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Møtested Hafjell 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Einar Henriksen, Mesna Rotary 
Bente Molvig, Dikterhjemmene 

Tre minutter  

Annet Paul Harris Tildeling, den 09.09.2014 ved tidligere president Asbjørn Lund 

Rotarys mål er å gagne andre.  

Dette mål søker vi å nå gjennom:  

1. å lære våre medmennesker å kjenne.  

2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt 

og forståelse for alt nyttig arbeid.  

3. å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som 

samfunnsborgere.  

4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over 

landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 

I dag utropes en ny Paul Harris Fellow i Lillehammer Rotary klubb. 

Paul Harris Fellow er en hedersbevisning som deles ut til rotarianere eller 

andre som har utvist en fremferd helt uten om det vanlige, enten i sitt virke 

som rotarianer eller for annet samfunnsgavnlig arbeid. 

I dag skal vi hedre en rotarianer.  

Prisen deles ut til en person som gjennom en årrekke har utvist stort 

samfunnsengasjement og deltatt i en rekke frivillige organisasjoner og 

arrangert stevner, både innen idrett og andre aktiviteter. Han har vært 

politiker, både som ordfører og sittet i regjering som statssekretær 

Han sier sjelden eller aldri nei, og når han leverer fra seg et arbeid er det 

alltid godt gjennomarbeidet og forberedt. Dette kan selvfølgelig skyldes at 

han i tillegg til en cand.mag i statsvitenskap også har befalsutdanning. 

Han ble medlem i rotary i 1996 og har vært både president og komiteleder. I 

den senere tid har han hatt ansvaret for gjennomføringen av 

distriktskonferansen, og under min presidenttid tok han på seg å lede TRF-

komiteen etter kun mildt press. Jeg har også satt stor pris på hans 

engasjement og erfaring når vedtektene skulle revideres, og det skulle 

startes opp igjen med årsmøter. 

EINAR MOE 

For på en eksemplarisk måte å leve opp til Rotarys formål, tildeles du herved 

Paul Harris Fellow. 



 

Hovedtema Hafjell, Øyers hjørnstein har blitt 25 år  
 

Foredragsholder Einar Moe 

Kort om foredraget Oppmøte på Parkeringsplassen og fra der fortalte Einar diverse historier fra 
opprinnelsen av Hafjell til i dag. Vi fikk en meget flott guidet tur opp til 
Skavlen hvor vi ble servert en nydelig gulrot og appelsinsuppe og kaffe. 
Han snakket også oppe på Skavlen om Histirien til Hafjell, og diverse 
arrangementer. 
Hafjell er norges 3.dje største og jobber mot å bli et nasjonalt anlegg. 
Investerer nå 50 mill også med tanke på UngdomsOL 2016 og OL 2022. 
50 personer er fast ansatt i anlegget, så er det mange… i sesongen  
 
Sesong fra 29 nov 2014  til 19 april 2015. 
 
 
 
 
 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte   

Rica, 16.09 ved Eiliv Furuli som skal snakke om WC 2014 Lillehammer 

 


