
 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 24.10.2017     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Deltagere   

    

  

  

    

Hovedtema Med Rotary i Armenia 

Foredragsholder Gyda Austin 

  

Kort om 

foredraget 

Gyda holdt et meget interessant foredrag om sine turer til Armenia. Før hennes 

første tur kontaktet hun Rotary i Armenia og fikk god kontakt der. Senere ble det en 

tur til sammen med Hamar Vest Rotaryklubb som har et samarbeidsprosjekt med 

rotary i Armenia.  

  

Ord for dagen Vi arver ikke jorden av våre foreldre, men vi låner den av våre barn. Indisk 

Referent Ab 

  

Neste møte Teknologiens hellige gral: Om blodforyngelse og andre bioteknologier. Tekniske 
muligheter og etiske utfordringer. 

  

Professor ved NTNU Gjøvik og UIO, Dr. Philos Bjørn Morten Hoffmann 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 17.10.2017     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Deltagere   

  Intercitymøte 

  

  

    



Hovedtema LAMS 

Foredragsholder Amar Bokhari 

  

Kort om 

foredraget 

Amar ga oss et inspirerende foredrag om status i LAMS. Utrulig hva man får til 

med relativt lite penger. 700 elever og et budsjett på kr 700 000.  

  

Her er Amars ønsker for den nærmeste tiden: 

-       Økt fokus på forebyggende helse  

              4 årlige helsedager med helsesjekk av alle elever og økt fokus på 

              forebyggende helse (kr 30.000) 
-       Vedlikehold av videregående klasserom, Senior Section 

Hver sommer restaureres 5 klasserom. klasserom (Kr 30.000) 
-       Grønt LAMS * 

              Stor andel av dagens driftsbudsjett går til strøm 

              Investering i solceller økonomisk fornuftig og øke miljøbevisshet (kr 

              150.000, 2/3 allerede sikret – trenger ytterligere kr 50.000) 

  

Se hele presentasjonen her. 

  

Ord for dagen   

Referent Ab 

  

Neste møte Med Rotary i Armenia 

Gyda Austin 

  

 

  

Møtetidspunkt Tirsdag 10.10.2017     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Mjøsen Skog 

Møteleder Presidenten 

Deltagere   



  Leder av omdømme og PR-komiteen Tone Løvik informerte om opplegget for å 

markere rotarydagen 24. oktober. Alle på facebook oppfordres til å like og dele det 

som legges ut. 

  

  

    

Hovedtema Ego/yrkesforedrag ved Marthe Kari og Erik Dahl.  

Foredragsholder Marthe Kari og Erik Dahl 

  

Kort om 

foredraget 

For første gang i klubbens historie fikk vi et foredrag fra et ektepar som har blitt 

medlemmer i klubben. Marthe Kari og Erik fortalte på en engasjerende måte om sitt 

aktive liv både innen arbeid og fritid. 

  

Ord for dagen Hvis vi ikke vil det vi kan, kommer den tiden da vi ikke kan det vi vil. 

Referent Ab 

  

Neste møte InterCity-møte om 

LAMS 

  

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 03.10.2017     kl 19.00 – 20.00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Deltagere Vi var 22 medlemmer tilstede og en observatør, Per Arne Arstad 

  Presidenten informerte; 

Oktober er den mnd hvor Rotary har fokus på yrkestjenesten. Dette er en av 

grunnpilarene i Rotary. Ulikheten i yrkessammensetning er den største styrken  når 

man har til formål å gjøre noe godt i verden. 

  

Lokaler, Aud har kontaktet Hammer Home og der kunne det være en mulighet, men 

da på torsdager – dette må vi komme tilbake til. 

  

Guvernørbesøk 31 okt, har du ikke meldt deg på – ta kontakt med Aud 

  3 min: 



Kristin Hille Valla;  

Utifra handlingsplanen så skal komiteen bidra til at fadderordningen fungerer i 

klubben, vil kartlegge hvem som er fadder til hvem. Lister sendes rundt 

 Øyvind Rusten; 

Han informerte oss om helsen sin og hvorfor han ikke har vært tilstede på de siste 

møtene. Vi ønsker Øyvind lykke til med alle undersøkelser og håper at han kommer 

på møtene fremover. 

 Og med dette kom det opp at om noen trenger å bli kjørt eller hentet, så er det bare 

å melde fra til presidenten så ordner det seg   

Hovedtema Mitt grønne skifte. Hvordan er ditt?  

Foredragsholder Kristin Hille Valle 

Kort om 

foredraget 

Kristin innledet og ledet oss til spennende og engasjerende samtaler i grupper. 

Vi diskuterte utifra en 7 trinnstrapp; 

1. bruke matvett 

2. gjenbruk 

3. ta vare på det du har 

4. leie eller eie 

5. energismart bolig 

6. kjøre mindre bil – sykle mere… 

7. fly mindre 

  

Ord for dagen Hvis vi ikke vil det vi kan, kommer den tiden da vi ikke kan det vi vil. 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte På Mjøsen Skog.  Marthe Kari og Erik Dahl skal ha ego/yrkesforedrag 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 26.09.2017 kl 19:00 – 20:00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Gjester   

Tre minutter Margit Bjugstad takket Aud Hulberg for at hun hadde stilt opp og 

guidet verdenspresidentens representant på distriktskonferansen rundt 

i Lillehammer.  

  

Per Rasmussen informerte om arbeidet med kulturstien langs 

Mesnaelva. Vår klubb har ansvaret fra Strandtorget til Lilletorget. 

  

Annet Aud informerte om Guvernørbesøket 31. oktober på Fabrikken med 

servering. Kr 100,- per person pluss drikke. Videre blir det Piaf-

konsert med Tone Løvik og hennes orkester. 



  

Neste tirsdag er siste tirsdag i måneden med etterfølgende sosialt 

samvær på Heim for de som har tid og ønsker det. 

  

Hovedtema Hva kultur kan og bør bety i utformingen av et lokalsamfunn, 
-  noen generelle betraktninger 

Etter møte var det sosial samling på Heim. 

  

Foredragsholder Kultursjef i Lillehammer, Olav Brostrup Müller 

Kort om 

foredraget 

Olav Brostrup Muller holdt et flammende foredrag om omfang og 

innhold i sin nye jobb som kultursjef i byen. Lillehammer er Norges 

søker om å bli UNESCO-litteraturby.  

  

Ord for dagen Det er rart med vaner - en vet aldri selv at en har dem. 

Referent ab 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 19.09.2017 kl 19:00 – 20:00 

Møtested Karrieresenteret 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Gjester Observatør Årstad og Sørby, Samt Einar Henriksen og ?? fra Mesna 

Rk 

Tre minutter   

Annet Aud informerte om Guvernørbesøket 31. oktober på Fabrikken med 

servering. Kr 100,- per person pluss drikke. Videre blir det Piaf-

konsert med Tone Løvik og hennes orkester. 

  

Neste tirsdag er siste tirsdag i måneden med etterfølgende sosialt 

samvær på Heim for de som har tid og ønsker det. 

  

Hovedtema Analyse av Stortingsvalget 2017 

Foredragsholder Professor og valgforsker Jon Helge Lesjø fra HINN. 

  

Kort om 

foredraget 

Lesjø holdt et meget interessant foredrag til en lydhør forsamling. 

Hans betraktninger engasjert alle fremmøtte. Kommentarer og 

spørsmål etter foredraget var et tydelig tegn på det. 

  



Ord for dagen De menneskene som får mest ut av livet er ikke de som har levd et 

sekel, men de som har levd hvert minutt. 

Sekel = 100 år 

Referent ab 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 12.09.2017 kl 19:00 – 20:00 

Møtested Scandic Victoria Hotell, Lillehammer 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Gjester Observatør Årstad 

Tre minutter   

Annet Neste møte blir i Karrieresenterets lokaler. Inngang på nedsiden av 

DnB eiendom. 

  

Hovedtema Yrkes- og egoforedrag. 

  

Foredragsholder Ole Martin Hojem 

  

Kort om 

foredraget 

Ole Martin holdt et meget interessant foredrag om sin yrkeskarriere i 

forsvaret.  

  

Ord for dagen Den som søker en venn uten feil blir uten noen. 

Referent ab 

  

 

Møtetidspunkt Tirsdag 05.09.2017 kl 19:00 – 20:00 

Møtested Scandic Victoria Hotell, Lillehammer 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Gjester  Marit Elvsås, Gol Rotaryklubb 

Tre minutter Kasserer Odd Bråthen orienterte om siste års regnskap som ble meget 

bra. 

Annet Presidenten overrakte blomster til jubilant Aud Hulberg som fylte 70 

år 4. september. 

  

Lokaliteter: Odd Bråthen og presidenten har vært i møte med 

hotelldirektøren. Vi kan ha neste møte i lokalitetene på Scandic. Da 

setter de i gang med renovering og bygging. De vil ikke være ferdig 



før 1.1.2019. Om mulighetene for å være på Scandic etter 

renoveringen var direktøren positiv til, men han ville ikke ta 

standpunkt til det nå. Vi holder kontakten og møtes neste høst for å se 

på det. 

  

Hovedtema Terror og overvåkning 

  

Foredragsholder Joakim Hammerlin fra Nansenskolen. 

  

Kort om 

foredraget 

Hammerlin ga forsamlingen noen meget interessante betraktninger 

rundt terrorisme og overvåkning.  

  

Ord for dagen Den som intet våger intet vinner. Og vinner man ikke så har man i 

hvert fall våget. 

Referent ab 

  

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 22.08.2017 kl 19:00 – 20:00 

Møtested Scandic Victoria Hotel, Lillehammer 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Gjester Observatører Sørby og Årstad og Marit Elvsås Gol Rotaryklubb 

Tre minutter   

Annet Presidenten minnet om Distriktskonferansen og at det fortsatt var 

muligheter til å bli med.  

  

Prosjekt hverdagsintegrering er godt i gang, og alle torsdagskvelder 

før jul er dekket opp med deltagelse av personer fra klubben.  

  

Programkomiteen er også godt i gang, og programmet ut oktober er 

klart. 

  

Hovedtema "Vil kjempe for utsikten…" 

Om arbeidet med de estetiske retningslinjene for Lillehammer. 

  



  

Foredragsholder Arkitekt Henrik Natvig - rådgiver i Lillehammer kommune. 

  

Kort om 

foredraget 

Natvig ga medlemmene en innsikt i det arbeidet som er på gang med 

estetiske retningslinjer for byen vår. Medlemmene var spesielt opptatt 

av at det måtte legges bedre til rette for barn. Vider er man spent på 

hva løsningen med Terassen blir. Det blir nok mange diskusjoner 

fremover. 

  

Etter møte var det samling på Heim for de som hadde mulighet for 

det. Hele 14 stykker stilte opp. 

  

Ord for dagen Husk fortiden, legg planer for fremtiden, men lev i dag. For i går har 
vært og i morgen vil kanskje aldri komme. 

Referent ab 

Møtetidspunkt Tirsdag 22.08.2017 kl 19:00 – 20:00 

Møtested Scandic Victoria Hotel, Lillehammer 

Møteleder President Aril Bjørkøy 

Gjester   

Tre minutter Kristin Hill Valla om tur til Braastad i Cognac 

Annet   

Hovedtema Dette rotaryårets strategi og handlingsplan presentert av presidenten. 

  

http://lillehammer.rotary.no/no/strategi-

handlingsplan#.Wa2TQ7JJbIU 

  

  

Foredragsholder Presidenten 

Kort om 

foredraget 

For første gang har klubben utarbeidet en tre-årig strategi med 

handlingsplan for kommende rotaryår. Det vil gjøre det lettere å få til 

en sammenheng i klubbens arbeid over tid. 

  

Ord for dagen Ingen kan gå tilbake og lage en ny begynnelse, men alle kan begynne 

i dag og lage en ny slutt. 

 


