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Møtetidspunkt Tirsdag 27. mars 2012 kl 1900 

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder President Halvor Høystad 

Gjester Einar Henriksen, Mesna Rotary Klubb 
Brit Bokhari 
Ingrid Bøhle 
Inge Aarhus 
Harald Moen 

Tre minutter  

Annet 24 medlemmer til stede 

Hovedtema Utnevning av Yawar Bokhari og Harald Moen til Paul Harris fellows. 

Foredrags-holdere Yawar Bokhari, Inge Aarhus og Harald Moen 

Kort om foredraget President Halvor Høystad orienterte først om Rotarys 
utmerkelse Paul Harris fellowship og om grunnlaget for 
klubbens beslutning om å gi denne utmerkelsen til Yawar 
Bokhari og Harald Moen. 
Deretter overrakte han gaver fra klubben til de to heders-
gjestene.  Diplom, medalje og merke vil de få senere. Etter 
dette orienterte Yawar Bokhari og Inge Aarhus om  den ide 
Yawar fikk etter å ha etablert en fremgangsrik 
filleryefabrikk i sin hjemby i Punjab i Pakistan. Han ville 
lage en skole for sine arbeideres barn for å gi dem 
muligheter for en bedre fremtid enn sine foreldre.  Som sagt 
så gjort.  Skolen ga han navn etter sine egne barn Laila og 
Amar. Denne skolen har nå 800 elever og er blitt en meget 
bra skole, som har tatt  med seg det beste fra norsk og 
pakistansk skoletradisjon. Kort sagt en historie om et 
vellykket uyviklingstiltak. Det er en glede for Lillehammer 
Rotary Klubb å kunne gi Yawar Bokhari vel fortjent 
anerkjennelse for   denne innsatsen gjennom å tildele ham 
utmerkelsen Paul. Harris fellow. 
Harald Moen fortalte så fra sin innsats gjennom mer enn 50 
år innen idrettsliv og kulturliv i vår by. Det hadde vært 
mye arbeid, men dette arbeidet hadde gitt ham mange gleder. 
Han hadde gjennom alt sitt virke blant meget annet også lagt 
vekt på å bidra til en positiv utvikling hos byens barn og 
unge, noe som dels handler om oppøving i ferdigheter og dels 
informasjon om enkel folkeskikk.  Kanskje har Harald Moen 
for noen vært vår tids svar på Edvard Dahlsveen. Uten slik 
frivillig innsats fra enere som Harald Moen blir vi et 
fattig folk, midt i vår materielle rikdom. Harald Moen har 
brukt av sin tid til å gagne andre og har dermed satt Paul 
Harris` ide om «service above self» ut i livet i et omfang 
som det blir få forunt. Det er derfor en glede for 
Lillehammer Rotary Kllubb å kunne gi til utmerkelsen Paul 
Harris fellow til Harald Moen . 

eferent Arne Edsberg 

 


