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      Distriktskonferanse 2017 

    Rotary: Making a Difference 
Thon Hotell Arena, Lillestrøm 

 
Lørdag 30. september 2017 
Møteleder:  Distriktssekretær Gunnar Fr. Aasgaard, Strømmen RK 

 
08.15 – 09.00  Registrering, lett servering 

09.00 – 09.15  Romerikskvartetten «LATE EDITION» 
         
09.15 – 10.20  Åpning av distriktskonferansen 

• Velkommen til distriktskonferansen v/DG Yvona Holbein 
• Velkommen til Skedsmo v/Boye Bjerkholt, varaordfører i Skedsmo  
• Presentasjon av gjester  
• RI-presidentens representant, PDG Valarie Wafer, Canada 
• Hilsen fra H. M. Kongen 

 
10.20 – 10.30  Introduksjon av prosjektene/utstillingen i House of Friendship 
    
10.30 – 10.55  Kaffepause og besøk i House of Friendship 
    
11.00 – 13.00  Prosjektkavalkade 

• Utvalgte lokale prosjekter i D2260, klubbene: 
Rolvsøy, Moss, Trøgstad, Kolbotn, Strømmen og Nannestad 

• El-Sol prosjektet, Sør Afrika 
• «Give a job» - forslag på et felles prosjekt i D2260 

 
13.00 – 13.55  Lunsj og besøk i House of Friendship 
    
14.00 – 14.15  Norgesmestrene «Neon Vokal» slår an tonen! 
 
14.15 – 14.35  Felles fotografering 
 
14.40 – 15.20  Visjon – starten på langsiktig strategi  

• Club Visioning i Sverige 
v/DG 2340 Anneli Jelgert, Sverige 

• Hvordan kan Club Visioning hjelpe til økt engasjement? 
Nittedal og Lørenskog RK oppsummerer Club Visioning-prosessen 

 
15.20 – 15.40  Lovrådet: Hva kan vi lære av andre distrikter? 

v/PDG Lena Mjerskaug, COL-representant, Rotary Coordinator, Zone 16 
 

15.40 – 16.05  Kaffepause med besøk i House of Friendship 
 
16.10 – 16.20  District Governor Elect, Rune Magnussen (Nannestad RK),  
   presenterer seg  
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16.20 – 16.25  Oppsummering og avslutning av dagen  

v/PDG Elsa Nysveen, District Trainer  
 
16.25 – 18.00  Årets generalforsamling        
   
18.30 – 19.00  Aperitiff og nettverksbygging i baren  
 
19.00 – 21.30  Festmiddag (mørk dress) 
    
21.30 – 23.30  Sosialt samvær og dans  
 

 
Søndag 1. oktober 2017 
Møteleder:  District Trainer, PDG Elsa Nysveen, Årnes RK 

 
09.00 – 09.05  Åpning av dagen 
    
09.05 – 10.15  Med ungdom mot fremtiden! 

• Ungdomsutveksling, camps 
• Georgiastipend – ettårig stipend i Georgia, USA 
• RYLA  

 
10.15 – 10.30       Den gode Rotaryhistorien 
   v/Leif Fritsdal, Rotary Public Image Coordinator, Zone 16, Danmark 
 
10.30 – 10.55  Kaffepause og besøk i House of Friendship 
 
11.00 – 11.40       PR, sosiale media og omdømmebygging  

Bil-lotteri i Danmark  
   v/Leif Fritsdal, Rotary Public Image Coordinator, Zone 16, Danmark 
 
11.40 – 12.00  Tydelige mål er ryggraden i all fremgang 

v/Hege Riise, trener av LSK-kvinner - Norges beste kvinnefotballag  
 
12.00 – 12.10  The Rotary Foundation – banken vår  

v/PDG Jan Sverre Hanssen, TRF-ansvarlig  
 
12.10 – 12.20 Rotary Friendship Exchange – praktisering i Sverige 
   v/DG 2400 Gun Klevås, Sverige 
 
12.20 – 12.30  Rotary Convention 2018, Toronto, Canada 
 
12.30 – 12.50  RI-presidentens representant, PDG Valarie Wafer, Canada 
 
12.50 – 13.00  Avsluttende ord v/DG Yvona Holbein  
 
13.00   Lunsj og hjemreise 
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Presentasjon av våre gjester og bidragsytere 
 

Valarie K. Wafer - RI-presidentens representant, PDG, Canada 
Valarie er medlem i Collingwood-South Georgian Bay Rotaryklubb i Canada 

og var guvernør for D 7070 (Toronto m/omegn) i 2013/2014. Hun eier seks 

Tim Horton restauranter i Toronto og har en rekke yrkesrelaterte verv og 

posisjoner i Torontoregionen, bl.a. knyttet til arbeid og tilgjengelighet for 

funksjonshemmede.  

Valerie har mange års erfaring som foredragsholder i Rotary, herunder 

Multidstrikt PETS, Rotary Leadership Institute (RLI) samt som «trainer» under 

Rotary International Assembly i januar 2017, der DG Yvona Holbein var blant 

hennes elever. Hun har videre deltatt i Rotaryprosjekter i Australia, India, 

Kenya og Tanzania. For tiden er Valerie også engasjert i vertskomiteen for 

neste års Convention i Toronto. 

Valerie og hennes mann Mark er begge Paul Harris Fellows og bidrar med 

betydelige midler til The Rotary Foundation.  

 

Aiman Shaqura – forretningsmann og leder for GIVE A JOB 
Aiman Shaqura kom til Norge som flyktning etter å ha vært på flukt i 

10 år og 12 land. Han er siviløkonom, gründer og FN-ambassadør i 8 

land for tema entreprenørskap og inkludering. De siste 15 årene har 

han bygget opp flere gasellebedrifter og omsatt for over 100 millioner 

kroner.  
 

Inkludering er Aimans hjertesak og gjennom å starte Norges største 

inkluderingsarena "Give a Job" har han fått hundrevis av innvandrere i 

arbeid. Hans siste prosjekt "Charge" er en gründerinkubator for 

førstegenerasjons innvandrere, som har ambisjoner om å skape 

fremtidens vekstbedrifter. Med seg på laget har han noen av Norges 

fremste selskaper innen teknologi, design og forretningsutvikling, 

deriblant Trigger, Qvartz, KPMG, Microsoft, Sparebank 1 Regnskap. Aiman vil fortelle oss sin historie og hva 

han, med flere, kan utrette – kanskje også med Rotary? 

 

Hege Riise – verdens beste fotballspiller og trener på toppnivå 

Hege Riise, mest kjent som suksessrik fotballspiller – i 1995 kåret til 

verdens beste fotballspiller, da Norge tok VM-gull. OL-gull ble det også. 

Hun har serie- og cupmesterskap som klubbspiller i Norge, Japan og 

USA. Hege er den norske landslagsspilleren med flest A-landskamper og i 

2003 ble hun kåret til Norges beste kvinnelige spiller noensinne. På 

Idrettsgallaen i 2016 (bildet) ble hun tildelt Idrettsgallaens hederspris. 
 

Etter at Hege la opp som spiller fulgte trenerkarrière på toppnivå. I 2007 

og 2008 var hun trener for Team Strømmen i norsk toppserie, deretter 

assistenttrener for USAs landslag i tre år før hun returnerte til Norge og 

Lillestrøm, som sportssjef og senere trener i LSK Kvinner. Ved halvspilt 

serie 2017 topper LSK Kvinner toppserien! 
 

Vi har sett mange eksempler på at idrettsledere har mye å lære bort til ledere i bedrifter og organisasjoner. 

Med tittelen ”Tydelige mål er ryggraden i all fremgang” vil Hege gi oss motivasjon og ny kunnskap til å bli 

enda bedre som ledere – i jobb og i Rotary!  
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Gun Klevås - Distriktsguvernør i D2400 og bidragsyter i Rotary Friendship Exchange 
Gun er bosatt i Kristianstad, Syd-Sverige og både mann og barn er 

rotarianere. Gun er sivilingeniør innen næringsmiddelindustri. Hun jobbet 

med smakstilsetting og trender og var bl.a. direktør i to amerikanske 

datterselskaper. I dag driver hun egen konsulentvirksomhet, som 

pensjonist.  
 

Gun har vært rotarianer siden 1997. I tillegg til mange roller i klubben har 

hun i mange år vært engasjert i Rotary Friendship Exchange. Hun bisto 

også styret i SRS (svenske NORFO) og er distriktsguvernør i distrikt 2400 i 

inneværende år.  
 

Distrikt 2400 startet med Rotary Friendship Exchange allerede i 1998 og 

har hatt 50 utvekslinger fordelt på 17 land og 6 kontinenter. I dag har 

distriktet 3-4 utvekslinger (gruppereiser) per år.  
 

Gun har selv vært i Australia og New Zealand. Alt dette vil gi oss inspirasjon og kunnskap om Rotary 

Friendship Exchange, som også vårt distrikt skal starte med i år. 

 

Leif Fritzdal – RPIC, filmprodusent og allsidig kommunikator 
Leif har bakgrunn som fotograf, TV-produsent og instruktør ved Danmarks 

Radio og TV. I tillegg har han i en periode vært en del av lederteamet i den 

europeiske filmhøyskolen i Ebeltoft.  
 

Leif har vært medlem av Ry Rotaryklubb (Midtjylland, Danmark) siden 1994. 

Han var både president og mangeårig PR-ansvarlig i klubben. Siden 2011 

har han fungert som nyhetsredaktør, presse- og nyhetssjef i distrikt 1450. 

Han har fått eksponert Rotary i både dagspresse, TV og radio. Han er aktiv 

bidragsyter både på distriktets og Danmarks facebooksider og 

hjemmesider. Han var ansvarlig for utgivelse av Rotarys eget avisbilag, er 

prosjektansvarlig for RY-prosjekter i Uganda og bidrar sterkt i markeds-

føringen av distriktets prosjekt med billotteri, som vi får høre mer om.  
 

I 2016 ble han utpekt av RI-presidenten til å være Rotary Public Image Coordinator (RPIC) for perioden 

2016-19 for sone 16, dvs. Norge, Danmark, Island, Polen, Litauen og Syd-Sverige. Han er opptatt av den 

«gode historien» og vil gi oss litt av sin allsidige kunnskap innen kommunikasjon, synlighet, film og bilder. 

 
Neon Vokal – en av Norges beste vokalgrupper 

Neon Vokal springer ut fra Skedsmo Voices og startet opp 

våren 2010. Gruppa representerer allsidighet, nytenkning 

og stemmelek kombinert med høyt musikalsk nivå. Vi tør 

påstå at de er blant Norges beste vokalgrupper, med 12 

dedikerte sangere mellom 17 og 23 år. Repertoaret spenner 

vidt mellom jazz, pop, soul, folkemusikk og klassisk.  

Gruppa vant gull i NM 2016 og skal delta i World Choir 
Games i Sør-Afrika 2018!  
 

Mye fremføres a cappella, men gruppa samarbeider også 

med andre musikere. Vær forberedt på å bi imponert over 

denne utradisjonelle vokalgruppa! 
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Anneli Jelgert – Distriktsguvernør i D 2340 og fasilitator i Club Visioning  
Anneli er medlem i Årjäng Rotary klubb, Värmland, vårt nabodistrikt rett 

over grensen til Sverige. Hun er regnskapsfører og har drevet eget 

regnskapskontor siden 2003. Tidligere har hun, sammen med mannen 

sin, drevet ICA-butikker utenfor Stockholm og i Årjäng i 25 år.  

Hun har vært rotarianer siden 2003, men ”tilhørte” rotary-familien 

allerede fra 1987, da mannen hennes ble med i Rotary. Hun har hatt 

mange verv i klubben, var AG i 2 år og er nå distriktsguvernør i  

D 2340. I tillegg er hun i 2017-2018 sekretær i den svenske 

multidistriktsorganisasjon SRS (tilsv. NORFO). 

Anneli har vært mye engasjert i Rotary Friendship Exchange – helt 

siden 2003. Hun har vært på flere utvekslinger, bl.a. i USA og 

Storbritannia, samt flere ganger vertskap i Sverige. 

I januar 2016 ble hun utdannet som fasilitator i Club Visioning og har bidratt som fasilitator hos et par klubber 

i Sverige. Hun anser Club Visioning som et fantastisk redskap, som bidrar til utvikling og enestående 

fellesskap i klubben. Hennes planer for DG-året er å satse mye på Club Visioning og Rotary Leadership 

Institute (RLI). 

 

LATE EDITION – humor og musikalitet hånd i hånd 

Kvartetten LATE EDITION fra Romerike er 

en typisk representant for 

barbershopsjangeren, dvs. firstemt acapella 

sang. Kvartetten består av J. Fagernes, T. 

Ertzaas, I. Tranum og O. E. Holth.  

LATE EDITION har holdt på i mange år 

(dagens besetning siden 2010).  
 

Gruppen har deltatt på Skandinavisk 

mesterskap i barbershop i Stockholm, 

arrangert julekonserter, konkurrert i det 

internasjonale irske mesterskap i barbershop 

i Waterford, underholdt på USA’s 4. juli 

feiring i Frognerparken, Thanksgiving Dinner 

med US Embassy samt ved en anledning sunget for Dronning Sonja og Dronning Margrethe. Gruppen 

deltok i 2016 også på Strømmen Rotaryklubbs hovedprosjekt, Sagelvafestivalen.  
 

LATE EDITON har et allsidig repertoar med mye humor. De har alltid underholdningsaspektet som høyeste 

prioritet, kombinert med musikalitet. Bare å glede seg til! 

 

Vi retter samtidig stor takk til våre økonomiske bidragsytere.  

                 

 


