
Møtetidspunkt Tirsdag   18.10.2016      kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic 

Møteleder President Gunnar Roger Sandvik 

Tilstede / Gjester Det var 23 medlemmer fra klubben tilstede 

Annet Møt den nye naboen 

Ruth Mjøen la fram prosjektet «Møt den nye naboen», et prosjekt for 

å integrere bosatte flyktninger i Lillehammer, et prosjekt det blir 

viktig for oss å bidra til, i samsvar med Rotary’s verdier! Samarbeide 

mellom Lillehammer og Mesna Rotary i tillegg til Biblioteket, 

Lillehammer Læringssenter, Røde Kors og Frivillighetssentralen. 

Detaljer skal planlegges og mere info kommer. Første møtepunkt er 

planlagt i januar. 

Vinlotteri! 

Kirsten informerte; DETTE ER VIKTIG FOR OSS: Øistein Lind gjør 

en fabelaktig jobb, men vi må ikke glippe på når og hvor ofte vi skal 

ha utlodning. Medlemmene vil gjerne bruke anledningen til å gi, og 

oppgavene vi skal løse avhenger av det! men for å presisere: TA 

MED LODDPENGER TIL KOMMENDE MØTE, jeg er sikker på at 

Gyda vil bære over med oss om loddbøkene går flere runder til gode 

formål!  

GUVERNØRBESØK og SOSIALT SAMVÆR 1. november! 

Kirsten Andberg informerte også om at komiteen hennes jobber nå 

hardt med innhold, sted og pris. Hun sa i kveld at de nå har «fått 

napp» hos «LYKKELIGE DAGER». Der er det plass til ca 36 

personer, og da handler det om å melde seg på fort! De noen og tjue 

som var på møte i kveld fikk anledning til å melde seg på. Du sikrer 

deg plass ved å sende en påmelding til kirsten.andberg@live.no eller 

ringe henne på tlf 907 15 363. Påmeldingslisten vil også sirkulere på 

neste møte. Se også egen e-post. 

Polio+ v/ presidenten  

 In 1988, the World Health Assembly adopted a resolution for 
the worldwide eradication of polio. It marked the launch of the 
Global Polio Eradication Initiative (GPEI), spearheaded by 
national governments, CDC, Rotary International, WHO, and 
UNICEF, with substantial support from the Bill & Melinda Gates 
Foundation 

Jeg oppfordrer ALLE medlemmer til å benytte kveldens utdelte 

Polio+ klistremerker og betale klubben minimum kr 100, slik at vi 

samlet sett kan betale inn kr 5000 (kr 1000 er allerede avsatt i budsjett 

basert på medlemskontingent) til POLIO+. Med Bill Gates 

Foundation vil dette utgjøre 15.000 norske kroner til formålet. Men 

viktigere enn det: Dette gir 3100 flere vaksinasjoner i en verden som 



snart er fri for poliomyelitt.  Dette er et meget viktig arbeid, og jeg vil 

utfordre dere til å innbetale mer enn de 100, for en enda større effekt. 

DET VIL KOMME EN MAIL FRA ODD A BRAATHEN OM 

DETTE (kontonummer, merking av innbetaling mm). 

    

Foredragsholder Kristin Hille Valla – dobbeltspor til Lillehammer 

Kristin Helland – Programkomiteen planlegger programmet for 2017 

og trenger dine innspill  

Kort om 

foredraget 

Dobbelt jernbanespor til Lillehammer 

Takk alle som møtte i kveld og hørte på Kristin Hille Valla, når hun 

på et meget tydelig vis oppfordret alle som har påvirkningsmuligheter 

til å aktivisere interessenter til aksjon NÅ! Som hun kanskje ikke sa, 

men mente; «det er nå toget går». Det var herlig å se og høre på 

engasjementet 

Gå inn på www.dobbeltsporsnarest.no og engasjer deg! 

  

Programkomiteen 

Kristin Helland, Programmet skal skape engasjement – og komiteen 

vil ha synspunkter og innspill fra den enkelte. Det sendes ut en e-post 

med spørsmål og vi ber deg om å sette deg ned og gi en 

tilbakemelding til Kristin  på krhellan@online.no 

  

Referent Elin / Gunnar Roger 

Neste møte 25. okt – Egoforedrag av Gyda Ausrin. På Scandic. 
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