeidet lettes ved den trygghet man føler ved  
 dette.”

 “Fremfor alt vil jeg imidlertid fremheve kameratskapet i Rotary. Det er det 
 viktigste for å få den gode følelsen av trygghet og samhørighet som jeg føler 
 i Rotary.

 Det er mitt håp at rastløsheten i vår tid ikke vil ødelegge dette grunnlaget.
 Så – Rotaryvenner – Ta dere tid til å dyrke kameratskapet.”

I dagens Norge er denne historien et glimt fra fortida, fra en annen tid og en annen kultur. 
Samfunnsendringene gjør disse glimtene til speil for oss selv og vår egen tid. Arkitekt Bjarne 
B. Ellefsen har portrettert sine kolleger slik han så dem gjennom sitt øye og gjenskapte 
dem med sin penn. Vi tar med oss denne fortida inn i framtida som vår balast på livsvegen 
framover. Slik vil vi hedre våre forgjengere og samtidig stå i deres tradisjon med “å gagne 
andre” som vårt felles mål. Nå er det vi og vårt bidrag som teller: Historien blir til gjennom 
våre handlinger nå – i nye 60 år!

     Anders Ole Hauglid
     Forfatter og redaktør
     Lillehammer, primo oktober 2011, 
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Første rekke f.v.:  Erling Barth-Larsen, Gunnar Gundersen, David Hansteen, Richard Bjerke, 
 Guvernøren Elias Sandvig, Trygve Bjark, Ener Søberg, Ole Bærøe.
Andre rekke f.v.:  Hermick Urbye, Øistein Enge, Osman Dieseth, Sigurd Pettersen, Arne Svarstad, 
 Olav Kleiven, Hans Bjørn.
Tredje rekke f.v.: Ivar Fjeldstad, Bjarne B. Ellefsen, Simon Østmoe, Jørgen Kristiansen, Olaf Sirnes,
 Erik Smestad, Halvdan Holbø, Bjarne Høye, Hans Lind, Yngvar Mølmen.

Charterfesten ble holdt på 
Victoria den 13. oktober 1951 
med over 60 til stede, medlem-
mer med damer og gjester.
 Chartermedlemmene fikk over-
rakt Roteryknappen, og klubben 
fikk sitt Charter ved guvernør 
Sandvig. “Ved festbordet var 
det taler for og av guvernør 
og president, for gjester og 
vertskap, for damer og herrer, 
det innløp 26 telegrammer, man 
sang og danset, og Leif Ramsøy 
og Mons M. Lie spilte.”

Foto: Fotografmester Gunnar Lind - 
charterfesten 13. oktober 1951.

Den 14. mars 1951 møttes 25 personer fra Lillehammer hjemme hos 
Trygve Wilhelm Bjark for å bli informert om mulighetene til å stifte en 
egen Rotaryklubb i byen. 

Den 11. april, ble Lillehammer Rotaryklubb konstituert med Bjark som president og Richard Bjerke 
som sekretær. Møtene ble holdt på Breiseth hotell, men ble etter en tid flyttet til Victoria Hotell. Ved et 
festmøte den 13.oktober 1951 ble den nye rotaryklubbens charter overlevert av daværende guvernør i 
Norge, - som utgjorde ett distrikt med vel 40 klubber. Charteret var datert den 26.mai 1951 som dermed 
er klubbens offisielle charterdato.
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Hvem er vi som utgjør 
Lillehammer Rotary Klubb

i jubileumsåret?

President Halvor Høystad flankert av kasserer Lars Grønvold (t.v.) og sekretær Arne Edsberg 
(t.h.) Bak fra v. komitelederne; Aril Bjørkøy (kommunikasjon), Øyvind Rusten (service/pro-
sjekt), Asbjørn Lund, (programkomiteen) og Svein Bergum (arrangementskomiteen). 
Foran f. v.: Merete Frisenberg Sundgaard (medlemskomiteen), Per Rasmussen (RI-komiteen), 
påtroppende president Loannis Karabelas og past president Anne Wendelbo Henriksen.

Styret samordner og leder klubben og dens aktiviteter, mens alle medlemmene represen-
terer klubbens kapital og resurser. Vi presenterer oss med fotografier og hvem vi er. 

Hovedmålsettingen for klubben å rekruttere yngre, yrkesaktive som kan bidra til å videreføre 
klubbens stolte tradisjoner. Hvert femte medlem i klubben er kvinne, så yrkesaktive kvinner 
er spesielt velkommen! Aldersspennet i klubben er 50 år mellom yngste og eldste medlem. 
Noen har vært medlem i mer enn 40 år, andre er nettopp tatt opp. Det gir spennvidde og 
spenstighet, der mange av pensjonistene er aktive, i egen bedrift og i lagsarbeid. 

Vi ønsker unge, aktive yrkesutøvere som ønsker å møte et klubbmiljø med basis i det lokale 
og muligheter for åpne dører verden rundt i andre lands rotaryklubber. Sammen skal vi løfte 
Rotary inn i fremtiden!
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Lillehammer Rotary arrangerte Distriktskonferansen, som den gang omfattet 
hele Norge, med omkring 400 – firehundre - utsendinger i dagene 4. – 6. juni 
1953, hvorav en rekke utlendinger. 

Klubbens medlem, rektor Henrik Lødrup holdt foredrag om Fridtjof Nansen som men-
neskevenn. “Service above self” var også Nansens ledestjerne. Mens herrene hadde 
arbeidsmøter var det program for damene med besøk på Maihaugen og Aulestad!

Det var Rotaryklubben i Fort Dodge i Iowa, USA som bragte Rotarybevegelsen til Norge da 
denne klubben fikk dannet den første klubben her i landet, Oslo Rotary klubb, charterdato 1. 
juni i 1922. Osloklubben brakte så Rotary videre langs kysten til byene, Stavanger 18.10.1924, 
Bergen 27.12.1924, Trondhjem 25.1.1926, Skien 8.2.1926, Aalesund 31.8.1929, Kristiansand 
23.2.1931, Tønsberg 19.6.1931 og Fredrikstad 7.3.1932. Etter hvert ble det Rotaryklubber i 
Sandefjord 28.12.1933, Halden 30.3.1934, Larvik 12.4.1934, Porsgrunn 8.5.1934, Haugesund 
23.2.1935, Sandnes 22.5.1936, Drammen 23.5.1936, Mandal 15.12.1936, Egersund 8.1.1937 og 
Sarpsborg 20.5.1937. Dermed var knoppskytingen før krigen fullført, der de nye klubbene, ini-
tiert fra Oslo, selv hadde tatt ansvar og fortsatt “byvandringen” langs kysten i de sørligste deler 
av landet. Først i 1946 fortsatte denne knoppskytingen, denne gangen også til Nord-Norge, med 
Bodø 27.5.1946, Harstad 18.6.1947 og Tromsø 21.7.1948. Dermed hadde etter hvert hele landet, 
definert som byer langs kysten, fått sin Rotaryklubb.
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Margit Bjugstad 
DGE i distrikt 2305
fra Lillehammer

Einar Driveklepp 
Guvernør(DG) i distrikt 2305 
fra Hadeland Syd

Innlandet sto etter hvert for tur. Oslo Rotary Klubb startet sin offensiv 
rundt Mjøsa i 1951, og nå kom Gjøvik 17.3.1951, Hamar 9.4.1951, 
Lillehammer 26.5.1951 og Brumunddal 30.5.1951.
 
Sommeren 1953 var nærmere 60 Rotaryklubber i drift. Hittil hadde Norge utgjort ett distrikt, 
Distrikt 79, men antallet klubber tilsa at man burde dele landet i to, noen mente tre, men først 
fikk vi to distrikt, distrikt 78 og 79 i to år. Fra Rotaryåret 1955/56 ble landet delt i tre distrikt; 
127, 129 og 131. Vi tilhørte distrikt 131. Fra 1967/68 ble det fire distrikter, mens det ble seks 
distrikter fra 1973/74 og sju distrikter fra 1985/86. Betegnelsene har endret seg en del, slik at 
man fra 1991/92 har operert med firesifrede tall. Lillehammer har fram til 30.juni 2011 tilhørt 
distrikt 2300, men har fra 1.juli 2011 blitt sammenslått med Sunnmøre og Romsdal til 2305. 

Distriktet omfatter Hedmark og Oppland, Eda kommune i Sverige, Sunnmøre og Romsdal. 
Distriktet har 56 klubber. Inndelingen i distrikter bestemmes av Rotary International.
I dette distriktet er vårt medlem, Margit Bjugstad, DGE, det vil si innkommende guvernør. 
Høsten 2012 skal Lillehammer Rotary igjen være medarrangør for nok en Distriktskonferanse 
som denne gang finner sted i Øyer.
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GLIMT FRA KLUBBLIVET I LILLEHAMMER ROTARY
Ved 40 års jubileet så chartermedlem Yngvar Mølmen seg tilbake, krydret 
med treffende tegninger av Bjarne B. Ellefsen: “DET ER INGEN SKAM Å 
SE SEG TILBAKE”:

“Vi holdt til i peisestuen. I likhet med den tidligere festsalen er den seinere bygget om, og er 
nå hotellets bar. Den gangen var den et vakkert intimt lokale med rosemalte dekorasjoner av 
malermester O. A. Mæhlum.

Men rommet var lite, og manglet helt ventilasjon. 
Mange av klubbens medlemmer røkte, enkelte 
uten avbrytelser. 
Luften ble derfor ganske forferdelig, slik at for 
ikke-røykere ble klubbmøtene en fysisk lidelse.”

Kunstmaler Halvdan Holbø var selvskreven 
formidler av kunst i klubben!

Harald Nordstrand Olav Kleiven Asbjørn Falkenberg



9

MARGIT BJUGSTAD
Født 22. oktober i 1946, 
på Bjugstad gård i Vardal. 
Medlem siden 2002, 
president 2005/06.

Tildelt Paul Harris 
Fellow i 2009, har 
vært medlem av Dis-
triktsrådet i D 2300 i 
6 år, hvorav 3 som AG. 
Valgt til guvernør for D 2305 i 2012-13.

Gift. Utdannet Cand. mag. Undervist i ulike 
skoleslag. Innehatt ulike lederstillinger i of-
fentlig virksomhet gjennom 20 år. Fagområder: 
Personal-, organisasjons- og lederutvikling.
Gjesteforeleser ved høgskolen i Lillehammer i 
15 år. 
Ønsker at Lillehammer Rotaryklubb skal være 
en aktiv, levende klubb, rotfestet i Rotarys 
grunnleggende verdier; og gjennom gode pro-
grammer og prosjekter trekke til seg positive, 
engasjerte mennesker.

SVEIN BERGUM
Født 11. juni 1955, i Lilleham-
mer, gjenopptatt som medlem i 
2010 etter å ha vært medlem fra 
1989 – 1994.

Førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Lillehammer, 
avdeling for økonomi og 
organisasjonsvitenskap 
(fra mars 2010).  Doctor 

of Science in Economics and Business Admin-
istration, fra Turku School of Economics (2009). 
Licensiatsgrad i økonomiske informasjonssyste-
mer Linköpings Universitet (2000), siviløkonom 
med høyere avdelings eksamen NHH (1998), 
master of Professional studies in Interactive Tel-
ecom ved New York University (1988). Forsker 
ved Østlandsforskning, fra 2001-2010 (mars), 
førstelektor/ og studieleder ved Høgskolen. i 
Lillehammer (HiL) innen personalutvikling og 
ledelse, 1998-2001, samt forsker ved Linköping 
Universitet fra 1997-1999, markedssjef, produkt-
sjef og prosjektleder i Telenor fra 1986-1996, 
stipendiat og forsker ved Telenor FOU fra 1981-
1986 og begynte som vit.ass ved NHH i 1980

Han er gift med Ingebjørg Boye, Siv. Øk NHH og 
bedriftsrådgiver i Hebconsult. De har tre barn: 
Håkon (26), Eirik (22), Maria Elisabeth (19).
Ønsker at Rotary klarer å få med enda flere 
yngre medlemmer, og at Rotary kan bidra til at 
samarbeidet mellom høgskole og arbeidsliv kan 
utvikles.

KIRSTEN ANBERG
Født 12. juni 1945 i Mandal,  
opptatt som medlem den 14. 
mars 1995. 

 Realist med fagene   
 matematikk, kjemi, data  
 og kunsthistorie. 
 Hennes arbeidsplass i   
 Lillehammer har i mange  
 år vært på Smestad   

  ungdomsskole.
Sammen med Per har de to døtre og sju 
barnebarn. Har hatt glede av hyggelige bekjent-
skaper og interessante foredrag i klubben, og er 
glad for Rotarys humanitære program. 
Håper at vår klubb kan vokse videre 
etter Rotarys motto.

JON AARUM 
ANDERSEN
Født 26. februar 1944, 
opptatt som medlem i 2007

Han er siviløkonom 
fra Norges Han-
delshøyskole, Cand. 
mag. fra Universitet 
i Oslo og Ekonomie 
doktor fra Lunds uni-
versitet, Sverige. Han var tidligere avdelingssjef 
ved Statens Teknologiske Institutt og rektor 
ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Jon Aarum 
Andersen har skrevet 14 bøker på universitets-
nivå og har 20 vitenskapelige artikler med 
internasjonal publisering. Han har arbeidet i 9 
land i 3 verdensdeler. Han er professor i bedrift-
søkonomi ved Linnéuniversitetet, Sverige (delvis 
permisjon) og er nå professor i organisasjon og 
ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. 
Jon Aarum Andersen har vært professor II i 
Trondheim og Tromsø. Han er også gjestepro-
fessor ved Universitetet i Ljubljana (Slovenia).   
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Vi som har vært med lenge har kunnet glede oss over å bli kjent med mange 
fremtredende og interessante menn i vårt lokalsamfunn, som blant andre 
disse:

Charterpresident
 Trygve Bjark

Sigurd Grieg

Bernhard Jahren

Ragnar Strøm

Øystein Enge

Torleif Alver

Fartein Valen – 
Sendstad

Ole Nørbech

Storfiskerene 
Jørgen Kristiansen 
og Sigurd Pettersen
- strekker seg etter 
storfisken....i Rotary...

Simon Østmo

Arne Myhren

Hermick Urbye

Hans-Jacob 
Høstmælingen
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JARLE HERMANN 
BRAGELIEN
født 11. januar 1933, medlem 
siden 1969, president 1978/79. 

Pensjonert overtannlege, 
gift med Anna Marie f. 
Schjøll, også pensjonert 
tannlege. Vi har to barn: 
Marit og Iver. 
Hvis klubben skal lykkes 

som Rotary Klubb er det primært at vi får flere 
medlemmer som er ledere/aktive innen sin 
profesjon.

HARALD BRUBAKKEN
Født 12.juni 1958, opp-
vokst på gård, beliggende på 
Tretten, medlem siden 
10. januar 2010.

Teknisk utdannet, 
mekaniker og verks-
mester i mange år. 
Bedriftsleder på 
Eiksenteret, Gjøvik 
fra 2007 (Salg, service, ettermarked). Opptatt 
av lærlinger og fagbaserte internasjonale 
utvekslingsprogrammer. Bor på fjellet om 
sommeren. Ferierer i Sør-Afrika. Har stor tro på 
å bryte opp tilværelsen. Bidrar til økt vidsyn, 
forståelse og mulighet for egenutvikling.  

Gift og glad i Unni, 2 voksne barn.
Min mening med Rotary: Øke mitt eget kunnska-
psnivå om andre fag og tilværelser. Skaffe meg 
nye impulser om mangt og mye. Ha et trivelig 
samvær med trivelige folk en gang pr. uke. 
Bidra til andre folks ve og vell. 

YAWAR HUSSAIN 
BOKHARI
Born 12. April 1937 in 
Faisalabad (Lyallpur), 
Pakistan, member since 2005

B.Sc.-Economics and 
Business Administra-
tion.- (Pakistan & 
London). 20 years 
working in London as 
a manager for accounts and administration.
Married with Brit from Lillehammer, they have 
2 children (Laila 36 & Amar 34).
Residence & Import office of, Bokhari Orient 
Import A/S. for textile products of own factory 
(Norpak International) in Pakistan.
Also running a school for the children of factory 
workers (650 children;  age 5 to 15).
My vision for the club: To have members with 
greater international background and experience.          

ARIL BJØRKØY
Født 30. januar 1952 på Orkdal 
Sykehus, medlem siden 1989.

Bodde de første årene på 
Kyrksæterøra, men gikk  
folkeskole og realskole på 
Åndalsnes. Kom til Lille-
hammer da jeg begynte 
på gymnaset, og har  
siden bodd der bortsett 

                 fra studietiden.
Siviløkonom med videreutdanning innen inno-
vasjon og entreprenørskap samt management. 
Pedagogisk utdanning med videreutdanning 
innen karriereveiledning.
Undervist i videregående skole samt Markeds-
føringsskolen og BI. Jobbet som leder i Oppland 
Industriforening, vært bedriftsrådgiver i Bergen 
Bank, leder av regnskapskontor samt drevet 
egen konsulentvirksomhet. Fra 1998 leder av 
opplæringsfirmaet LOPUS AS som i 2004 ble 
OPUS Lillehammer og som fra høsten 2011 blir 
Karrieresenteret Opus Lillehammer.
To barn: Hilde og Audun. Samboer med Kirsti.
Klubben skal være en ledende organisasjon i 
byen for samfunnsengasjerte ressurspersoner 
med ulik yrkesbakgrunn som arbeider for å 
gagne andre.
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Fredsinitiativ med militær beskyttelse – “fredsbevarende styrker”!

Jarle Bragelien som intervjuer:
“Gap opp!”
 PDG’ene
      Bjarne B. Ellefsen
        og Harald Hoel:
  Rotary før og
   NÅ.

Magne Artur Veierød

Anders Ole Hauglid

Generalen
Ole Rønning

Obersten
Trygve Fure
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ODD DISSEN

Født 29. juni 1928 i Fåvang. 
Medlem fra 1982, president 
1994/95,tildelt Paul Harris 
Fellowship i 2009.

Vokste opp på et 
småbruk, som ikke ga 
tilstrekkelig utkomme 
for en familie på fem 
personer. Min far, som 
var bygningssnekker, 

måtte derfor ha tilleggsbeskjeftigelse, noe som 
fungerte bra.
Etter folkeskolen ble det realskole og gymnas 
i Ringebu. Tok videre utdannelse ved Oslo 
Handelsgymnasium og ved Bedriftsøkonomisk 
Institutt i Oslo. Som bedriftsøkonom arbeidet 
jeg først som revisor, og etter et par år på Lille-
hammer, ble jeg ansatt som disponent i avisa 
Dagningen, en stilling jeg hadde i vel 25 år, til 
jeg gikk av som pensjonist i 1993.
Behovet for nye medlemmer i klubben gjør at 
det er nødvendig å utvide klubbens engasjement 
i oppgaver på det lokale plan, oppgaver som 
medlemmene finner det interessant å gå inn for.

Jeg trives veldig godt blant klubbmedlemmene, 
og vil gjerne bidra til en positiv utvikling for 
Lillehammer Rotary Klubb.

ARNE EDSBERG
Født 17. november 1942, 
oppvokst i byggebeltet i 
Nordre Ål i Lillehammer, 
medlem fra 1990, president i 
1999/2000.

Skogbruksutdannet, 
skogbrukslærer og 
kommunal skogfunks-
jonær i til sammen 
43 år.
Opptatt av skogbruks- og miljøspørsmål, politisk 
historie og nordisk samarbeid.
Hobbyer er halvøkologisk hagebruk på Moajor-
det og einerbæroljebrenning i Fåvangfjellet.
Ferierer for det meste i norske fjell.
Gift med Gunn, fire voksne barn.
Min hensikt med å være rotarianer: Øke egen 
forståelse for andre fagområder og miljøer. Bidra 
til vennskap og forståelse over grenser.  Formidle 
aktuell informasjon fra eget fagfelt. Møte rotary-
venner en gang pr uke.

ODD ARNFINN 
BRÅTHEN 
Født 24. september 1944, 
oppvokst på Fåvang, bosatt i 
Follebu siden 1970, medlem 
fra 1986.

Økonomisk Gymnas 
(Vinstra), Bedrift-
søkonomisk Institutt 
og Bankakademiet.
Yrkesbakgrunn fra økonomi, markedsføring og 
bank/finans. Diverse stillinger innen økonomi 
fram til 1974, var deretter 7 år markedssjef 
for sport engros-seksjonen i Helleberg til 
1981. Ble da ansatt som soussjef og leder av 
bedriftsmarkedet i Kreditkassen (nå Nordea) i 
Lillehammer og Gudbrandsdalen, fram til 1992. 
Avsluttet mitt yrkesliv høsten 2009 etter 15 år 
som markedssjef i DnB NOR Finans i Hedmark/
Oppland. 
Gift med Kirsten, som jeg traff på gymnaset, 
3 voksne barn og 5 barnebarn
Interesser utenom familien, har vært - og er – 
reiser i inn og utland, ski om vinteren. I de siste 
15 år har golfbasillen satt seg fast. Prøver også 
å trene regelmessig på Elixia.
Ønsker at klubben må bli mer vitalisert gjennom 
større engasjement fra  medlemmene. Program-
arbeidet har stort sett vært veldig bra og dette 
er livsnerven i klubben. Jeg håper derfor at klub-
bens programmer og variasjonen i temaer blir 
like bra i årene som kommer. Ønsker at klubben 
fortsatt kan være et interessant møtested for de 
som også har gått over i pensjonistenes rekker.

ODD BRÆND
Født 5. mars 1931 i Veldre, 
Ringsaker, medlem siden 1983, 
president 1991/92.

Gift med Lise, bosatt i 
Mesnali i Ringsaker kom-
mune.
 
Examen Artium, Han-
delsgym (Stud.Fag), 
Studium i Personnel 

Administration London School of Economics.
 
Leder av personalfunksjon/Personalsjef v/ 
følgende bedrifter: Greaker Cellulose 3 år, 
Samvirke Forsikring 3 år, Tandbergs Radiofab-
rikk i 12 år, hvorav 4 år i Scotland,
Sør Gudbrandsdal Sparebank/Gudbrandsdal 
Sparebank/ Sparebanken Østlandet/ Sparebank-
en NOR (samme bank med fusjoner) 12 år.
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De ukentlige møter har siden høsten 1951 hatt sitt tilhold på Victoria Hotel, 
skriver Knut Ramberg: “på meget kulante betingelser: vi betaler for det vi 
nyter, ellers har vi ingen husleie.”

 “Det programmønster som har innarbeidet seg, forutsetter 15 – 20 minutt- 
 ers samtale fra kl. 18, da hver bestiller det han ønsker av kaffe, te, øl og  
 mineralvann og kaker – og vil han ikke bestille noe, lar han det være.”  
 Klokka 1820 setter presidenten den formelle delen av møtet, slik at 
 etternølerne “kan gjøre sin forsinkede entre uten å forstyrre programmet.”

 “Det er enkelte programposter som ikke helt har slått an i klubben. “Tre  
 minutter Rotary” eller bare “Tre minutter” er dessverre blant dem.” 

 Ved siden av de faste “herremøter” på Victoria Hotel, har det vært bedrifts 
  besøk og hytteturer med damer til medlemmers hytter på Sjusjøen og  
  Reina.

  “På det mer selskapelige plan har vi holdt nogenlunde regelmessige
   “spiseaftener”, stort sett for herrer, mens vi har invitert damene til 
mer festpregede sammenkomster. Det skal heller ikke glemmes at klubben hvert år har 
arrangert juletrefester, både for egne barn og andres unger, ved siden av juletilstelninger 
for døvebarna.”

“Etter ti år er det kanskje ikke ubeskjedent å fastslå at disse mer enn halvt tusen ukentlige 
møter og andre sammenkomster har bidratt til å ryste klubbens medlemmer sammen i et 
miljø som har gitt hver enkelt kjennskap til og forståelse for problemer (og kanskje også 
personer), som han tidligere overhode ikke var orientert om. Dus-formen er gjennomført, 
og ethvert nytt medlem er automatisk dus med de gamle, og de med ham.”

Per Willars Nilsen 
hadde sammen med 
Yngvar Mølmen særlig 
omsorg for Skibladner.

Redaktør Knut Ramberg

Tidligere stadsråd, fylkesmann i Oppland 
og bergenser, Nils Handal: “T’øyeblikk - 
Bergenssangen avsynges stående!”

“Sildekameratene” 
Georg Kristiansen og Arnold Busch. 
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ÅGOT GAMMERSVIK
Født 30. mars 1949 i Drammen, 
medlem siden 2003.

Etter oppvekst på Ås-
siden i Drammen, flyttet 
jeg som femåring til 
Vaksdal kommune nord 
for Bergen hvor far var 
aktiv fjellmann, så det ble 
tidlig vandring i marka og 
seinere i Vestlands-fjella. 

Tur var et begrep som tidlig ble forstått med 
noe positivt for oss tre barna; det var blåbærtur, 
tyttebærtur, sopptur, jakttur, skitur, skøytetur, 
klatretur, båttur, fisketur mv. Det var turer hele 
året – og vi brukte naturen mye, medbrakt sekk, 
opptenningsved, kaffelars, mat mv. Det var der-
for som å ”komme hjem” da jeg på Lilleham-
mer fikk være med Reidun og Bjørn Winquist på 
lignende turer i marka her.

Oppvekst på morsgården med ulike arbeids- og 
ansvarsområder. Det var en lærerik tid, et flott 
sted å vokse opp med musikk, organisasjoner 
og friluftsliv på alle kanter – i en naturperle. 
Som 16-åring flyttet til Bergen. Her tok jeg 
gymnas og studerte ved Universitetet, ble 
etablert og fikk vårt første barn, en sønn, som 
fremdeles bor her. Familien flyttet til Sandane, 
jobbet på Nordfjord folkemuseum, før vi ble 
etablert i Hardanger med jobb på Hardanger 
folkemuseum. Familien økte med to døtre, og 
alle tre barna gikk på skole her. I 2001 ble det 
lederstilling ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo og 
2002 lederstilling på Maihaugen. 

I dag nyter jeg en tilværelse mellom ”hjem” 
på Lillehammer, ”hjem” i Oslo og ”hjem” på 
Vestlandet – slik at barnebarn og familie kan 
pleies ofte og godt. 
Jeg har akkurat inngått åremål på fem år som 
administrerende direktør for Stiftelsen Lilleham-
mer museum, og ser med glede frem mot 
de store oppgaver som ligger foran oss, som 
markering av 150-års jubileum for grunnleg-
geren Anders Sandvig til neste år.

TRYGVE FURE
Pensjonert oberst, medlem 
i Rotary fra 1985.
Født 13.februar 1932 i Stryn 
som den yngste av sju 
søsken. Vokste opp på et 
småbruk der faren i tillegg 
var tømmermann og snekker.

Etter realskole (1947 
– 49) og gymnas 
(1949 – 1952), var 
valgmulighetene mange, men valget falt på 
Befalsskolen for infanteriet på Gimlemoen: Der 
var det så bra at Forsvaret ble min arbeidsplass 
i 40 år. Krigsskolen (1955 – 57), Forsvarets 
stabsskole (1968 – 69) og Forsvarets Høyskole 
i 1982. Oberst og sjef for IR 14 i Mosjøen fra 
1985 – 88, deretter sjef på Jørstadmoen 1988 
– 92. Pensjonist fra 1.mars 1992. Tjenestegjort 
på Jørstadmoen, (1957 – 60) og (1972 – 76), 
Mosjøen (1962 – 64), i Gaza (1961), samt ulike 
beordringer for tjeneste i Brig N og Bergenhus 
(1982 – 85), Oslo (1977 -79), i alt 16 flyttinger 
som følge av beordringer. Mest spesielt; 
stasjonssjef på Jan Mayen 1976 – 77.
Gift med Margit, fire barn og fem barnebarn.
Som pensjonist har jeg vært “inderst” (gård-
sarbeider) på Maihaugen i sommersesongene 
1992 – 94, deretter “sommerbudeie” på Toft-
setra i Gausdal Vestfjell i juni – september i 
årene 1994 – 2007.

KJETIL ENGUM
Født 22. mars 1979 i Tromsø, 
oppvekst i Bodø, medlem i 
klubben fra 2008.

Hotelldirektør Rica Victoria 
Hotel Lillehammer og 
vertskap for Lillehammer 
Rotary Klubb.
Utdannet kokk med 
læretid i Bodø.
Jobbet som kokk, kjøkken-

sjef, driftssjef i Bodø, Svolvær og Tromsø før jeg 
flyttet til Lillehammer i 2008.
Er med i Rotary fordi at jeg mener organisasjonen 
har noen sterke verdier som jeg står for. Jeg er 
opptatt å kunne bidra med noe positivt tilbake til 
trengende i samfunnet, så vel her hjemme som 
der ute.

Lillehammer Rotary sitt faste 
møtested på tirsdager kl. 19.
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STIFTELSE AV NYE KLUBBER I DISTRIKTET MED 
LILLEHAMMER SOM FADDERKLUBB

Arbeidet med å få til en eller flere klubber i Gudbrandsdalen startet i 1958. For å kunne 
starte opp en klubb kreves det at det finnes 40 klassifikasjoner blant yrkesaktive i den 
aktuelle klubbens område. Halvparten av disse skal være besatt fra starten av, det vil si at 
20 ulike yrker skal være representert. Det var litt vanskelig å finne så mange i Fron fortel-
ler Yngvar Mølmen som ble gitt i oppdrag å være guvernørens spesielle representant.  Det 
var sonderinger med aktuelle folk både i Ringebu og Otta, men uten resultat. Mølmen 
deltok i forberedende møter på Vinstra, og den 11. november 1959 lyktes det å få stiftet 
en klubb med Jens Sundt som president og A.M. Hedenstad som sekretær. Lillehammer 
Rotary hadde dermed fått sin første fadder-klubb. Charterdato ble 8. mars 1960.

Petter R. Syse ble utpekt til guvernørens representant da arbeidet med å starte en ny klubb 
i Lillehammer kom i gang på begynnelsen av 1970-tallet. Bakgrunnen var den økende 
tilflytting til byen tidlig på 1970-tallet, flere av dem var rotaryanere, dessuten var det 
mange i byen som var vel kvalifiserte som rotarymedlemmer, forteller Syse:

 “Lillehammer Rotary hadde et sted mellom 60 og 65 medlemmer, og hadde   
 ikke plass for flere nye. De mente derfor at det var behov for en ny klubb. 
 Viktige medarbeidere i oppstartingsarbeidet ble Lars Gaukstad og Knut   
 Korsæth, og forberedelsesmøtene ble gjerne holdt på Korsæths kontor.”

Navnet på den nye klubben ble Mesna Rotary med charterdato den 7. mai 1974. Lars 
Gaukstad ble valgt til klubbens første president.

Konservator Jakob E. Ågotnes intervjuer Petter R. Syse og Yngvar Mølmen.
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ANDERS OLE HAUGLID
Født 27. oktober 1940 i Veldre, 
Ringsaker, medlem fra 1990, 
president 1998/99.

Utdannet lærer og 
historiker, bosatt og 
praktisert som lærer, 
skolerådgiver, rektor og 
skolesjef i Porsanger 
kommune i Finnmark 
(1964 – 68) og Nordreisa 

i Troms (1968 – 1976). Bygdebokforfatter i Bals-
fjord kommune som utga 2 bind bygdehistorie i 
1981/1991, bestyrer ved Nord-Troms Museum 
(1982 – 86), fra 1987 museumslektor på 
Maihaugen, avdelingsleder for dikterhjemmene 
Aulestad og Bjerkebæk (1996 – 2008), fra 
2008 – 2010: seniorrådgiver for Maihaugen i 
Bjørnsonåret 2010. Nå pensjonist og forfatter.
Gift med Anne Kirsti, født Rasmussen fra 
Lyngen i Troms, to døtre, Camilla og Caroline, to 
barnebarn, Sofia og Edel.
Jeg ønsker at Lillehammer Rotary skal være et 
arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og 
skapende aktivitet av betydning for andre, men 
også for oss selv.

KRISTIN HELLAND
Født 9. november 1945 i 
Oslo, bodd i Lillehammer 
siden 1973, medlem fra 
2011.

Utdannet adjunkt 
med videreutdan-
ning i psykologi, 
engelsk, musikk, 
mediekunnskap, 
skoleutvikling, 
vurdeing. Sosiallærer ved Søre Ål skole.

Gift, to voksne barn fra første ekteskap. 4 
barnebarn
Som nytt medlem er jeg nysgjerrig på i hvilken 
grad Rotary med sitt brede nettverk kan bli en 
tydeligere samfunnsaktør i Lillehammer.

LARS GRØNVOLD
Født 22. oktober 1943 på 
Lillehammer, medlem fra 
1989. 

Har vært sekretær i 
tre år og i de siste 
åtte årene klubbens 
kasserer, dessuten 
Distriktskontakt for 
ungdomsutveksling i 
to år og arrangør av to 
distriktskonferanser for D-2300.
Etter realskole og yrkesskole, tømrerlinjen, 
tilbrakte jeg mange år ute på byggeplasser. 
Samtidig gjennomførte jeg mange kurs i tekni-
ske og økonomiske fag. I 1971 hospiterte jeg et 
år på Norges Bygningsteknisk Institutt, og dette 
førte oss tilbake til Lillehammer,
og til vår familiebedrift Lars Grønvold a.s. Der 
fikk jeg jobb som manuell databehandler. Se-
nere fungerte jeg som bedriftens verneleder. 
I 1985 solgte familien Grønvold entreprenør-
selskapet til Selmer, og vi startet eiendomssel-
skapet Grønvold Eiendom a.s. som vi drev frem 
til årsskiftet 2005/06, hvor selskapet ble et rent 
investeringsselskap, Lilletorvet Invest AS.
Gift med Trine i 1970, to barn, Morten og 
Charlotte.
Jeg ønsker ikke at klubben skal bli særlig mye 
større enn den er i dag, men at de som fremover 
er medlemmer blir mere aktive og engasjerte. 
Vi må hele tiden jobbe med kameratskapet i 
klubben.

AUDUN GJENGEDAL
født 27. april 1939, oppvekst i 
Lom, medlem fra 1983, president 
1992/93.

Lom var et godt sted å 
vokse opp i for en søsken-
flokk på fem med mye 
friluftsliv.
Jeg studerte medisin, 
avla eksamen 1964. 
Spesialisering i nevrologi, 

overlege ved Nevrologisk avdeling, Sykehuset 
Innlandet 1975. Pensjonist 2008,senere noe 
arbeid i poliklinikken.

Medlem av Lillehammer kommunestyre og 
formannskap en periode 1984 -88.
Gift med Margot. 3 barn, 7 barnebarn.
For meg er Rotary en fin måte å komme i kontakt 
med mennesker fra andre yrker og med en 
annen bakgrunn. Jeg ønsker å bevare Rotarybev-
egelsen, håper vi kan delta i lokale prosjekter 
og opprettholde det internasjonale program med 
utvekslinger og besøk.
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KVINNER I ROTARY

Da Lillehammer Rotary feiret 20 år i 1971 var det fremdeles mulig med full aksept  å synge 
til kvinnens pris på denne måten:
	 Men	når	det	skal	festes,	er	kvinnen	vår	fryd,
	 om	hverdagen	nyttig,	i	kveld	er	hun	pryd.
	 Ved	bordet	hun	stråler
	 for	henne	vi	skåler
	 for	all	hennes	charme	og	all	hennes	dyd.
1970-tallet ble kvinnefrigjøringens tiår. Kvinnene erobret den ene mannsbastion etter den andre. 
I Rotary skulle dette også bli en kamp. Ved 40 års jubileet ble spørsmålet om kvinnelige 
medlemmer tatt opp. 
Svaret var enda:
(…)“Jeg for min del tror at vår klubb ikke er moden for et slikt skritt og jeg tror jeg har mange, 
for ikke å si de aller fleste med meg i dette standpunkt.”

Først høsten 1994, under president Odd Dissens ledelse, ble spørsmålet tatt opp til avgjørelse, 
og den 18. oktober 1994 kunne Merete Frisenberg Sundgaard ønskes velkommen som klubbens 
første kvinnelige medlem. Deretter fulgte Britt Sørensen den 7. mars og Kirsten Andberg den 14. 
mars 1995. Selv om tre medlemmer forlot klubben med den unnskyldning at de ikke lenger ville 
være medlem når vi fikk kvinnelige medlemmer, ble kvinnene ønsket hjertelig velkommen. De 
ble også respektert som de yrkeskvinner og medmennesker de er i en organisasjon med yrkes-
etikk og samfunnsansvar som viktige byggesteiner.   

Ved 50-årsjubileet var i alt syv kvinner medlemmer. Rotaryåret 2002/03 ble fylkesmann Kristin 
Hille Valla valgt til klubbens første kvinnelige president. Våre kvinnelige medlemmer har gjort 
klubben rikere og i samsvar med samfunnsutviklingen ellers i Norden. På verdens basis er kvin-
ners stilling og rettigheter enda i sterk grad underlagt menns domene, i mange tilfelle regulert 
gjennom regler som religionen pålegger medlemmene.
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HALVOR HØYSTAD
Født 7.april 1957, kom til 
Lillehammer i 1960, medlem 
siden 2006, president i 
2011/12.
 
Kort sjømannskar-
riere,(2 år), utdannet 
landbruksmekaniker, 
og jobbet noen år som 
mekaniker, tok videre 
teknisk utdanning 
og pedagogikk, og arbeidet mesteparten av 
yrkeslivet med yrkesutdanning, nå ved Vargstad 
videregående skole.
Har 2 barn og er gift med Marilou Høystad. Bor 
på en gammel husmannsplass i Søre Ål.
Ønsker en klubb som holder tak i det unike, nem-
lig det yrkesmangfoldet som er. Videre ønsker 
jeg en klubb hvor det er så hyggelig og givende 
å være, at folk møter opp, en klubb som både 
kan gi ny kunnskap, utvikle vennskap og være et 
pustehull i hverdagen.

AUD KARIN HULBERG
Født 4. september 1947 på 
Hamar, medlem siden 1997.

Oppvokst på Hamar, 
bodd 11 år i Oslo, 
før familien flyttet til 
Lillehammer i 1977.
Diplomeksamen fra 
Institutt for Markeds-
føring i 1973. Medeier 
og driver av Lilleham-
mer Reklamebyrå fram til 1999. Deretter daglig 
leder i Lillehammer sentrum drift, sentrums-
foreningen på Lillehammer. Denne omfatter 
handelsnæring, gårdeiere og øvrig næringsliv i 
byen. Har vært leder av Lillehammer Markeds-
forening, og innehatt flere styreverv, bl.a.
i Norges Markedsforbund, Reklamebyraafore-
ningen, Norsk Sentrumsforum og i Lillehammer 
Turist. 
Gift med John Arne, 3 voksne barn og 5 
barnebarn.
Ønsker at Lillehammer Rotary framstår som en 
aktiv, åpen og engasjert klubb.

ANNE WENDELBO 
HENRIKSEN
Født 8. september 1940, 
oppvekst i Oslo, medlem siden 
2005, president 2010/11.

Examen artium i Oslo, 
ferdig utdannet fysioter-
apeut i 1963. Lederutdan-
ning (LØP) ved Distrikts-
høgskolen i Østfold i 

1989/90. Diverse fagrelaterte kurs gjennom 
alle år. Deltatt i Lillehammer kommunes leder-
utviklingskurs/opplæring gjennom mange år 
blant annet studium i coaching ved Høyskolen i 
Lillehammer.
Startet med privat fysioterapipraksis ett år i
Oslo, fire år v/Sunnaas sykehus, Nesod-
den, deretter totalt 17 år ved Hammerfest 
sykehus,(1968-1985), avbrutt av privat 
fysioterapipraksis i halvannet år på Fagernes 
i 1974/75, ni måneder som fysioterapeut på 
Skogli helse- og rehabiliteringssenter og noen 
måneder v/Lillehammer revmatismesykehus 
og Lillehammer fylkessykehus. Sjefsfysiotera-
peut i Lillehammer kommune fra høsten 1986. 
Tjenesteområdeleder, rehabilitering, fra 1996 til 
pensjonist høsten 2010. 
Gift med Einar, 1 barn og 3 nydelige barnebarn. 
Vokst opp i Oslo, i legefamilie med 3 eldre 
søsken.  
Jeg ønsker at Lillehammer Rotary skal være en 
aktiv og trivelig klubb med godt samhold blant 
medlemmene, og i tillegg være en inspirasjon-
skilde til aktiv deltakelse i det samfunnet vi lever 
i og den verden vi deler med verdens befolkning 
for øvrig.

Jeg har et ønske om at vi benytter muligheten 
for internasjonalt samkvem i enda større grad 
enn i dag. Den verdensomspennende organisas-
jonen som Rotary er, gir alle sine medlemmer 
muligheten til å utveksle verdifull kunnskap, in-
nhente andres erfaring og få bistand ved behov. 
Dette gir igjen verdifullt påfyll til alle klubber og 
medlemmene individuelt. 

Klubbens framtid er god, men vi trenger og 
styrkes ved å rekruttere nye yrkesaktive med-
lemmer. Det er nødvendig for at vi skal klarer å 
fornye oss og følge med i den tiden vi lever i. 
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LOKAL SAMFUNNSINNSATS

Da totningen Bjørn Øye i 1982 flyttet “hjem” til konas fødeby Lillehammer 
etter 35 år i Forsvaret, med mesteparten av sin tjenestetid i Bergen, hadde 
han vært både president og guvernør i Rotary. Nå ba han om å få delta i 
samfunnskomiteen “inntil videre”, og det fikk han gjennom resten av sin 
tid i Rotary. Bjørn ble “samfunnskomiteen personlig” opptatt som han var 
av å gagne andre. “Hjertebarna” var Breidablikk og pensjonærene. Det ble 
transportoppdrag for eldre og handikappede i mange sammenhenger, - og 
det ble god rødvin til pensjonærene på Fåberg alders- og sykehjem til jul og 
påske gjennom mange år. Selv med en livstruende sykdom som til slutt endte 
hans dager, var Bjørn et eksempel på det “å gagne andre”:

 “Vær med å hjelpe til der du kan og makter. Om det ikke er så  
 mye, kan det likevel være til glede for begge parter.” 

Bjørn fikk PHF sammen med Harald Hoel i 1988. Harald var banksjefen som 
i sin guvernørtid startet RYLA sammen med guvernøren i Oslo. Han mente 
at Rotary kunne bidra til utviklingen av unge lederemner i næringslivet.

Foran Mytingsstua på Maihaugen: Ungdomsopplevelser og felles glede for alle, også for arrangørene fra Rotary; 
Bjørn Øye og Harald Hoel fra Lillehammer Rotary.
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TORE KJELSRUD
født 19. september 1942 i 
Aurskog-Høland, medlem siden 
2005.

Utdannelse: Økonom, job-
bet i bank mesteparten 
av min yrkeskarriere.
Gift med Sylvi, 2 barn, 5 
barnebarn. 

Bodd i Oslo, Finnsnes, Narvik, Gjøvik, Lena og 
Lillehammer.
Ønske for klubben: Flere medlemmer som  ennå 
er yrkesaktive.
Satse mer på det sosiale – ”bli bedre kjent ved å 
gjøre ting sammen”.

JOHANNIS 
KARABELAS
Født 8. desember 1956 i 
Athen, medlem i Lilleham-
mer Rotary fra 2010, valgt 
president for 2011/12

Född och uppvuxen 
i Aten, Hellas, kom 
till Sverige 1968 med 
mina föräldrar, far var 
glasblåsare och mor 
arbetade också i glasindustrin. Har en bror i 
Sverige, Kostas, filosofie doktor i organisk kemi.
Koordinerende rådgivende overlege i NAV 
Oppland sedan 01. februar 2010. Medicinut-
bildning vid Lunds Universitet i Sverige, spesia-
list i klinisk patologi 1989 og i arbeidsmedicin 
2007, i  många år arbetat som bedriftslege.

Gift med Kleoniki, läkarsekreterare, sedan 1980, 
och vi har dottern Artemis, legitimerad hudter-
apeut, med dottersonen Theo och sonen Nikos 
som gör sin master i ekonomi på Boconni-
universitetet i Milano, Italien.
Min visjon for klubben: Genom god kännedom 
om vår klubbs inre resurser och om vårt samhälle 
kunna delta i aktiviteter som är till gagn för våra 
medmänniskor.

ØISTEIN LIND
Født 15.mars 1944, medlem 
siden 1987. 

Ansvarlig for alle 
portrettene i klubbens 
presentasjon.
Fotograf i 45 år. 
Foto-fagskole i 
Trondheim, fotoskole i 
Kiel, læretid i Halden, 
deretter Svennebrev 
og Mesterbrev. Etter praksis som fotograf i 
Trondheim og Stjørdal, etablert egen fotobedrift 
i Lillehammer.
Tillitsverv for Lillehammer Håndverkerforening, 
Opland Fotograflaug og leder i prøvenemnd for 
fotofaget i Oppland.
Fotograf Lind
Storgata 41, 2609 Lillehammer
Postadr: Postboks 254, 2602 Lillehammer
… ta vare på minnene

Gift med Astrid. Vi har 2 sønner. Astrid driver 
egen bedrift innen Reklame, Grafisk Design 
og Fotoimage. Hun har kontor i Oslo og 
Lillehammer ved siden av at hun er min 
digitale rådgiver.
Nye medlemmer ønskes velkommen.

OTTO KALTENBORN
Født 2. juni 1935, medlem siden 
1996, president i 2009/10.

Utdannet sivilingeniør, 
maskin, med eksamen fra 
NTH i Trondheim i 1959.
Gift 2. gang med Sidsel 
Ågård og snart sølvbryl-
lup. Våre fem “gutter” 
bor med sine familier i 
Lillehammer, Asker, Oslo,  

 Gausdal og Stavanger.

Sidsel og jeg flyttet til Lillehammer fra Oslo 
straks etter OL-94, med jobber på Høyskolen i 
Lillehammer og Østlandsforskning.
Vi kom hit aldeles frivillig på grunn av småby-
ens miljø og for naturmulighetene. Det var et 
godt valg og har gitt oss mye både fra men-
nesker og opplevelser.

Rotaryklubben, og for Sidsel, Inner Wheel, har 
vært gode å ha for å koble oss til og skape 
tilhørighet. Samtidig kan opptak av innflyttere 
være sunt for klubbenes fornyelse.
Jeg mener stadig at Rotarys gyldne ide er 
yrkesblandingen og hva som følger av den. Herav 
følger mine ønsker for klubben fremover:
    - Gå aktivt på søk mot innflyttere til vår region
    - Legg mer vekt på yrkesideen, også blant 
pensjonerte medlemmer
Alt godt for 60-åringen!



22

LILLEHAMMER ROTARY SIN SKJEBNETIME

TO ÅR MED MØTER ANNENHVER UKE
Rotaryårene 2007- 2008 og 2008-2009.

Etter søknad fra klubben ble LRK valgt som en av to klubber i Norge til å delta i en 
prøveordning med klubbmøter hver 14. dag.

Bakgrunnen for at vi ønsket å delta, var målsettingen om å øke oppslutningen om 
klubben og frammøtet på møtene.  Det viste seg imidlertid fort at endringen hadde 
en merkbar negativ virkning. Utslagene på det var frustrasjon, blant annet knyttet 
til hvilken uke det var møte, og at fravær fra møte ga for langt avbrekk.  Som følge 
av møter annenhver uke, ble samlet møtetid halvert om ikke møtene ble utvidet til å 
vare i to timer. Innarbeidet møtevarighet på en time viste seg vanskelig å endre på, og 
resultatet ble en betydelig redusert møtetid.  Bortfall av møtetid førte til at aktiviteten 
ble sterkt redusert, og som president ble dette et merkbart savn, og jeg fikk flere 
henvendelser på at vi måtte komme ut av ordningen som i utgangspunktet var forutsatt 
å vare i fem år.
Vi henvendte oss til RI i Zurich og USA og fortalte at vi allerede etter to år hadde fått 
erfaringer som ga oss klare vurderinger av prøveordningen, og med de sterkt negative 
virkningene på klubben, ville det også være svært uheldig å måtte fortsette i ytter-
ligere tre år.
Etter at alle klubbmedlemmene hadde fått gi uttrykk for sin vurdering av prøveord-
ningen, og det var flertall for å gå tilbake til opprinnelig ordning, vedtok styret å søke 
om å avslutte ved utgangen av rotaryåret 2008-2009.  Søknaden ble sendt RI i USA 
10. juni 2009 og konklusjonene i vår vurdering ble oppsummert til følgende:

1. Frammøtet på klubbmøtene ble redusert i stedet for å øke.
2. En times møte er ROTARY.
3. Møte hver uke gjør det mulig å oppnå et bedre kameratskap og kontakt med andre  
 medlemmer. Er en borte fra et eller flere møter, mister en kontakten over flere uker  
 og det er fare for å miste engasjementet.
4. Det er en del av medlemskapet å være på rotarymøter hver uke.

Og sluttkonklusjonen ble at møte annenhver uke ikke passet LRK.

Gunner Myhren

Redaktørens	kommentar:
Omleggingen i Rotary innebar også en endret komitestruktur. Det ble slutt på 
månedsbrevet, slutt på opplysninger om frammøte og føring av statistikk. Delvis var 
endringene begrunnet i overgang til elektronisk innkalling, møteprogram og over-
sikter. Sammen med møter annen hver uke ble dette et eksperiment som for mange 
føltes som om klubben var i full oppløsning. Mange av oss oppfattet det som klubbens 
skjebnetime. Vi må nå ta Rotary tilbake som vårt redskap og vår arena for ideelt 
samfunnsengasjement.
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GUNNER MYHREN
Født 15. oktober 1942 i 
Ringebu, medlem siden1997, 
president i 2007/2008 og 
2008/2009.

Utdannet sivilingeniør 
elektro sterkstrøm fra 
NTNU i Trondheim.  
Jeg har vært ansatt i 
flere energiselskap, 
sist som adm. direktør 
i Lillehammer og Gausdal Energiverk som fus-
jonerte med kraftselskapet på Hamar og dannet 
Eidsiva Energi, hvor jeg avsluttet som yrkesaktiv 
i 2006. Etter det har jeg fortsatt med konsulen-
toppdrag og styreverv.
Jeg er gift med Rigmor og vi har to døtre og 
fem barnebarn. Vi har vært bosatt på Lilleham-
mer siden 1975.
Mitt ønske for klubben er at vi kan tiltrekke oss 
flere yrkesaktive medlemmer og oppnå godt 
kameratskap i et bredt yrkesmangfold.

ASBJØRN LUND
Født 5. september 1969, 
oppvokst på Brøttum, medlem 
siden 10.januar 2010. Gikk på 
Brøttum barne- og ungdomsskole, 
deretter Lillehammer Gymnas.

Flyttet etter gymnaset 
til USA og ble der i to år, 
tok flygerutdannelse som 
trafikkflyger, og jobbet 
med flyfotografi inntil 

visumet gikk ut, og jeg måtte hjem. Tilbake i 
Norge, rett over i førstegangstjenesten, gjen-
nomført i Luftforsvaret.

Lærervikar på Brøttum i ett år. Prøvde å konver-
tere de amerikanske flysertifikatene til norske, 
men dette ble uforholdsmessig dyrt, samtidig 
som flygermarkedet var lavt, begynte derfor 
isteden på befalsskolen.

Jeg ble i Forsvaret i nesten 20 år. Etter 
Befalsskolen for Lett luftvernartilleri i Fredrik-
stad, fulgte Krigsskole I og II og Stabsskole. 
Mesteparten av min militære karriere er tilbrakt 
på skoler eller i Nord-Norge.

Selv om jeg stortrivdes i Forsvaret, og ikke har 
angret en dag på at det ble min karriere, ble 
det etter hvert behov for å endre løpebane. Jeg 
trives godt i Staten, og Fylkesmannen i Oppland 
ble min neste arbeidsplass. Grunnforutsetnin-
gene i Staten er de samme, men jobbutfordrin-
gene er helt annerledes. Jeg trives også meget 
godt hos Fylkesmannen. Det er en arbeidsplass 
der man gjør reel forskjell overfor innbyggerne 
og kommunene ført og fremst.

I ungdommen var fritidsinteressene mange. Det 
var fotball, speider og hjelpekorps, for å nevne 
noen. Jeg var også en av få heldige som fikk 
fast lørdagsjobb i Posten, og hadde fast jobb og 
inntekt mens jeg gikk på gymnaset.

Gift med Wenche, ingen barn, bor på Vingnes.
Rotary er i dag den eneste organisasjonen jeg 
er aktiv medlem av, men jeg står fortsatt som 
passivt medlem i Røde Kors. Av uorganiserte 
interesser er kanskje data den største, der jeg 
blant annet designer hjemmesider. Ellers er jeg 
nysgjerrig av natur, og leser og setter meg inn i 
en mengde forskjellige ting, både fag og litter-
atur. Av litteratur har jeg likevel en forkjærlighet 
for engelsk science fiction. 

EINAR MOE
Født den 5. mai 1942, 
medlem siden 1996, 
president 2000/2001.

Oppvekst på gard med 
dyr, skog, fjell, ski og 
fotball i Øyer sammen 
med to søsken.

Utdannelse som 
offiser, skilærer, 1-årig 
artium som privatist, skogtekniker, cand mag fra 
Blindern (sosiologi, statsvitenskap, historie).

Familie; gift og tre barn, to sønner og en datter.
Klubbvisjon: Jevn netto tilvekst av medlemmer – 
som ikke forsvinner, men som engasjerer seg!
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ROTARY INTERNATIONAL

“Service above self” verden rundt – eller “å gagne andre” i en globalisert verden – er det mulig?
Både Rotarys motto og 4-spørsmålsprøven høres ut som uoverkommelige øvelser og prøvelser:
Om saker vi tenker, sier og gjør:
	 1)	 Er	det	sant?
	 2)	 Er	det	rettferdig	overfor	alle	det	angår?
	 3)	 Vil	det	skape	forståelse	og	bedre	vennskap?
	 4)	 Vil	det	være	til	beste	for	alle	det	angår?
Mange av oss som har hatt gleden av å høre Knut Ramberg kåsere om etikken i Rotary, har 
skjønt at idealene er der for å strekke seg etter. De er idealer i en yrkeskodex som skal bevisst-
gjøre oss i vår atferd. Slik også i vårt alminnelige liv, en rettesnor å tenke etter.

Å være medlem i Rotary er derfor en forpliktelse om en høy etisk standard som grunnlaget for 
våre handlinger.

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med ungdomsutveksling og internasjonal 
forståelse som en viktig bærebjelke.  Det er med stolthet vi kan vite at starten ble gjort av lille-
hamringen Hilmar Moen i Whakatanee Rotary Club på New Zeeland som samarbeidet med vår 
klubb. Hva betyr det for oss i dag?

Foredragsholder Olav Gran – Olsson flankert av presidentene Ole Rønning og Kjell Moen i Mesna etter 
foredraget “Norsk medieverdens vei til Helvete” 27.11.1995.
Utvekslingsstudent Ulf Bjørnhaug med inntrykk fra studieoppholdet i USA i møte 26.9.1995
Anders Ole Hauglid med “Sibelius bakom stjernesangen” i møte den 5.12. 1995

Ole Rønning, klubbens mest meriterte medlem, president i 1995/96 og guvernør i 1998/99, har 
hatt gleden av Rotary både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Under sin tid som øverste leder for 
Finnmark Landforsvar med tjenestested i Alta, ga Rotary muligheten til å knytte forbindelser til 
nærmiljøene med yrkesutøvere og tjenestemiljøene på en god, effektiv og gjensidig måte. Ved 
hjemkomsten til Jørstadmoen og Fåberg  ble det klubbmiljøet i Lillehammer som ble arenaen. 
Herfra gikk igjen ferden ut i det internasjonale, der guvernørskolen i Anaheim i Los Angeles var 
første stopp, før Conventions i Buenos Aires i 2000 og København i 2004. Den mest interessante 
oppgaven ble arbeidet i Lovrådet 2004 og 2007. Her var alle guvernørene samlet til møte i april 
2007 i Chicago. Innsikten i Rotarys internasjonale innsats gjennom Rotary fondet og arbeidet 
med Polio Plus er vesentlig for å forstå den betydning Rotary har internasjonalt i samarbeid om 
viktige helsepolitiske mål. Det er dette arbeidet som det er viktig å støtte opp om på det lokale 
plan. Her kan vi alle være med å gi vårt bidrag etter egen yteevne.  Men for den pensjonerte gen-
eralen er Rotarys basis knyttet opp mot prinsippet med yrkesklassifikasjon, møteplikt og rotasjon 
i årlig Rotaryarbeid! Rotaryhjulet er viktig i utøvelsen av vårt samfunnsansvar.
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OLE RØNNING
Født 29. januar 1930, oppvekst 
på Jørstadmoen i Fåberg, medlem 
siden 1986.
President 1995/96, guvernør 
1998/99, tildelt Paul Harris 
Fellowship i 1998.

Utdanning og bakgrunn 
fra Forsvaret, Hæren, 
pensjonert generalmajor.
Krigsskolen, Stabsskole i 

Norge og USA, NATO Defence College.
Flyttet tilbake til barndomshjemmet som 
pensjonist, etter 42 års tjeneste i Forsvaret – 
både i inn- og utland. Gift med Elin, 2 voksne 
barn, 2 barnebarn.
Ønsker at medlemstallet igjen når ca. 60 
medlemmer og at gjennomsnittsalderen blir 
tilnærmet 50 år. Videre at frammøtet øker til 
ca. 60 % på hvert møte. 
Flere yrkesrelaterte program og større engasje-
ment på møtene.

OLE HALVOR 
SKJEGGESTAD
Født 17. oktober 1943 på 
gården Skjeggestad (Skik-
stad) i Nordre Ål, medlem 
fra 2001.

Videregående skole, 
Lillehammer (Gym-
nas)1963, befalsskole/
Hærens Krigskole 
1963-67, Fallskjerm-
jegerutdannelse v/Forsvarets Spesialkom-
mando, eskadronsjefsutdannelse Kavaleriet. 
Sivil utdannelse: Studier ved BI, Oslo og Norges 
Handelshøyskole, Bergen.Strategi/lederutdan-
nelse ved INSEAD Fontainebleau, Frankrike og 
IMD Lausanne, Sveits

Yrkesbakgrunn: Tjeneste i Forsvaret: Kava-
leriet/Hærens spesialstyrker (Mil. grad major). 
Næringslivsbakgrunn: Lederstillinger nasjonalt/
internasjonalt i AB Astra, Olav Thon og Digital 
Equipment Corporation (til sammen 23 år). 
Assisterende fylkesrådmann/ konstituert 
fylkesrådmann i Oppland fylkeskommune, til 
sammen 12 år.

Gift med Cary, f. Linaae, avdelingssjef ved 
Sykehuset Innlandet, nå delvis pensjonist. 
To døtre; Kitty (37) og Helene (34).

ØYVIND RUSTEN
Født 24. juni 1939 i Øyer 
kommune, medlem siden 
2006.

Vokste opp sammen 
med to brødre, på et 
lite småbruk kombin-
ert med ungdoms-
herberge. Har min 
utdanning og yrkesak-
tive liv fra/i Forsvaret. 
Avsluttet som major. 
Er ugift. Flyttet fra Oslo til Lillehammer høsten 
2005.
Ønsker at klubben kan få til en struktur og et 
opplegg slik at medlemmene kan bli bedre kjent 
med hverandre. Etter møtene må en sitte igjen 
med følelse av at en har fått noe igjen for å møte 
opp. 

PER RASMUSSEN
Født 2. september 1940, medlem 
siden 1978, president 1987/88, 
fem år som sekretær, og i tre år 
assisterende for guvernøren (AG) 
i distrikt 2300.

Utdannet sivilingeniør fra 
NTNU i 1965, anleggssjef 
i Hedmark Vegvesen, 
maskinsjef i Nordland 
Vegvesen og også i 

Finnmark fram til 1978, da jeg kom tilbake til 
Lillehammer og ble biltilsynssjef i Oppland fylke. 
Var i to perioder fram til 1993 i ulike lederroller 
i Vegdirektoratet og i Samferdselsdepartemen-
tet. Ble distriktssjef i Arbeidstilsynet i 1994 
som etter hvert omfattet Hedmark, Oppland og 
Buskerud, hvor jeg var regiondirektør inntil jeg 
gikk av med pensjon i 2008.
Jeg har diverse “deltidsjobber” som lærer i 
Fylkeskommunen, som tillitsvalgt i flere fore-
ninger som blant annet “Rekna” og Den norske 
kirken.
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LOKALT ENGASJEMENT: Biblioteket
Samfunnskomiteen som endret navn til service/prosjekt har vært knyttet opp mot det engasjement 
Rotaryklubben ønsker å vise i sitt lokalsamfunn. Endringene i samfunnsoppgavene har gjort at 
tidligere innsats for døve barn og handikappede for øvrig, har blitt mindre aktuelle. Transporthjelp 
og rødvin til alderspensjonærer har også av ulike grunner falt bort. Rotary har gjennom ulike 
program hatt fokus på rusproblematikk, ungdom, miljø og klima som eksempler. En periode var det 
aktuelt å delta som Natteravner i byen. Det var en aktivitet som for mange var meningsfull, men 
som etter hvert gikk over til andre grupper.

Da biblioteket ba om bistand til kveldsåpent bibliotek som et alternativt sted for ungdom på fredags-
kveldene, ble det et eget Rotaryprosjekt. Gjennom en turnusordning møtte to og to medlemmer fra 
Rotary opp på fredagskvelden for å være tilstede som voksen, - en moralsk støtte for den fagperso-
nen som var alene på jobb. Denne tjenesten har vært en hyggelig og nyttig tjeneste der Rotary har 
kunnet yte “service above self”. Det har gagnet Biblioteket, kommunen og de aktuelle brukerne, 
- og det har vært til vår egen berikelse og glede.

Da Lillehammer kommune forleden år ville ytterligere begrense åpningstiden, for å spare penger, 
valgte Lillehammer Rotary å utfordre kommunen; Vi bidrar med 15 000 kroner og vår vaktturnus, 
vil kommunen gi et tilsvarende bidrag? Det ble en heldig løsning. Kommunen innså at den frivillige 
innsatsen til Lillehammer Rotary var viktig for å holde biblioteket åpent på kveldstid fredager. 
Tidspunktet er imidlertid blitt flyttet til tidlig kveldstid, for kanskje bedre å møte det behovet som 
er der. Rotarys medlemmer gleder seg derfor til å komme i gang igjen med “bibliotekvaktene”. Vi 
håper at vårt bidrag kan være av betydning for biblioteket og byen..

Lillehammer Rotary i lesekroken sammen med biblioteksjefen.
Øyvind Rusten, Per Rasmussen og Berit Strømshoved
Vaktlistene er klare for høsten 2011 og våren 2012
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Etablerte i 2005 sammen med noen andre 
Lillehammer bryggeri som et mikrobryggeri 
med en kulturhistorisk restaurant i samme 
lokaler som opprinnelig bryggeri fra 1847. Er 
i dag ved siden av rådgivningsvirksomheten 
daglig leder for Lillehammer Bryggeri. 

Har vært styreleder for Lillehammer Sports-
fiskerforening og Lillehammer ishockeyklubb.
Kona er fra Jølster, vi har ingen barn, men en 
labrador retriever.
Undertegnede må kunne betraktes som litt 
over gjennomsnitt lokal patriot, som er grunn-
leggende interessert i innovasjoner, samt, 
historie og filosofi, og – lokalhistorie!

Håper å kunne bidra til at Lillehammer Rotary 
er levende opptatt av viktige utfordringer og 
problemstillinger i Lillehammer samfunnet.

KJELL STENBERG
Født 18. juni 1960 i 
Lillehammer, vokste opp 
ved Skoletorget. Medlem 
siden 1999. 

Elev ved Hammartun 
skole, artium ved 
Lillehammer Gymnas.
Befalsskole og ingeniør-
høgskole innenfor data-
teknikk, med etterføl-

gende kvalifiseringskurs på Krigskolen.
Offiser, senere sivil kontorsjef ved Jørstadmoen 
med ansvar for utvikling, utdanning og for-
valtning av Forsvarets IT systemer innfor kontor, 
arkiv og meldingstjeneste.
Sluttet i Forsvaret i 1997, var med å starte 
konsulentbedriften Ikon, i konsulentbransjen, 
hovedsakelig som prosjektleder, etterutdan-
ning innenfor ledelse og Consulting ved 
handelshøyskolen BI og er i dag sertifisert 
ledelsesrådgiver.

KJELL O. SOLBAKKEN
Født 2.oktober 1960, 
oppvokst i Overhalla i Nord-
Trøndelag, medlem fra 2000. 

Lederutdanning fra 
Forsvaret, høgskole-
kandidat i reiseliv/
økonomi fra Høgskolen 
i Lillehammer og 
markedsøkonom 
fra Norges Marked-
shøyskole/BI. Yrkeserfaring som offiser, 
reiselivssjef, prosjektleder i fylkeskommunal 
virksomhet, lærer/foreleser og gründer av 
egne selskaper. Ledelses- og prosesserfaring fra 
lokale til nasjonale tiltaks- og utviklingsprosjek-
ter innen reiseliv/ landbruk/ industri utført for 
næringsorganisasjoner, departementer, fylker, 
regioner, kommuner og bedrifter. Omfattende 
foredrags- og forelesningserfaring fra høg-
skoler/utdanningsinstitusjoner og styrearbeid. 
Trives ellers med snekkerarbeid, hytteliv, aktivt 
friluftsliv og som hobbyflyger.
 Gift med Torhild Jørgensen Solbakken født 
04.06.60. To barn; Erlend født 1984 som er 
polititjenestemann og Tone født 1989 og som 
er stud. jur ved Universitet i Oslo.
Håper jeg kan finne løsninger som gjør at jeg 
kan få bedre muligheter for å ta del i møter 
etterhvert.

BJØRN SKOGLUND
Født 23. mars 1946, oppvekst 
i Brumunddal, medlem siden 
2003.

Utdannet sivilingeniør 
fra NTH i Trondheim.

Jeg har det meste av 
mitt yrkesliv vært ansatt 
i Statens vegvesen, for 
det meste i en eller 

annen lederstilling. For tiden er jeg leder av 
Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Region øst, en 
avdeling med nær 500 ansatte (faktisk vegves-
enets største avdeling) med geografisk spredn-
ing fra Svinesund i sør til Otta og Tynset i nord. 
Jeg var i en periode ansatt som Trafikkdirektør 
i Vegdirektoratet med landsdekkende ansvar 
også innen drift- og vedlikehold ved siden av 
trafikant- og kjøretøyområdet. I den tiden var 
jeg engasjert i internasjonale organisasjoner 
innen disse fagfeltene.
 
Siden 1975 har jeg sammen med min kone Kari 
bodd på Lillehammer. Vi har tre barn, Even født 
i 1973, Anne født i 1974 og Eli født i 1980.
Mitt viktigste ønske for klubben er at vi klarer 
å rekruttere flere yrkesaktive medlemmer og at 
medlemmene speiler bredden og mangfoldet i 
yrkeslivet i Lillehammer.
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UNGDOMSUTVEKSLINGEN I ROTARY 
HADDE SIN BEGYNNELSE PÅ NEW ZEALAND

Ungdomsutveksling og internasjonal forståelse var allerede tidlig på 1950-tallet sentrale 
arbeidsområder for Lillehammer Rotary i samarbeid med de andre klubbene i Mjøsområdet:
 “Arbeidet	for	internasjonal	forståelse	som	en	vei	til	
	 mellomfolkelig	fred	er	et	av	Rotarys	hovedmål.”
To ganger har klubbens internasjonale komite hentet hjem Rotary Foundations store 
ungdomsstipend, som annet hvert år stilles til distriktets rådighet.
Klubbens kandidat, journalistlæring Trygve Ramberg, bror av Knut Ramberg, vant 
stipendiet i 1952. Han tilbragte studieåret 1953/54 ved Stanford University i California.
Klubbens kandidat, stud.philol Kari Nørbech vant stipendiet i 1957. Hun tilbragte 
studieåret 1957/58 ved Florida state University i Tallahassee, Florida.
To ganger har klubben fått tildelt de såkalte Georgia stipendier som forutsetter ett års 
opphold og universitetsstudier i Georgia, USA. Lærerinne, frk. Bergljot Fossum ved 
Hammerseng Pensjonatskole fikk stipendiet i 1956 og student Carsten Hansteen, 
Lillehammer fikk det i 1959.

Etter initiativ og forslag fra rektor Halvard Forfang på Nansenskolen ble 12 engelske, 
franske og tyske ungdommer i tenårene invitert til et 14 dagers opphold i Norge, arrangert 
av og fordelt på Rotaryklubbene rundt Mjøsa.

Lillehamringen Hilmar Moen som hadde etablert seg på New Zealand, tok i 1956 initiativ 
til en ungdomsutveksling mellom Whakatanee Rotary Club og Lillehammer Rotary Club. 
Resultatet ble at Sigurd Pettersen jr. og newzealander Barry Cave fikk hvert sitt utveksling-
sår i de respektive land. Hilmar Moens ide om ungdomsutveksling med Norge vokste seg 
etter hvert til et stort prosjekt, Rotary Youth Exchange (RYE) som med utgangspunkt i 
Whakatanee Rotary Club spredte seg til mange land.

Ved 40 års jubileet snakket Lars Grønvold og Helge Kristiansen sammen om ungdoms-
utvekslingen som begge hadde vært engasjert i gjennom flere år.
Helge Kristiansens datter Lise var utvekslingsstudent i Australia i 1981, men allerede før 
det var familien vertsfamilie for en australsk gutt Hugh, den andre utvekslingsstudenten til 
Lillehammer Rotary. Helge Kristiansen kunne i likhet med mange andre konkludere slik:
“Til slutt vil jeg si at hele vår familie har hatt utbytte av Rotarys ungdomsutveksling og 
knyttet evige vennskapsbånd med familier i Australia.”
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MERETE FRISENBERG 
SUNDGAARD
Født 14. september 1944, 
opptatt som første kvinne i 
klubben 18. oktoer 1994.

Vokst opp på Lilleham-
mer, er 4. generasjon 
gullsmed og er av 
utdannelse gulls-
medmester. 
Gift med Hans Fredrik 
Sundgaard og har 3 barn. Thale f.1971, 
Henriette f. 1974 og Fredrik, f. 1978, som har 
overtatt som 5. generasjon gullsmed.
Jeg ønsker meg møter med gode programposter. 
Det er disse som gjør det interessant og 
lærerikt å gå på møtene og i tillegg treffe andre 
Rotarymedlemmer.

ARNT SVEEN

 Født 24. desember 1959, opprin-
nelig fra Skjåk, men har bodd 
mange år både i Lom, Vågå og på 
Otta.

Er gift med Liv Torill 
og har to voksne døtre.
Jobbet etter gymnaset 
som journalist i 
Gudbrandsdølen/
Lillehammer Tilskuer, 

ved avdelingskontoret på Otta. Sluttet i 1989 
og overtok familiens turistbedrift i Lom. Drev 
denne sammen med kona, Liv Torill, frem til 
1998. Da etablerte vi asylmottak på bedriften. 
I 2001 startet jeg Norsk Mottaksdrift AS og fikk 
etter hvert driftsansvaret for fem asylmottak i 
Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
I 2006 solgte jeg både turistbedriften og Norsk 
Mottaksdrift AS og var en kort periode turistsjef 
på Otta, før jeg reiste til Lemonsjøen og bygget 
opp utleievirksomheten i tilknytning til brødrene 
Villa, flyttet deretter til Otta der jeg ble daglig 
leder i Ottamartnan AS og markedsansvarlig i 
Otta Handels og Næringsforening. Jeg jobbet 
der til 2010. En gammel drøm om å studere 
juss ble da realisert, og jeg begynte på juss-
studiet på Høgskolen i Lillehammer høsten 
2010.
Ved siden av det andre jeg har jobbet med, 
har jeg i 16 år hatt konsulentoppdrag for NHO 
Reiseliv og har fortsatt oppdrag for dem gjen-
nom et lite konsulentfirma jeg har. 
Fritidsinteressene er trening og fjellet. Dette har 
ført meg mange steder, og jeg har blant annet 
gått over Grønland på ski og hatt flere lang 
skiturer både i Norge og Sverige. Jotunheimen 
har vært et kjært turområde i alle år, men de 
siste årene har jeg blitt mer og mer glad i både 
Svensk Lappland og Jämtlandsfjellene i Sverige.
Familien har nå kjøpt hus på Lillehammer og 
flytter dit i løpet av høsten.
Jeg har vært med i Otta Rotaryklubb i 1 ½ år, 
men i forbindelse med flyttingen til Lilleham-
mer, har jeg blitt medlem i Lillehammer 
Rotaryklubb.

ARNE SVILOSEN
Født 17. mars 1948, på 
Lillehammer sykehus, 
medlem fra 2011.

Teologisk embets-
eksamen fra 
Menighetsfakultetet 
1976. Feltprest på 
Værnes flystasjon i 
1976. Sokneprest i 
Hjørundfjord 1977-
1987. Fungerende sokneprest i Ringsaker fra 
januar 1987 til august 1987. Prest i Nordre Ål 
1987 - 1996. Stabsprest i Forsvaret ved DKØ 
(Hamar) 1996 - 2001. Stabsprest i Hæren (Oslo) 
2001 - 2003. Feltprost i Forsvaret 2003 - 2008. 
Kombinert prestestilling i Forsvaret og Lilleham-
mer fra 2008. Jeg har utenlandstjeneste fra 
Bosnia.
 
Administrasjon og ledelse ved HIL, familieterapi 
ved Kirkens familievernkontor, Pastoralklinisk 
utdannelse ved Lovisenberg sykehus og 
Forsvarets høgskole.
 
Jeg er gift med Solveig. Sammen har vi 3 barn. 
Familien består nå i tillegg til barna av 3 sviger-
barn og 5 barnebarn.

Interesser: lesing, skriving, trening, reiser.. 
Med hensyn til Rotary ønsker jeg å treffe nye 
mennesker, få utvidet min horisont med hen-
syn til andre fagområder, bli mer oppdatert i 
lokalsamfunn og ulike sider av vårt storsamfunn. 
Kanskje kan jeg også formidle aktuelle ting fra 
mitt fagfelt inn i fellesskapet?
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Mesnaelva i våre hjerter - og våre hender!
Kameratskap rundt “kaffelars” - felles innsats - felles gleder!
Margit og Anne passer kjønnsrollene rundt kaffen, mens skogsarbeider Einar Moe diriger-
er troppene, herunder en oberst med bærepose og en farlig lang olderstreng over skuldra! 
Humor, arbeidslyst, fellesskap og en herlig brusende og forfriskende Mesnaelv er en del av 
stemningen og premien når pausen kan inntas “under Lillehammers broer”.

Foto: Aril Bjørkøy
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BRITT SØRENSEN
Født på Lillehammer 13. 
mars 1942. Medlem siden 
1995. Tildelt Paul Harris 
Fellowship 2005.

Far var maskinist i 
Mesna Kraftselskap 
og mor var hjem-
meværende husmor.  
Det var godt å vokse 
opp på Lillehammer i 
femtiårene, selv om det materielt var magert 
sett med dagens øyne.
Etter artium i 1961 begynte jeg å studere 
farmasi ved universitetet i Oslo. I 1965 var jeg 
ferdig cand.pharm. og jeg jobbet først to år 
på Røa apotek og deretter nesten åtte år på 
Statens legemiddelkontroll.  Her trivdes jeg 
veldig godt og fikk etter hvert mer utviklende 
oppgaver og større ansvar.
I april 1975 ble jeg utnevnt til apoteker i 
Svolvær og hadde sju fantastiske år der. Men 
kjærligheten førte meg sørover igjen, først som 
apoteker på Ringebu og deretter på Svanea-
poteket i Lillehammer. Min kommende mann, 
Arne Rudjord, var apoteker på Otta og senere 
på Mesna apotek på Lillehammer så i vår fam-
ilie var apotekengasjementet stort. 
Da Odd Dissen i 1995 spurte om jeg ville bli 
medlem i Lillehammer Rotary, ble jeg glad og 
svarte med en gang ja. Det som har gitt meg 
mest i Rotary er at jeg har blitt kjent med så 
mange flotte og interessante mennesker, bl.a. 
flere av de eldste medlemmene som nå er 
borte. Det gode samholdet blant kvinnene 
setter jeg også stor pris på. Nå jobbes det for å 
få flere medlemmer og det er viktig, men vel 
så viktig er det kanskje at vi som allerede er 
medlemmer støtter og utvikler hverandre.  
Nå er vi begge pensjonister og familien står i 
høysetet. Dattera vår har to nydelige barn, og vi 
nyter å være mormor og morfar. De bor i Oslo 
og for å kunne være støttespillere har vi kjøpt 
en liten leilighet nær dem. Jeg håper klubben 
viser forståelse for at jeg derfor har et litt for 
stort møtefravær selv om jeg møter hver eneste 
tirsdag jeg er på Lillehammer.  

JAN SØILEN
Født 24. oktober 1939 i Bergen, 
medlem siden 2000, president 
2003/2004.

Oppvekst i Fana sammen 
med to yngre søsken, far 
var lokomotivfører, mor 
var hjemme.
Gymnas, deretter verne-
plikt i marinen og opptak 
på NTH, bygningsin-

geniøravdelingen, med hovedoppgave innen 
veg- og jernbanebygging.

Engasjerte seg sterkt politisk i studietiden, var 
bl.a. med under stiftelsesmøtet for Sosialistisk 
Folkeparti i 1961 og ble godt kjent med Berge 
Furre, Toril Skard og Knut Løfsnes. Giftet seg i 
studietiden og fikk en sønn.

Yrkeskarieren startet som avdelings ingeniør i 
Sogn og Fjordane Vegkontor, senere vegkon-
toret i Steinkjer og i Bergen to ganger med 
Vegdirektoratet i mellom, før ferden gikk til 
Lillehammer som vegsjef i Oppland fra 1981. 
Der ble det giftemål på nytt, med Eli, – på 
50-årsdagen!

I 2007 ble Jan rammet av en kraftig 
hjerneblødning, er nå avhengig av rullestol, 
men følger med i tiden!
Ønske for klubben: En klubb som kan fylle en 
oppgave i en verden med mye endring!

Prosjekt Mesnaelva er en del av Lillehammer Rotary Klubbs bidrag til fellesprosjektet om å 
rydde vekk skog og kratt som gjør tilgjengeligheten langs kulturstien bedre. Prosjektet er en 
del av et større prosjekt der både Fåberg og Lillehammer Historielag deltar sammen med 
Mesna Rotary Klubb. Det er et omfattende ryddearbeid som må gjøres om ikke elvebreddene 
og skogstien skal gro helt igjen og gjøre framkommeligheten uviss. Her er et byprosjekt som 
vi sammen kan glede oss over, men vi trenger både en innpisker og en ryddegeneral for å få 
orden på troppene og innsatsen. Hva er tidsperspektivet for fullføringen?
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FRED ER Å SKAPE – 
SKAPER VI MENNESKEVERD SKAPER VI FRED

Nordahl Griegs dikt “TIL UNGDOMMEN” fikk fornyet aktualitet og kraft 
etter terror-handlingene den 22. juli 2011 da 77 mennesker brutalt ble drept i 
bombeanslaget mot Regjeringskvartalet og ved massemyrderiene på Utøya.

“I dag er det klarere enn noensinne at vi bare gjennom globalt fellesskap kan 
overlevere en levelig jord til våre barn og kommende generasjoner. Vi må 
huske på at vi ikke har arvet jorda fra våre foreldre, men at vi har den på lån 
fra våre barn og at vi bør overlevere den som en fredelig plass til våre barn.”

Dette var daværende leder av den internasjonale komiteen i Lillehammer 
Rotary Magne Artur Veierøds ord ved 40 årsjubileet for 20 år siden.  
I punkt fire i Rotarys målsetting heter det:
“Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande-
grenser mellom mennesker fra alle yrker.”
Bakgrunnen for engasjementet til Veierød og Rotary var at daværende rektor 
ved Nansenskolen, Inge Eidsvåg, ønsket å knytte OL 94 på Lillehammer 
sterkere til fredsaspektet slik OL fra tidenes morgen hadde hatt som mål å 
skape fred. 
“Kan Lillehammer Rotary klare å skape noe som blir av varig verdi både for 
oss selv, for Lillehammer og verden? Fredsaspektet ved ungdom og idrett må 
i fokus og Rotary Inter-national må virkeliggjøre sin formålsparagraf ved å ta 
del i dette arbeidet – NÅ!” 

 “Historie	er	våre	handlinger	–	nå”	
“Skal vi gi oss selv og klubben en verdig 40årsgave så er dette noe å tenke på!”

Resultatet ble at 88 barn fra 36 land i alderen 11 – 16 år, hvorav 26 fra Norge, 
sammen med 40 ledere og foreldre, deltok i en “International Peace Festival 
for Children” i september 1993. Arbeidsprosessen i grupper ledet fram til en 
“appell til verdens ledere” framført i en fullsatt Maihaugsal med stor entusi-
asme og innsatsvilje:
 “You, the adults, are the ones who start the wars, – we – the 
 children – pay. You know what is happening, why don’t you 
 do anything?”
Prosjektet engasjerte begge Rotaryklubbene på Lillehammer i meget stor 
grad, og det ble nedlagt et betydelig frivillig arbeid. Nansenskolen, Rotary 
International, Lillehammer kommune, Unesco, Kirkens Nødhjelp og IOC/
LOOC var representert i organisasjonskomiteen. Det er utarbeidet en video fra 
hele samlingen og presentasjonen i Maihaugsalen. Magne Artur Veierød var 
Rotarys representant i komiteen. Han skrev en kort oppsummering til klub-
bens 50årsjubileum i 2001. Hva mener vi om dette engasjementet i dag når 
Lillehammer høyst sannsynlig får tildelt Ungdoms OL i 2016!? Statsgarantien 
for arrangementet er allerede på plass, mange av visjonene også, hva	med	oss	
og	Lillehammer	Rotary? 
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KRISTIN HILLE VALLA
Født 31. desember 1944 i Årdal 
i Sogn, medlem siden1995, 
president 2002/2003.

Oppvekst i Hafslo som 
odelsjente, en bror, 
gymnas i Sogndal, lærer-
utdanning, fag kjemi, 
statsvitenskap, Forsvarets 
høgskole.
Politiker for Senterpartiet, 

lokalt og nasjonalt, kommunestyre, fylkesting, 
leder for Senterkvinnene i Buskerud, Nestleder 
i Senterpartiet, Statsråd i Miljøverndepartemen-
tet.
Yrkeserfaring som lærer, rektor, Fylkesskolesjef, 
direktør i Kommunenes Sentralforbund, Fylkes-
mann i Oppland i to perioder.
Gift med Asbjørn, to voksne barn.
Interessert i natur og kultur gjennom deltakelse 
og medlemskap i Naturvernforbundet. Fram-
tiden i våre hender, Den norske turistforening, 
Noregs Mållag, Sigrid Undset-dagen mfl.

MAGNE ARTUR 
VEIERØD
Født hjemme i Brandbu 
på Hadeland 6. september 
1934, medlem siden 1969, 
president 1982/83.

Utdannet som arkitekt 
ved Statens arkitekt-
skole i Oslo, etter-
utdanning i by- og 
regionalplanlegging. 
Kvalitetsrevisor.
De to siste driftsårene i klubben er et godt 
eksempel på hvordan klubben bør drive.
Et større prosjekt som “Barnas fredsfestival” 
med 100 barn sammen med Mesna RK og 
Nansenskolen, er noe å være stolt av. Kanskje 
noe slikt ved neste OL?
Program som belyser endringer i de ulike yrkene 
og om nye yrker, ville bli en viktig og fin post 
framover, for å aktualisere noe av innholdet i 
Rotarys formål. 

TILDELINGER	AV	
PAUL	HARRIS	FELLOWSHIP	I	LILLEHAMMER	ROTARY

Tildelinger	utenom	klubben	er	i	kursiv:
Trygve Bjark, klubbens første president, tildelt under jubileumsfest 25. mai 1976.
Bjarne B. Ellefsen, tildelt PHF i møte 12. desember 1978 
Bjørn Øye, DG i 225 1977/78, ble utnevnt til Paul Harris Fellow i møte 8. november 1988
Harald Hoel, DG i 230 1984/85, ble utnevnt i samme møte av guvernør Leif Kruge.
Audun Tron, tildelt PHF i møte den 5. mars 1996 i forbindelse med innsatsen under OL – 94 
Elisabeth Ranheim, sykepleier, tildelt PHF i forbindelse med utenlandsoppdrag i konfliktområder.
Bjarne Ranheim, lege, tildelt PHF i forbindelse med utenlandsoppdrag. Begge den 24. juni 1997.
Ole Rønning, DG i 2300 i 1998/99 ble utnevnt til Paul Harris Fellow i møte 15. desember 1998
Knut Ramberg, tildelt PHF i møte den 12. september 2000 for sitt engasjement i Rotary.
Yngvar Mølmen, tildelt PHF i møte den 12. september, chartermedlem og miljøvernaktivist!
Anita Smestad, fikk i 2004 PHF i forbindelse med sitt lokalhistoriske engasjement. 
Britt Sørensen, tildelt PHF i 2005 for sitt kulturengasjement
Odd Dissen, tildelt PHF i møte den 24. juni 2008 for sin innsats i Rotary.
Kristian Hosar, tildelt PHF i i møte den 24. juni 2008 for sin journalistiske virksomhet
Tove Skolseg, tildelt PHF i i møte den 24. juni 2008 for sitt samfunnsengasjement
Margit Bjugstad, tildelt PHF under guvernørbesøket av Mange Sveen i desember 2009
Målfrid Navarsete Nes, tildelt PHF i møte den 15. juni 2010 for sitt samfunnsengasjement
Svein Olav Hoff, tildelt PHF i samme møte i møte den 15. juni 2010 for ledelsen av kunstmuseet
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1951 – 1952:  Trygve Bjark
1952 – 1953: Richard Bjerke
1953 – 1954: Gunnar Gundersen /
 Sigurd Pettersen
1954 – 1955: Simon Østmo
1955 – 1956: E. Barth Larsen
1956 – 1957: Hans Lind
1957 – 1958: Ole Nørbech
1958 – 1959: David Hansteen
1959 – 1960: Knut Ramberg
1960 – 1961: Bjarne B. Ellefsen
1961 – 1962: Yngvar Mølmen
1962 – 1963: Ragnar Strøm
1963 – 1964: Jonas Langaas
1964 – 1965: Jørgen Dobloug
1965 – 1966: Harald Hoel
1966 – 1967: Øystein Enge
1967 – 1968: Knut Presthegge
1968 – 1969: Torleif Solheim
1969 – 1970: Baard Mæhlum
1970 – 1971: Sigurd Sollid
1971 – 1972: Arnold Busch
1972 – 1973: Torleif Alver
1973 – 1974: Trygve Åm
1974 – 1975: Ivar Engebretsen
1975 – 1976: Arne Reidar Aulie
1976 – 1977: Per Nyhus
1977 – 1978: Johannes Chr. Haug
1978 – 1979: Jarle Bragelien
1979 – 1980: Petter R. Syse
1980 – 1981: Arne Myhren

PRESIDENTER I LILLEHAMMER ROTARY
1981 – 1982: Bernhard Jahren
1982 – 1983: Magne Artur Veierød
1983 – 1984: Erik Lund
1984 – 1985: Edmund Arne Ekeland
1985 – 1986: David Aasland
1986 – 1987: Helge Kristiansen
1987 – 1988: Per Rasmussen
1988 – 1989: Per Willars Nielsen
1989 – 1990: Hans-Jakob Høstmælingen
1990 – 1991: Odd Brænd
1991 – 1992: Johan Solli
1992 – 1993: Audun Gjengedal
1993 – 1994: Knut Mathisen
1994 – 1995: Odd Dissen
1995 – 1996: Ole Rønning
1996 – 1997: Øystein Aske
1997 – 1998: Johannes Haave
1998 – 1999: Anders Ole Hauglid
1999 – 2000: Arne Edsberg
2000 – 2001: Einar Moe
2001 – 2002: Bjørn Aage Thoresen
2002 – 2003: Kristin Hille Valla
2003 – 2004: Jan Søilen
2004 – 2005: Tom Gerner
2005 – 2006: Margit Bjugstad
2006 – 2007: John Gunnar Bøe
2007 – 2008: Gunner Myhren
2008 – 2009: Gunner Myhren
2009 – 2010: Otto Kaltenborn
2010 – 2011: Anne Wendelbo Henriksen
2011 – 2012: Halvor Høystad
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