
ROTARY INTERNATIONAL 
CONVENTION  

Seoul, Sør Korea, 28. mai – 1. juni 2016
Yvona Holbein, DG 2017-2018 i D2260, deler

egne inntrykkConvention startet med 3K Walk for Peace.
28. mai om morgenen.  Viktige personer, inkl. RI-

presidenten, K.R. Ravindran (Ravi), innledet 

marsjen.  



Seouls viktigste hovedgate var 

stengt for trafikk og vi gikk 

oppover gaten bak Ravi og 

mange koreanere i nasjonale og 

historiske drakter.



Jeg møtte en ny Rotary-venn 

(Pakistan), på båten dagen før og nå 

igjen.

Paraden var fulgt med dans/musikk og 

på siden var det utstilling om Rotary.



Kintex konferansesenter, ca. 10 km utenfor Seoul, var 

stedet for RI Convention. Tre store bygninger med både 

store og mindre saler, utstillingsområdet House of

Friendship og mange mennesker i alle farger og drakter, 

mange boder, sol og varme …



Registreringshallen og auditorium. Foran her var også 

bussholdeplassene til alle områder i Seoul. 

Det var gratis busstransport til faste tider.



Auditorium-hallen fra 

andre siden. Matboder 

på venstre og blomster 

på en korridor mellom 

hallene til høyre.

En fargerik 

prosesjon startet 

Convention etter 

åpningen.



Søndag 29. mai:

Opening

Ceremony

i en diger hall.

Mange mennesker, 

men bra akustikk 

og lerret med 

projeksjon flere 

steder, så vi så 

godt alt på scenen.
Flere åpningstaler, kulturelt 

program og Ravi som snakket 

med Paul Harris ...



En viktig og gripende del av 

åpningsseremonien var utrop med navn på 

alle land med Rotary

og at deres flagg ble båret frem og stilt opp.



FNs 

generalsekretær 

Ban Ki-moon

og RI-presidenten 

Ravi med sine taler.



Vi er alle en Rotary-familie 

og folk begynner å prate lett 

med hverandre. Slik ble jeg 

kjent med denne mannen, 

entreprenør fra Ghana.

Så ble det litt tid til mat også og jeg 

traff mine venner fra D2260 og 

NORFO.DG Johan Østby med RI-direktør 

Mikael Ahlberg fra Sverige og hans 

kone.



House of Friendship har jeg tilbrakt mye tid i. Det var 

mange spennende stands å besøke, kultur å se på, lære 

om Rotary i egne Rotary-stands, melde seg på neste 

Convention osv. Samt mange salgsboder.



House of Friendship og åpningsseremoni (prosesjon) 

der.



Noen bilder fra House 

of Friendship. 

Fellowships, 

prosjekter, kultur.



Flere 

bilder…



Over 2 dager var det satt opp 

mange forskjellige «Breakout

Sessions» og møter i større og 

mindre saler.

Det var gode 

foredragsholdere, som fortalte 

om sine erfaringer, motiverte 

og kom med mange gode 

eksempler. Som her – om 

Rotarys hjemmeside.



To andre eksempler på Breakout

Sessions: Til venstre – for å bli en mer 

aktiv klubb, nede – for å bedre vår 

synlighet og image. 

Foredragsholderen på bildet nede er 

JENNIFER E. JONES, som i 2016-

2017 er

Vise RI-president (fra Ontario, 

Canada)



Welcome Festival 

lørdag 28. mai kl. 20:00. 

Både musikk og flott 

taekwondo-oppvisning 

(e.l.). 

Det var også sosiale 

arrangementer under 

Convention. Jeg deltok på 

President-elect’s Recognition

Luncheon, der bl.a. 

innkommende RI-president, 

John F. Germ, talte.



Onsdag 1. juni var det «Closing Ceremony».  Her ble hele 

den sentrale RI-organisasjonen med sine ledsagere kort 

presentert.



Så fikk vi høre om neste Convention i Atlanta i 

2017 og mer inspirasjon og forslag fra John 

Hewko, generalsekretær i RI.

Så ble Ravi og hans familie 

presentert før han, 

med sitt barnebarn på armen 

og kone ved sin side, sa farvel 

til forsamlingen.



Closing

Ceremony

ble avsluttet 

med flotte 

kulturelle 

innslag fra 

flere flinke 

artister. 

Særlig de siste 

innslagene var store for 

oss nordmenn, Angelina 

Jordan og sangen til 

Rolf Løvland, You Raise

Me Up.



Det var også mye spennende å se i 

Seoul.  Til venstre en elv som før rant i 

en kanal og nå gir den liv og røre til 

byens befolkning, samt flere gamle 

palasser og historiske steder ...

… og alle steder traff man 

rotarianere – fra hele verden. 

Ovenfor er et ektepar fra Canada og 

til høyre en fra Australia. Noen vil 

jeg treffe på Convention i 2017. 

Gleder meg allerede. Blir du også 

med? Det gir deg masse 

inspirasjon, glede og venner over 

hele verden. 
For mer info kontakt Yvona Holbein, 

mob. 95 97 57 88, yvona.holbein@gmail.com


