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Møtetidspunkt Tirsdag 07. oktober 2014 

Møtested Rica 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Bente Molvig, Dikterhjemmene 

Tre minutter  Harald, leder medlems og arr komiteen la frem at det vil komme en 
innbetaling til buss og mat i Hafjell. Vi skal ha sosial aften den 21. okt 
på Toppen Bar på Mølla Hotell. Her vil det bli servert diverse tapas 
og en drikke på huset. Liv Gunn Gratzer, direktør, vil også ha et 
innlegg om hotellet og historien. Påmeldingslister blir sendt rundt 

 Kristin H, vil minne om møte neste gang med Steinar Bryhn. 
Oppfordrer oss alle til å komme, gjerne med følge, gjester, 
observatører, for dette er interessant. Forbered dere godt, det er 
Ukraina som det er mye fokus på nå…. 

 Kirsten; hun fortalte litt om en forfatter som lanserte en diktsamling 
”Heretter følger jeg deg helt hjem” når hun var 8 år på hjemstedet 
sitt Mandal. Forfatteren, Kjell Askildsens. Flere av novellene er 
øyeblikksbilder av situasjoner mellom unge kvinner og menn. Boken 
ble svært godt mottatt av kritikerne da den utkom, mens mange 
lesere oppfattet innholdet som umoralsk. I Askildsens hjemby 
Mandal ble boken bannlyst. Han er nå 85 år. 

 Margit; neste år er alt i gang.  
o Einar Moe er lansert og takket ja som ny leder for 

prosjektkomiteen i distriktet 
o Det jobbes med PR og omdømmebygging i Norsk Rotary. Ny 

hjemmesiden er på trappen, primo november, men også 
nytt medlemmsnett 

o Fellesprosjektet for hele Rotary Norge, Handycamp 
fortsetter, dette ble enstemmig vedtatt’ 

o Ratary norden, flest mulig over på nettvbasert utgave. Vi i 
Lhmr Rotary har tidligere godkjent at alle vil ha dette. 

 

Annet  Vinlotteri, dette vil bli innført fast fra neste møte. 

 Vi er pt 35 medlemmer, her må det jobbes aktivt for flere nye 

 Light Up Rotary, fra nå vil vi tenne lys på hvert møte 

Hovedtema Lillehammer Kunnskapspark, status og fremtid 

Foredragsholder Bjørn Nørestegård, daglig leder Lillehammer Kunnskapspark 

Kort om foredraget 

LKP 15 år i regionens 
tjeneste.pdf

 
Bjørn Nørstegård har vært daglig leder siden etableringen i 1999, til medio 
august 2012, da han etter eget ønske gikk over til prosjektlederstilling. Er 
utdannet fra sosialhøgskolen, med etter-og videreutdanning innen 
markedsføring, samfunnsplanlegging, ledelse og ex.phil. Bjørn er selv en 
utpreget grunder; har selv utviklet eller hatt ansvar for utvikling av selskaper 
i ansatt/styreposisjon; KDØ Rådgivning AS, Senter for livslang læring 
Lillehammer Kunnskapspark AS, Film3 AS, Norwegian Film Commission, og 



var også sentral i etableringsfasen av Fabrikken. Er pt. styreleder i Norsk 
Publikumsutvikling. 
 
Lillehammer Kunnskapspark AS ble opprettet for å styrke næringsutvikling og 
nyskaping, i Lillehammerregionen og Oppland. Selskapet er eid av SIVA, 
Oppland fylkeskommune, kommunene i Lillehammerregionen og DnB. 
De har skapt resultater i samspill med andre: næringsaktører, 
forskningsmiljøer, investorer og offentlig forvaltning og virkemiddelapparat. 
Når resultatene skal telles opp er det mange de vil dele æren med. 
Lillehammer Kunnskapspark fører ideer ut i livet. Andres ideer og egne. de 
har gjort det gjennom å bistå gründere med å utvikle ideer og selskaper 
gjennom to inkubatorprogrammer: ett for reiseliv og ett for 
opplevelsesnæringene. De har gjort det gjennom å utvikle og drive 
næringsklynger for bedrifter som innser at de har mer å tjene på å 
samarbeide. Næringsklyngen KONVEKST og deres bestrebelser på å få 
etablert et NCE innen reiseliv: ”NCE Snowball” er to eksempler på dette. 
 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 14. okt, på Rica.  
Steinar Bryhn, Nansen Fredssenter og Nansenskolen er internasjonalt kjent 
for sitt arbeide med fred og dialog. 

 


