
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

Møtetidspunkt 6. mai 2014 

Møtested Rica, 17 medlemmer 

Møteleder Asbjørn Lund 

Gjester Einar Henriksen, MRK, innlederne 

Tre minutter Gjengedal takket for blomster 

Annet Neste møte er om innovasjon ved prof S. Ottosson ved HIG, Svein delte også 
ut program for mai og juni, som nå også ligger på nett, inviterte også til Econa 
jubileumsseminar 6. juni om næringsutvikling (ta kontakt med Svein hvis 
interesse) 

Hovedtema Erfaringer fra Ryla, programmet for Norsk Litteraturfestival 

Foredragsholder Natalie Aasen, Andrea Haugstad, Lina Undrum Mariussen 

Kort om foredraget Natalie og Andrea har vært LRK sine representanter på årets 
Ryla-seminar om ledelse, som ble arrangert på Gjøvik i mars. 
Det var ca 40 deltakere og de presenterte innholdet og 
erfaringer. De var veldig fornøyd og også imponert over 
deltakernes engasjement og kompetanse. Det var nyttig at det 
var variasjon i innledere ut teori og praksis, og også i 
deltakernes alder fra slutten av tenårene til over 30 år og 
med ulike utdanningsmessig bakgrunn. De to innlederne var 
meget takknemlig for å kunne delta, hadde lært mye og holdt 
også kontakten med deltakerne gjennom ulike sosiale medier. 
Det hadde stimulert til mer læring om Rotary og Rotaract. I 
følge leder for årets Ryla-konferanse Tore Wien var årets 
seminar det beste som hadde vært avholdt, noe som blant 
annet skyldes høy kvalitet på deltakerne. Innledningen fra 
Natalie og Andrea viste hvorfor gjennom engasjement, 
struktur og refleksjon. Lina Undrum Mariussen, kunstnerlig 
rådgiver i Norsk Litteraturfestival presenterte noe av 
innholdet i årets festival, som finner sted 20-25 mai. Det 
er 200 arrangementer, og i år vil det blant annet være fokus 
på Undset og Prøysen, men også stort fokus på Øst-Europa og 
Norden. Kjente norske personer som Jo Nesbø, Kjell 
Askildsen, Per Fugelli, Herbjørg Wassmo, Hanne Ørstadvik, 
Dag Solstad er noen av de som kommer. Det er også 
samfunnsdebatter om blant annet etterretning og overvåking, 
minoriteter, innvandring og ytringsfrihet, noe om mat/drikke 
med blant annet Ingrid E. Hovig, foruten festaften, 
musikalske opplevelser med S.T. Bjella mv. Program ble delt 
ut, for andre gå på litteratufestival.no. 

Referent Svein Bergum 

 


