
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 02.06.15 kl 19.00 – 20.00 

Møtested Scandic Victoria Lillehammer 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester  

Tre minutter  

Annet  Aud var innom med blomster til Otto som er 80 år i dag. Han takker 
og skal feier dagen med familien. 

 Sommeravslutning/presidentskifte 30 juni, påmeldingsliste sendes 
rundt i dag og neste gang. 

 

Hovedtema Jørgen Skaug Lillehammer Kameraklubb – 
orientering om klubben og visning av bilder: Tema «Svalbard» 
 
Anatolii Kyryliuk/Gunnar Roger Sandvik:  Om arbeidet med Ukraina 

Foredrag 1 Lillehammer Kameraklubb, stiftet i 1951. Og det er noen som har vært med 
helt fra starten. Jørgen Skaug ble medlem i 2003, så han kaller seg for 
”relativt fersk” i denne sammenhengen.  
Siden etableringen av Lillehammer Kameraklubb i 1951 har LKK knyttet til 
seg mange nye mennesker med interesse for foto. 
De fleste av disse har bekreftet sin interesse og sitt engasjement gjennom 
deltakelse på møtene og i konkurransene, og blitt verdifulle bidragsytere. 
Medlemmene har i større eller mindre grad vært med å vise byens ansikt 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke få opptak som er 
gjort i byens kjerne og umiddelbare nærhet. Byens personligheter og 
”kjendiser” gjennom tidene er eksponert i mange sammenhenger. 
Grundighet og nitidig arbeid i marken og i mørkerommet har derfor båret 
frukt og gitt gode plasseringer i konkurranser og utstillinger verden over. 
 
Medlemsmøte første tirsdagen hver mnd, på Fabrikken kl 19:00. 
 
Det er mnd konkurranser der medlemmer leverer inn bilder etter forskjellig 
tema og det kåres en vinner. Den med flest poeng gjennom året blir ”Årets 
fotograf” og denne tittelen har Jørgen fått 5 ganger på de 12 år han har vært 
medlem. 
 
Det arrangeres diverse utstillinger, nå sist på Strandtorget. 
Legger ved adressen så man kan gå inn og finne mer info om klubben. 
http://lillehammer-kameraklubb.no/ 
 
Jørgen Skaug avsluttet med en fantastisk bildefremvisning fra Svalbard. 
Tusen takk for en flott opplevelse og god info om klubben. 
 
 

Foredrag 2 Stipender fra Rotary til sommerstudenter fra Ukraina ved Nansen 

fredssenter juni 2015 

http://lillehammer-kameraklubb.no/


 

 

 20 år 

 

Max Leligulashvili 29 år 

Denne kvelden håper jeg at det blir stort oppmøte, forslag til program, NB 

noter tiden kl 19:00 til 20:30  

ALLE: Forslag til program etter mottak av tips fra møtet i dag: 

Kl 1900 Presidenten åpner og sekretæren melder oppmøte mm. 

Kl 1910 Opptak av nytt medlem v/ President Aud Hulberg 

Kl 1915 Informasjon til gjester om Rotary (på engelsk) v/ Margit Bjugstad 

(Forespørres herved) 15 min. 

Kl 1930 Nansen fredssenter i Ukraina, hva er status på dialogarbeidet v/ Steinar Bryn 

(Forespørres herved)15 min. 

Kl 1945 Platon Dmitriyev, 20 år, kursdeltaker på fredssenteret forteller om sitt liv og 

engasjement, 15 min 

Kl 2000 Max Leligulashvili, 29 år, kursdeltaker på fredssenteret forteller om sitt liv og 

engasjement, 15 min 

Kl 2015 Utdeling av stipend/ diplom v/ Presidenten. Pressen får intervjue deltakere 

og stipendmottagere fram mot  



Kl 2030 Slutt 
Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 09.06 Rektor Bente Ohnstad, HIL Høgskolen i Lillehammer – 
studieprogram m.m 

 


