
 

Møtetidspunkt Tirsdag 26. mai 2020 

Møtested Videomøte fra First Hotel Breiseth 

Møteleder President Halvor Møllerløkken 

Antall m 

gjester og 

observatører 

Totalt 32 medlemmer, 18 på nett og 14 i møterommet 

3 min   

    

    

Hovedtema Erfaringer og betraktninger som sjømannsprest i New York i 2,5 mnd. i 

vinter. 

  

  På grunn av Koronasituasjon har det vært stillstand i møtevirksomheten 

i klubben siden begynnelsen av mars. Men tirsdag 26. mai startet vi opp 

igjen, der Arne Svilosen, en av klubbens medlemmer, hadde et 

informativt og tankevekkende foredrag om sine erfaringer som 

sjømannsprest i New York tidligere i vinter. 

Møtet var et videomøte ved bruk av kommunikasjonsprogrammet Zoom, 

der 16 medlemmer satt ved sin PC og fulgte foredraget hjemmefra, og 

16 medlemmer som var til stede i møtelokalet med minst 1 meters 

avstand. Teknikken fungerte som den skulle, og det tas sikte på et 

tilsvarende nytt møte om 14 dager, tirsdag 9. juni. 

I sitt foredrag delte Arne Svilosen noen av sine erfaringer og 

betraktninger som sjømannsprest i New York tidligere i vinter. 

Foredraget var delt i bolker; Først noe fakta om New York, deretter litt 

om verdensbyens historie og Sjømannskirken, før han avsluttet med sine 

erfaringer og betraktninger om USA i dag.  

Noen utsagn fra Svilosens foredrag; USA er et splittet land – enten er 

befolkningen ihuga tilhenger av president Trump, eller sterke 

motstandere. Trump gjør det han sa han skulle gjøre, og er derfor svært 

populær hos sine tilhengere.  Mobbing har blitt et problem i USA som 

følge av Trumps språkbruk. Det er vanskelig for en europeer å forstå en 

amerikaner. Solidaritet står svakt i USA, penger bygger status mere enn 

noe annet. Trump er deprimerende for de fattige.  USA er på mange 

måter et gammeldags land, betalingsmiddel er ofte sjekker, men mest av 

alt kontanter. Dette bidrar ikke til redusert svart økonomi og korrupsjon.  

  

    

Referent Jørgen Skaug 

Neste møte Tirsdag 9. juni, videomøte – tema foreløpig ikke fastsatt 

 

 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 03.03.2020 

Møtested First Hotel Breiseth 

Møteleder President Halvor Møllerløkken 



Antall m 

gjester og 

observatører 

24 medlemmer tilstede og en observatør.  

Det var et bustete vær, med snøfall, så oppmøte står det respekt av 

3 min Kristin Hille Valla og Aud Hulberg; 

Litteraturfestivalen; 25 – 31 mai 2020.  

Da er det 5 året vi er med som frivillige, liste ble sendt rundt for de som 

vil være med. Meldes samlet opp til festivalen. 

Listen vil sendes rundt også senere, frist er 14 april for påmelding. Ta 

kontakt med Kristin eller Aud om du er interessert. 

  

Marit Borkenhagen kommer til oss 12. mai og informerer om årets 

festival. 

  

Hovedtema Klubbaften ved Presidenten 

  Opptak av nytt medlem – Øivind Pedersen, tidligere kultursjef i 

Lillehammer Kommune. 

Fadder Brit-Ollie Nordtømme introduserte og vi vil bli bedre kjent med 

Øyvind på hans ego/yrkesforedrag. 

  Kasserer Steinar Fossbråten informerte litt om økonomien i klubben, 

regnskapet pr 28.02 ser bra ut, over budsjett på resultat.  

Vi har gitt 10.000,- til Rotary Foundation h kr. 1.500,- til Polio Plus. 

Dette har det kommer et fint takkebrev for til Presidenten. 

  Gyda, leder for Leder Samfunnskomite og Internasjonale tjenester. 

Hun la fram oversikt over hva det jobbes med i komiteen og hva vi vil at 

klubben skal jobbe med fremover: 

  

•       LAMS 

•       Dugnader 

•       RYLA 

•       Litteraturfestivalen 

•       Møt den nye naboen 

•       «Gode saker» 

•       Dugnad Mesna-elva 

  

Mulig nytt prosjekt – Drøftelser 

•       Nytt internasjonalt prosjekt med nøktern økonomisk innsats 

•       Økonomisk ramme 

•       Varighet på prosjektet 

•       Invitere andre klubber i distriktet til å være med 

•       Ønske om kontakt med rotaryklubber i andre land 

•       En viss «nærhet», slik at evnt besøk kan være interessant for 

rotarymedlemmene 



•       Klubbens arbeidsinnsats 

•       District Grant 

•       Global Grant  

Kriterier: 

•       Nytt internasjonalt prosjekt med nøktern økonomisk innsats 

•       Økonomisk ramme 

•       Varighet på prosjektet 

•       Invitere andre klubber i distriktet til å være med 

•       Ønske om kontakt med rotaryklubber i andre land 

•       En viss «nærhet», slik at evnt besøk kan være interessant for 

rotarymedlemmene 

•       Klubbens arbeidsinnsats 

•       District Grant 

•       Global Grant  

MESNAELVA 

•       Kan ses som klubbens del av et utvidet internasjonalt 

engasjement i klubben.  

•       Tilrettelegging for friluftsliv langs elver gjøres i alle land 

•       Anser at mange Rotaryklubber er involvert.  

•       Slike tiltak omfatter et stort interesseområde, som involverer 

friluftsliv, miljøvern, helse mm. 

•       I dette prosjekt er det mange parter, og det er viktig at vi 

samarbeider godt.  

•       Rotary sin innsats må være å bidra til en del av arbeidet som 

trengs for å opprettholde og utvikle en slitesterk tursti. 

PROSJEKT ALBANIA 

•       Kontakt/møte avholdt med Falk Bakke 

•       Har meget gode kontakter i Shkoder i Albania. (Kastriot) 

•       Har tidligere arbeidet med prosjekter i Shkoder via 

Kiwanis 

•       Lokal mottakerorganisasjon (The Door) 

•       Albaniahjelpen nå overtatt av Norsk Nødhjelp 

•       Drøftet prosjekt med mål: Barn og unge – 

funksjonshemmede – utdanning/idrett . 

•       Rotary klubb i Shkoder  

  

Det ble åpner for kommentarer fra medlemmer; 

         Interessant denne utredningen, må LAMS avsluttes, kan vi ikke ha 3 

lokale prosjekter og utvikle det ene, Mesnaelva 

         På det lokale plan klarer vi å skape omdømme, satse lokalt, prosjekt 

som vi har hatt i mange år, Mesnaelva 

         Koble sammen prosjekt, møt den nye naboen og mesnaelva 

         Vi trenger mere informasjon fra LAMS og om LAMS, bruke dette, 

skape omdømme 

         Nytt internasjonalt prosjekt, må ha dedikerte personer, minst 5 som vil 

bruke tid på dette. 2 til 3 år. 

         Mesnaelva, satse på kvalitet, lettere å skape entusiasme, bruke elva for 

å få folk ut, søke sparebankstiftelsen eller lignende, ungdom og aktivitet 

         Vi vil satse lokalt og ikke gi slipp på LAMS 

         Bruke elva til et møte, gå en tur og ha med kaffen 



  

Det ble ikke konkludert – men Gyda og Presidenten tar innspill med seg 

og tar en beslutning med styret. 

  Erik – påtroppende President informerte om styret kommende Rotary år. 

  

Styret i Lillehammer Rotaryklubb 

2020 – 2021 

President: Erik A. Dahl 

Innkommende president:  Gyda Austin 

Past president:  Halvor Møllerløkken 

Sekretær:  Tone Løvik 

Kasserer:  Steinar Fossbråten 

Leder Programkomite:  Aud Hulberg 

Leder Samfunnskomite og Internasjonale 

tjenester: 

Elin Lyftingsmo 

Leder Medlemskomite:  Bjørn Skoglund 

Leder Arrangementskomite:  Ragnhild Falkenberg 

Leder PR og kommunikasjonskomite:  Jørgen Skaug 

  

  

  

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte 10 mars. Er i Lysgårdsbakken, på hopprenn.  

Ansvarlig  President Halvor Møllerløkken 

  

 

Møtetidspunkt Tirsdag 25. februar 2020 

Møtested Breiseth 

Møteleder Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester 

og observatører 

Ca. 30 

    

    

    

Hovedtema   

Owern AS – årets bedrift i Lillehammer. 

Fra trillebåre til flyplass på Autarkis. 

http://lillehammer.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/122


  

Foredragsholder Daglig leder Borud 

Kort om 

foredraget Innleder presenterte seg selv: 

         Helge Borud bor på Hamar. Han takket ja til stillingen som daglig 

leder i Owren AS, og erstattet Erik Ulateig som sluttet i selskapet 31. 

oktober 2017. 

         Borud kom fra stillingen som daglig leder i Hymax på Brumunddal, 

og startet i sin nye stilling 1. januar 2018. 

         Borud har maskinfaglig og merkantil utdannelse fra Statens 

Landbruksmaskinskole, Vinterlandbruksskolen og BI. 
  
Helge Borud har opplever Owren AS, så langt, som en spennende bedrift med 
et godt grunnlag for videre vekst. «Gode produkter, et moderne og tilpasset 
anlegg, og ikke minst kompetente og motiverte ansatte utgjør en solid 
grunnmur for videre utvikling og vekst» kommenterte Borud vider. 

  
Owren AS  
Bedriften er landets største leverandør av løype- og tråkkemaskiner, og ble i 
fjor kåret til Årets bedrift i Lillehammer.  

Familiebedriften Owren ble etablert i 1951, og har i dag 22 ansatte. Det 

startet med trillebårer, og etter hvert ble det maskiner og utstyr både for 

skogsarbeid, kabelkraner og løype-/tråkkemaskiner.  

  

Bedriften er blant annet kjent for å ha laget skispor i over 40 år, noe som 

startet med «petter smart løsninger» til VM i skiskyting i Vingrom i 

1977.  De har mangle lojale lokale kunder som blant annet investerer i 

løypemaskiner til en kostnad mellom 3,5 – 6 mill. kr.  

80% av virksomheten er knyttet opp mot løypemaskiner. 

  

Produktområder 

         Tråkkemaskiner til langrenn og alpint 

         Beltekjøretøy 

         Diverse vegetasjonsutstyr 

         Fat truck 

         Utstyr til skianlegg, konkurranser, skilek og sikring av skianlegg 

         Spesialprodukter / kabelkranerSTYR TIL ALPINTRENING, 
KONUTSTYRIL  

Referent Stein Ivar Lien 

 

Møtetidspunkt 18.02.20, kl.19.00 

Møtested Breiseth Hotel 

Møteleder Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

27 medl. + 2 observatører + 1 ekstra. 1 gjest-  

3 min.           Tilbud om Ishockeykamp 



           Mangler fortsatt frivillige under Birken. 

    

Hovedtema 125 år med røntgen, strålene som revolusjonerte medisinsk 

diagnostikk. Hvor står vi i dag   

Foredragsholder Radiolog Kristin Bakke 

Kort om foredraget Wilhelm Conrad Røntgen, tysk fysiker (1845-1923) oppdaget X 

stråler i 1895.Han tok aldri patent på sin oppfinnelse som er 

menneskeheten til så stor glede. 

Røntgen strålene kunne gjennomlyse stoff som var ugjennomsiktig. 

Man fikk fotografiske skyggebilder av skjelettet til levende 

mennesker. Denne oppdagelsen fikk stor betydning for diagnostikk 

og behandling av sykdommer. I 1897 ble første røntgen app 

installert i Norge. Strålene er elektromagnetiske bølger m kort 

bølgelengde. 

Det viste seg at strålene kunne gi alvorlige skader, bl a sår ville ikke 

gro. I 1953 ble det påvist at det kunne endre DNA. Stråledosen 

avhenger av vev som skal bestråles og en er forsiktig med bruk, 

spes ift barn.  I billeddiagnostikk brukes lave doser, men i 

kreftbehandling økes dosene.  

På 70 tallet ble CT introdusert. Strålene kunne lage 3 dimensjonale 

bilder som igjen gjorde kartlegging av sykdom og skader bedre. 

80% av røntgen stråling står CT for. 

Ultralyd har vært i bruk mer enn 40 år. Det er lydbølger som viser 

vevstruktur, men som ikke går gjennom luft og ben.  

MR, magnetiske strålingen som er ufarlig. Brukt i Norge fra 1985. 

Brukes til nervesystem, hjerne mm. MR kan få frem kontraster 

mellom sykt og friskt vev. 

PET scanner en kombinasjon av PET og CT, eller PET og MR og 

kan avsløre nøyaktig hvor sykt et vev er. I Norge fikk vi vår første 

PET- maskin i 2005. 

Screening med tanke på avdekking av sykdom er stadig mer aktuelt. 

Nytteverdien diskuteres.-  

Veksten av av medisinske bilder er i stor utvikling pga stadig 

teknologiske nyvinninger.   

Referent Anne Wendelbo Henriksen 

Neste møte Tirsdag 26.02.20 

Neste referent Stein Ivar Lien 

  

Møtetidspunkt Tirsdag 11. februar kl. 1900 - 2000 

Møtested First Hotel Breiseth 

Møteleder Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

30 personer, herav 1 gjest og 1 observatør. 

    

    



    

Hovedtema Med fortiden inn i fremtiden – Innlandet fylkesarkiv 

Foredragsholder Fylkesarkivar Marit Hosar 

Kort om foredraget Fylkesarkivar Marit Hosar har nærmere 40 års arkivfaglig 

bakgrunn, med 34 år på Maihaugen og 4 år på fylkesarkivet. 

Innlandet fylkesarkiv holder til i Fakkelgården på Storhove, og er et 

ektefødt barn av OL 94. Det begynte i det små, å ta vare på 

dokumentene etter OL. I dag 25 år etterpå er Innlandet fylkesarkiv 

blitt en av landets største arkivinstitusjoner med 24 ansatte og har i 

dag 23.000 hyllemeter med papirarkiver, samt flere TB med digitalt 

materiale. 

Kommunene deponerer og fylkeskommunene avleverer sitt 

arkivmateriale til Fylkesarkivet, som har arkivmaterialet fra 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt 44 av regionens 

kommuner. 

Arkivene dokumenterer samfunnsutviklingen. Hva som blir tatt vare 

på for ettertiden er derfor av betydning for hva vi ønsker å fortelle 

kommende generasjoner om dagens samfunn. Å ikke ha 

arkiver/dokumentasjon – hva betyr det? Det er etterspørsel etter 

informasjon fra arkivene om bl.a karakterutskrifter, byggesaker, 

barnevern, identifisering av døde personer mm.  

Oppgavene i fylkesarkiver er mangesidig; Bevaring, ordning, 

registrering, forskning og formidling av arkiver. De største 

utfordringene er tidkrevende arbeide de store arkivmengdene, 

kassasjon- og bevaringsplaner, samt sikker lagring og distribusjon 

av personalintensivt materiale. 

Fylkesarkivet er en seksjon under Kulturavdelingen - et politisk 

ansvarsområde under utvalg for kultur. Har bred fagkompetanse 

innen historie, arkivkunnskap, IKT, formidling, fotobevaring, 

digitalisering mm.  

Referent Jørgen Skaug 

Neste møte Tirsdag 18. februar 

Neste referent Anne Henriksen 

  

Møtetidspunkt Tirsdag 4. februar kl. 1900 - 2000 

Møtested First Hotel Breiseth 

Møteleder Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

  

    

    

    

Hovedtema Journalistikk i en digital verden: 

- Oppdrag og samfunnsrolle for mediehuset GD. 

Foredragsholder Tom Martin Kj. Hartviksen, adm. dir i GD 

Kort om foredraget Uansett hva vi gjør er det viktig at vi løser sakene på en slik måte at 

de faktisk blir lest, sa bl.a. den nytilsatte sjefen i GD. 



  

I sitt foredrag snakket Hartviksen om journalistikk i en digital 

verden - oppdrag og samfunnsrollen for GD.  

Her fikk vi bl.a høre at lokal- og regionavisenes oppdrag var ikke 

bare å avsløre kritikkverdige forhold i forvaltningen, eller grave 

fram saker om overgrep, rolleblandinger, ulovligheter og den slags, 

men også å skildre og løfte fram det som skjer i vårt lokalsamfunn - 

enten det snakkes om næringsliv, sport, kultur og arbeidsliv. 

  

I dag publiserer GD nyheter fra kl. 0500 til kl. 2300 alle hverdager, 

og har også folk på jobb fra tidlig til sent i helgene. Vi vet mere om 

leserne våre, og kan derfor lage saker som flere finner relevante. I 

har færre journalister i dag enn tidligere, men effektiviteten pr. 

årsverk er langt høyere - også fordi vi har bedre 

produksjonsverktøy. Papiravisene er ikke like oppdatert, men totalt 

sett er lokalavisene langt mere aktuelle i dag enn før i tida. 

  

Gd har et stort distrikt, skal fortsatt dekke hele dalen, men klarer 

ikke å ha fyldig dekning fra alle kommuner. Må prioritere ut fra 

folketall, kundemasse, potensial avstand og demografi. 

  

GD har i dag i underkant av 50 tilsatte, der 31 er redaksjonelle 

medarbeidere. 

Referent Anders Ole Hauglid/Jørgen Skaug 

Neste møte Tirsdag 11. februar 

Neste referent Jørgen Skaug 

  

Møtetidspunkt Mandag 27. januar 2020 kl. 1800 - 1900 

Møtested Scandic Lillehammer hotell 

Møteleder President Alf Martin Johnsen i Mesna Rotaryklubb 

Antall m gjester og 

observatører 

50 

    

   Felles Intercitymøte med Mesna Rotaryklubb. 

    

Hovedtema Fylkesmannen, Regjeringens representant i regionen 

Foredragsholder Fylkesmann Knut Storberget 

Kort om foredraget Storberget tegnet en fylkesmannsrolle i utvikling - fylkesmannen er 

til for innbyggerne, og representerer også innbyggerne i Innlandet 

med behov og ønsker i periodiske møter med Regjeringen. 

Fylkesmannen ønsker dialog tidlig med kommunene i en tidlig i 

plansaker, fremfor å måtte komme med innsigelser når planene er 

skrevet. Nasjonale standarder er til det beste for regionen. 

Fylkesmannen har etablert et barne- og ungdomspanel for å få råd 



og innspill i fylkesmannens arbeid knyttet til barn og unge. 

Jord- og skogbruk er en viktig næring, og ressurs for Innlandet med 

store muligheter, sa bl.a Storberget i sitt engasjerte foredrag  

Det var en fremover lent fylkesmann som tegnet et optimistisk bilde 

av Innlandet, tross også mange utfordringer.  

Tidligere fylkesmann i Oppland, og medlem i Mesna Rotary 

presenterte nåværende fylkesmann i Innlandet, og bidro med 

faktaopplysninger da Oplandenes amt ble delt i 1781 i henholdsvis 

Christians amt (Oppland), og Hedemarkens amt. 

Referent Jørgen Skaug 

Neste møte Tirsdag 4. februar 

Neste referent Ole Anders Hauglid 

  

Møtetidspunkt Tirsdag 21.01.2020 kl. 1900 - 2000 

Møtested First Hotel Breiseth 

Møteleder Innleder Erik Dahl    

Antall m gjester og 

observatører 

Medlemmer: 22 stk. 

Observatører: 2 stk. 

    

    

    

Hovedtema Markedet for omsetning av næringseiendommer Hedmark og 

Oppland. 

Foredragsholder Næringsmegler Jonas Karlsen – daglig leder i Innlandet 

Næringsmegling 

Kort om foredraget Karlsen innledet med å presentere seg selv. Han kommer 

opprinnelig fra Hvaler og er gift ei som kommer fra Lillehammer. 

Er utdannet siviløkonom, og har for det meste jobbet med 

eiendomsmegling i Oslo og etter hvert flyttet han til Lillehammer.  I 

tillegg til seg selv jobber han sammen med Ingar Finstuen og Anne 

Ørslien – alle meglere. 

Kontor på Lillehammer og jobber bare med nøringseiendom. 

Etablert i 2016, og eier virksomheten selv. Lang erfaring. 

Hvordan er markedet i Mjøsområdet: 

         Mange prosjekter. 

         Næringseiendom ansees som attraktiv investering. 

         Lav risiko. 

         Økt fokus på investering i Innlandet. 

         Mye kapital fra Oslo-området, men også Sverige. 

Hva med deres firma? 

         Omsetning de tre siste årene 5,8 mrd. 

         Gjennomsnitt per transaksjon 25 mill.  

         Stor andel kontor. 

         Fordel å være selveid og ikke av f.eks. DnB. 

         Skjer mye på Lhmr for tiden – også for 2020. 

         Det er rund Mjøsa «det skjer». 

  



Erfaring fra Lhmr: 

         Lhmr er en handels- og kulturby mens Hamar er og blir en 

kontorby. 

         Hva tiltrekker investering i Lhmr ? 

o   Godfølelsen som en småby kan by på. 

o   Hyttetilknytning. 

o   Velfungerende marked. 50 transaksjoner. 

o   Lavt avkastningskrav. 

  

Deretter gjennomgikk foredragsholder eksempel på salg i Lhmr. 

Når det gjelder utfordringer til Lhmr, så er en av de største at den er 

omringet av Ringsaker. 

Deretter gjennomgikk han flere eksempel på hvordan verdsettelsen 

eller Yielden er for de forskjellige næringsgrupper i vårt distrikt: 

         Handel         6-7,5 % 

         Kontor          6,5 – 7,5 % 

         Industri         7,5 – 8,5 % 
Forklaring fra referenten på Yield: 

H V A  E R  Y I E L D ?  
I eiendomsbransjen bruker man ofte begrepet som en betegnelse på forholdet mellom inntekt og 
eiendomsverdien (leieinntekt dividert på eiendomsverdi). For å beregne netto yield tar man 

eiendommens leieinntekter minus driftskostnader delt på eiendommens verdi * 100. Dette 

regnestykket er gjeldende praksis for å utregne yield ved vurdering av næringseiendom. To 
identiske eiendommer – en beliggende i Bøverdalen og den andre på Aker Brygge, vil den i 
Bøverdalen ha en betydelig høyere yield. 
  
  Jo lavere yield, desto i utgangspunktet høyere verdianslag for eiendommen, gitt 

andre forhold like. 
  
Y I E L D E N  E R  I  U T G A N G S P U N K T E T  S T Y R T  A V  3  E L E M E N T E R :  

1) Subsituttprinsippet - "cost of capital" 
For næringseiendom vil alternative aktivaklasser, som obligasjoner, aksjer og andre iverdipapir, ha direkte 
innvirkning på hvor mye investorene er villig til å betale for kontantstrømmen til en eiendom. Dette er veldig 
aktuelt i dagens marked der viser ekstrem høy etterspørsel og dertil høy prising av næringseiendom, ettersom 
andre aktivaklasser ikke gir investorene tilfredsstillende avkastning. 
  

2) Forventning til vekst 

Prising av en eiendom henger sammen med investorenes forventninger til vekst i leieprisene. Dersom en investor 

forventer økt leiepris i fremtiden, vil betalingsvilligheten øke som følge av forventninger til økt leie fra 
eiendommen.  

3) Risiko 
Risiko vil påvirke enhver finansiell plassering og er en viktig del av en investeringsanalyse. I et velfungerende 
marked vil en investor være villig til å betale mer for mindre risikable investeringer. Dersom man skal se de ulike 

aktivaklassene opp mot hverandre, ligger eiendom mellom aksjer og obligasjoner. 
Referent Stein Ivar Lien 

Neste møte Lillehammer Hotel – 27.01.20 kl. 18:00 

Neste referent   

  

Møtetidspunkt 140120 

Møtested Breiseth Hotel 

Møteleder Halvor Møllerløkken 



Antall m gjester og 

observatører 

27 medl.  

3 min.           Gunnar Roger Sandvik melder seg ut av Rotary 

         Ruth Mjøen oppfordrer medl. til å ta vakt i » møt den nye naboen». 

         Kristin Helland ønsket evaluering av prosjektet. Tas på senere 

møte. 

    

    

Hovedtema Egoforedrag  

Foredragsholder Finn Olsen 

Kort om foredraget F. O. født på Kongsvinger som yngst av 3 brødre. Vokste opp i nær 

tilslutning til Glomma med alle de utfordringer som tømmerfløting 

og andre spennende uteaktiviteter bød på. Var tidlig en aktiv 

arrangør av diverse sportslige utfordringer. Stjal fra morens 

syltetøylager til premier! Giftet seg med Britt, har en sønn og ei 

datter og 4 barnebarn Var ferdig siviløkonom fra BI i 1974. Startet å 

jobbe i transportfirma, på Karihaugen. Bidro til introduksjon og 

bruk av datamaskin som bedriften tjente store summer på. I 1978  

begynte han som regnskapssjef på Helleberg, Lillehammer. Begynte 

etter noen år å jobbe på Madshus. Var med på installasjon av 

datamaskiner som bidro til bl. a lønnsom produktendring. Han var / 

er aktiv i frivillig arbeid og er ivrig tilrettelegger for diverse 

arrangement. Startet med Litrim, ble leder i Sørdalens bedrifts – 

idrettsråd, startet opp Sørdalskarusellen som er et egnet tilbud for 

alle aldre, og som har hatt en økende popularitet med tilnærmet 

3000 deltagere i 2019. Var også leder av Olympic day run som var 

populært både før og etter OL. Begynte i rennsekretæriatet ifb m 

OL , ble arenaleder i Hafjell ette hvert Store hendelser under OL. 

Ble driftsansvarlig for Hafjell etter OL, i et år. Utarbeidet 

strategiplan. Ble i 1994 ansatt som kontorsjef på Høyskolen 

Innlandet hvor han jobbet på reiselivsstudiet , deretter filmskolen, 

ble Dekan på øko.adm studiet. Bidro til utvikling av kriterier for 

doktorgrads studier, mastergrads-program og forberedelser til  

innlandsuniversitet. Er i dag pensjonist, fortsatt aktiv bl. a i Kondis 

hvor han sitter i landstyret. For øvrig driver han med foto, 

slektsforskning, trim og friluftsliv. Inviterte for øvrig rotarianerne til 

skikaffe på Skysstasjonen 28.01.20 kl 13.oo. Tema er rensing av 

ski, fluor mm  

referent Anne Wendelbo Henriksen 

Neste møte Tirsdag 21.01.20 

Neste referent Stein Ivar Lien 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 7. januar 2020 

Møtested First Hotel Breiseth 

Møteleder President Halvor Møllerløkken 

Antall m gjester og 

observatører 

Total 38 fremmøtte (32 medlemmer, 2 observatører, og 4 gjester) 

    

    

    

Hovedtema Brystkreft i et livsløpsperspektiv 

Foredragsholder Professor dr. med Lars Vatten 



Kort om foredraget Vatten ble professor ved NTNU i Trondheim allerede i 1996, og av 

alle temaer han vet mye om er brystkreft det temaet han vet mest 

om. Han har nå flyttet til Lillehammer og forbereder en 

pensjonisttilværelse der, men har fortsatt tilknytning til NTNU 

Gjøvik. 

  

Vatten viste til flere grafer om utviklingen av brystkreft over tid, der 

det skjedde en markant endring i 1995, da antall påviste 

brystkrefttilfeller har økt hvert år, men dødelighetsraten har gått 

ned.  

  

Det er flere forhold som påvirker sannsynligheten til å få brystkreft. 

Noe er knyttet til genetiske faktorer, mens andre påviste faktor er 

bl.a alder ved første menstruasjon, alder ved første barn, antall fødte 

barn, alder når overgangsalder inntreffer, hormonbehandling ved 

overgangsalderen og inntak av større mengder alkohol. 

  

Et hovedfunn i forskningen viser at kvinner som har høy alder ved 

første fødsel, får få barn, har overvekt etter overgangsalderen og 

drikker mye alkohol, har større muligheten til å få utviklet brystkreft 

enn andre.  

Referent Jørgen Skaug 

Neste møte 14. januar 2020 - Yrkes- og EGO-foredrag med Finn Olsen 

Neste referent Anne Henriksen 

 

 


