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DISTRIKTSKONFERANSE 2017 
Rotary: Making a Difference 

 

 
 

Lillestrøm, Thon Hotel Arena 

30. september – 1. oktober 2017 
 

Strømmen Rotaryklubb arrangerte distriktskonferansen 30. september – 1. oktober 2017 på Thon 
Hotel Arena, Lillestrøm. Konferansen ble som vanlig arrangert av distriktsguvernørens klubb, som 
dette rotaryåret er Strømmen Rotaryklubb.  
 

Totalt var ca. 170 rotarianere og ledsagere på hele eller deler av konferansen. I tillegg deltok 13 
utvekslingsstudenter under ungdomsseksjonen på søndagen. 
 

  

Deltakerne ble ønsket velkommen og registrert av hyggelige medlemmer i Strømmen RK. Her er 
Hans, Odd, Jan, Johan, Anni og Gustav i gang med de siste forberedelsene. 
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Distriktskonferansen fikk en myk og musikalsk 
start ved a capella gruppen Late Edition. Vi ble 
til og med minnet om Rotarys vugge med 
melodien Chicago Town. Barbershop er 
uhøytidelig og flott å lytte til. 
 

Guvernør Yvona Holbein ønsket velkommen til 
distriktskonferansen og håpet at konferansen 
skulle gi oss inspirasjon og godt utbytte av de 
forskjellige innslagene, samt godt Rotary 
vennskap. 
 

 

Varaordfører Boye Bjerkholt ønsket oss velkommen til Lillestrøm og Skedsmo kommune, der han 
stolt kunne fortelle at Lillestrøm er kåret til landets sykkelby for tredje år på rad. Det var imidlertid 
neppe mange av deltakerne som hadde syklet til Thon Hotel Arena denne lørdagen … 

 

  

De spesielle gjestene ble ønsket velkommen. 
Inner Wheels representant Marit Stabell 
fortalte kort om hva Inner Wheel står for og 
hvilke prosjekter de driver. Hun hilste til 
Guvernøren og ønsket oss en god konferanse. 

RI-presidentens representant Valarie Wafer 
hilste fra RI-President Ian Riseley. Hun minnet 
oss om The Power of Rotary og snakket om 
hvordan vi må endre oss til aktive og attraktive 
klubber for å kunne tiltrekke oss nye, yngre 
medlemmer. 

 

Som alltid var der en hilsen til årets konferanse fra Rotary Norges æresguvernør, Hans Majestet 
Kong Harald den 5., hvor han ønsket oss en god konferanse. 

 

 

Interesserte tilhørere i en nesten fullstappet Storsal fikk presentert utvalgte prosjekter. Det mest 
interessante var kanskje evalueringen av EL-SOL prosjektet i Sør-Afrika. Monika Mannes hadde 
gjennomført en uavhengig evaluering av prosjektet, som ledd i sin masteroppgave. Hennes rapport 
var grundig og positiv og gav oss motivasjon til å videreføre dette flotte prosjektet – som absolutt 
gjør en forskjell for mange. 
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Fem klubber presenterte hvert sitt prosjekt; Rolvsøy RK er aktive på Hjørgunn Gård – et 
behandlingssenter for funksjonshemmede. Moss RK tilbyr båtturer og skidag for innvandrer-
ungdom, og gir økonomisk støtte til ungdom med sang-/teaterinteresse i prosjektet 
A.P.P.L.A.U.S. Strømmen RK presenterte sin Sagelvafestival, Nannestad RK sin refleksaksjon 
og Kolbotn RK sine tidligere bokprosjekter, sykkelritt og markering langs toglinjen. Trøgstad RK 
driver mekkegarasjen, og-cart for funksjonshemmede ungdom og friidrettsdag for psykisk 
utviklingshemmede.  

 

 

 

Så kom en totning på scenen – ”fyrverkeriet” Aiman Shaqura! Vi merket oss at han sa at doing is 
better than perfect og at ulikheter skaper innovasjon. Vi forstod at hans entusiasme kan skape 
resultater. Takk for innlegget – takk for entusiasme og inspirasjon. På bildet over til høyre snakker 
Aiman med guvernør Erik Gran fra D2290 (Agderfylkene og Vestfold) og hans kone Grethe. 

 

 
Til høyre ser vi tre flotte og stolte 
guvernørdamer; DG Anneli Jelgert (til v.) fra 
D2340, vårt nabodistrikt i Sverige, DG Yvona 
Holbein og DG Gun Klevås fra DG2400 sør i 
Sverige.  
 
Anneli orienterte om erfaringer med Club 
Visioning i sitt distrikt og Gun fortalte på 
søndag om sine mange års erfaringer med 
Rotary Friendship Exchange. 
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”House of Friendship” er en utstilling og vrimlehall, der prosjekter blir presentert, rotaryprodukter 
blir tilbudt og der deltakere kan treffes for en prat. På årets distriktskonferanse var det stor aktivitet, 
noe bildene under illustrerer. 
 

  

PDG (tidligere distriktsguvernør) og 
sonekoordinator Lena Mjerskaug 
demonstrerer ivrig sine produkter, der 
overskuddet temmelig sikkert går til Polio 
Plus. 

 

PDG Herman Stabell med sin kone Marit 
mingler og tar en prat i House of Friendship. 
Herman er for øvrig norsk administrator for 
magasinet Rotary Norden. 

  

To tidligere distriktsguvernører i hyggelig 
samtale: IPDG Johan Østby (t.v.) og PDG Jan 
Sverre Hanssen. Jan Sverre er ansvarlig for 
The Rotary Foundation (TRF) i D2260. 

Kolbjørn Eggen, Fredrikstad RK var som alltid 
til stede for å tilby rotarypins og andre 
rotarygjenstander i mange varianter. 

 

Etter lunsj fikk vi en koropplevelse av 
de sjeldne. Gruppen Neon Vokal, 
utgått fra Skedsmo Voices, sang både 
klokkerent, spennende og variert der 
de i tre sanger demonstrerte hvorfor 
de i fjor ble norgesmestere i sin 
klasse.  

Gruppen består av 12 dedikerte 
sangere mellom 17 og 23 år. Neste år 
skal Neon Vokal delta i World Choir 
Games i Sør-Afrika. Vi ønsker dem 
lykke til! 
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Deretter var det tid for fotografering! 
 

 

Først var det et fellesbilde. 

 

 

Så var det presidentenes tur til å bli avbildet, gjerne med klubbens vimpel! 
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Under sekvensen Visjon – starten på langsiktig strategi – fikk vi først et interessant foredrag av DG 
Anneli Jelgert, som var blant de første som startet med Club Visioning i Sverige.  
 

  

Nittedal RK og Lørenskog RK var først ute med 
Club Visioning i Norge. Her forteller de om sine 
erfaringer under ledelse av Marit Liv Solbjørg, 
som er nestleder i prosjektgruppen i D2260. 

Dernest fikk vi en fin innføring i lovrådets arbeid. 
Presentert av PDG Lena Mjerskaug. 

Innkommende distriktsguvernør DGE Rune 
Magnussen, Nannestad RK, og hans kone 
Grethe presenterte seg. Runes første 
oppgave blir å delta på ”Guvernørskolen” i 
San Diego før han selv skal lære opp 
innkommende presidenter i PETS (President 
Elect Training Seminar). 

 

  

Omtrent 85 millioner mennesker over hele 
verden er blitt hjemløse av naturkatastrofer og 
konflikter. Shelter Box, som Rotary støtter, er 
et innholdsrikt sett for overnatting og 
livsopphold for de som rammes av en slik 
ulykke. 

Mottoet Rotary: Making a Difference kan best 
oppnås gjennom aktiv prosjektvirksomhet. 
Distriktsguvernøren hadde på forhånd utfordret 
klubbene til å presentere sine prosjekter på 
A3-ark. Her ser vi noen eksempler på disse. 

 

Etter en lang og innholdsrik dag møttes ca. 100 rotarianere og ledsagere til bankett! 
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Også banketten ble åpnet med et flott kulturinnslag – sportsdans av høy kvalitet denne gangen! 
Anne Soltveit, president i Skedsmokorset RK, var kveldens dyktige konferansier. Hun hadde et 
poetisk snitt over sine orienteringer og introduksjoner. 

  
  

  

Guvernør Yvona hadde utfordret deltakerne til 
å kjøpe lodd til inntekt for Polio Plus. Premie 
var dans med guvernøren og middag med 
henne og ektemannen. Resultatet ble drøyt 
4.000 kroner til Polio Plus! Takk til alle som 
bidro! 

Dansegulvet ble raskt fylt opp. Her har 
fotografen fanget opp våre nordiske 
rotaryvenner. 

Musikken sto Jan Pettersens utmerkede to-
manns orkester for. 

 

 

Søndag 1. Oktober 2017 

  

Søndagen ble åpnet med et rørende inntog 
av 13 nåværende og tidligere utvekslings-
studenter, til akkompagnement av 
rotaryhymnen. 

Vi fikk høre et engasjert innlegg av Amalie 
Mittet Fossnes om hvor viktig utvekslingsåret 
i et fremmed land hadde vært for henne, 
både når det gjaldt personlig utvikling og 
etablering av et stort internasjonalt nettverk. 
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Her er hele gjengen samlet på scenen, ledet av distriktets leder for ungdomsutveksling, Kristin 
Samuelsen fra Oppegård RK. 

 

Alle de utenlandske utvekslingsstudentene presenterte seg selv på norsk, der de også fortalte 
hvem som var deres vertsklubb. Tilsvarende fortalte de norske utvekslingsstudentene hva de het 
og hvor de hadde vært, på språket i det landet de hadde besøkt. Flere av oss ble nok mest 
imponert når dette kom på flytende kinesisk fra Marthe Sponberg fra Nesodden RK, som hadde 
vært ett år i Taiwan.  
 

  
  

På bildet over ser vi også vår mangeårige leder 
av ungdomstjenesten i D2260, Jutta 
Bachmann fra Nesodden RK. Jutta er nå 
nominert til distriktsguvernør for året 
2019/2020. 

På bildet til høyre forteller Marthe om hvordan 
hun ble fulgt opp av Nesodden RK etter 
hjemkomsten fra Taiwan. Hun er nå 
innkommende president i klubben – i en alder 
av 21 år!  
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Leif Fritzdal, Rotary Public Image Coordinator, 
Sone 16 fra Danmark hadde to interessante 
foredrag denne søndagen. Det første handlet 
om den gode rotaryhistorien – i betydning av 
hva som er interessant for media, når vi ønsker 
profilering av Rotary og våre aktiviteter.  

Leif har selv bakgrunn som fotograf, TV-
produsent og instruktør og har mange 
oppgaver innen markedsføring og informasjon i 
D1450 i Danmark og nå altså for hele sone 16, 
som de norske distriktene også tilhører. 

Det andre foredraget fra Leif handlet om et 
vellykket inntektsgivende prosjekt i hans egen 
rotaryklubb; et årlig billotteri. Med god støtte 
fra en bilforhandler og andre sponsorer klarer 
de hvert år å finansiere en spennde 
gevinstliste, med tillatelse til å selge lodd for 
totalt 200.000 danske kroner. Pris per lodd: 
100 kr. 

Alle loddselgere bærer en rød T-skjorte (som 
på bildene over) og klubben klarer å få god 
blest om dette lotteriet hvert eneste år. Noe å 
tenke på for våre klubber? 

Hege Riise – verdens beste kvinnelige 
fotballspiller i 1995 og nå suksesstrener i LSK 
Kvinner – fortalte oss at tydelige mål er 
ryggraden i all fremgang. Hege har ledet LSK 
til klar ledelse ved halvspilt sesong (de vant til 
slutt) til tross for dårlige odds ved sesongstart.  

Med hennes lange og suksessrike erfaring 
både som spiller og trener/leder hadde hun 
mange tips som kanskje mange av 
rotarianerne i salen noterte seg.  

 
 

Så var det klart for avslutning på en vellykket distriktskonferanse 

  

Etter hyggelige avslutningsord fra  Valarie 
Wafer og  invitasjon til Convention i Toronto i 
2018 takket guvernør Yvona for gode foredrag 
og aktiv deltakelse på årets 
distriktskonferanse.  

Hun overleverte deretter stafettpinnen til 
innkommende guvernør, DGE Rune 
Magnussen, som ønsket velkommen til 
distriktskonferanse i Nannestad i 2018! 

 


