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Hilsener til konferansen 
 

 

 
Kjære arrangører og deltakere på distriktskonferansen 
Tusen takk for invitasjonen! Det blir spennende å møte Rotary på denne 
måten. Nesodden er stolte av at vi har Distriktsguvernøren denne perioden. Vi 
kjenner Jutta godt som en kraft i lokalsamfunnet og en som gjennomgående 
praktiserer «Service Above Self». Det gleder meg at konferansen handler om 
FNs bærekraftsmål. De står sterkt på Nesodden hvor kommunen har valgt 
bærekraftig om en av sine fire verdier. FN sine mål er omfattende, og 
Nesodden er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene. Vi skal ta vårt 
ansvar og være en foregangskommune i miljø- og klimaarbeid. 

Truls Wickholm, ordfører Nesodden kommune 
 

 

 

Kjære gjester, rotarianere og andre som er med på konferansen 
«For første gang, for første gang. Det giver mang en småting rang,» skrev 
Henrik Wergeland.  
Ja, det er første gang Nesodden Rotaryklubb og DG Jutta Bachmann 
arrangerer distriktskonferanse, og det er første gang distriktskonferansen 
arrangeres ombord i et skip. Men klubben har mange dyktige og dedikerte 
medlemmer, og skipet har de aller beste fasiliteter både for konferanse, 
overnatting og måltider, underholdning og sosiale aktiviteter. Dessuten har vi 
fått tak i veldig mange gode foredragsholdere til konferansen og utstillere til 
House of Friendship. 
Ja, vi er altså spente siden dette er «for første gang», men faktisk føler vi oss 
trygge på at det skal bli en god opplevelse for alle, en minnerik konferanse, et 
interessant, spennende, hyggelig og morsomt cruise i beste rotaryånd.  
Hjertelig velkommen, og lykke til! 

Erling Lothe Lie, president Nesodden Rotaryklubb 
 

 

 

Kjære gjester og alle rotarianere 
Nesodden har nesten alt, men hva kommunen mangler, er et stort 
konferansehotell. Men vi er omringet av vann, og livet på vann og under vann 
er noe nesoddingene elsker. Det er derfor vi har valgt båten som seiler forbi 
Nesodden hver eneste dag som konferansested, og vi håper at dere får en 
minnerik, lærerik og inspirerende maritim konferanse. 
Rotary Internationals President Mark Daniel Maloneys fjerde hovedfokus 
ligger på Rotarys historiske og varige forhold til De forente Nasjoner. I 2020, 
mens Rotary feirer sine 115 år, feirer FN sitt 75-årsjubileum. Om vi arbeider 
for rent vann, bedre helse, bedre utdanning eller økonomisk stabilitet for 
verdens minst privilegerte mennesker, deler Rotary FNs varige forpliktelse for 
en sunnere, fredeligere og mer bærekraftig verden. Det er derfor årets 
distriktskonferanse fokuserer på FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030.   
Maloney har valgt «Rotary connects the world» som tema for rotaryåret 2019-
2020 og understreker at uansett hvor vi er fra, uansett hvilket språk vi 
snakker, uansett hvilken kultur vi er fra, eller tradisjon vi har, er vi sammen 
om ett formål, «Doing good in the world». 
Velkommen til årets distriktskonferanse på Color Fantasy! 
Jutta Bachmann, distriktsguvernør D2260 

 



 

 3 

Hilsen fra RI-president Mark Maloney 
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Dear fellow Rotarians, Rotaractors, members of the Family of Rotary, and friends, 

 

Gay and I are delighted to welcome you to your 2019-2020 district conference.  This event 
is a wonderful opportunity to see how Rotary Connects the World, helping us come 
together and share thoughts on how to make Rotary service more impactful and our 
member experience more engaging.  

This year’s conference comes at an especially auspicious moment for our organization.  In 
2019-2020, we are rolling out our new strategic plan. The plan is an Action Plan for 
Rotary’s future. It was designed, with your input, to allow Rotary to better serve our 
rapidly-changing world. 

The plan features four strategic priorities: to increase our impact; expand our reach; 
enhance participant engagement; and increase our ability to adapt. But to me, the central 
message of the plan is clear – we need to grow Rotary. 

Growing Rotary is all about taking the connections that make our organization unique in 
the world and strengthening and multiplying them. How do we do that? Part of the answer 
is in how our clubs connect with prospective members. Part of it is in opening our doors 
to new types of clubs and memberships, making all potential Rotarians feel welcome. 

But a big part of it is in how you personally connect with Rotary. It is exciting that you will 
be adding your ideas and your energy to your district conference. We hope this conference 
will help you to create your Action Plan for your Rotary future. 

 

Kindest regards, 

 
 
 
Mark Daniel Maloney  
President, Rotary International 2019-2020 
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Hilsen fra Hans Majestet Kong Harald V 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hans Majestet Kongen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff 
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Nesodden Rotaryklubb ble chartret 18. juni 1976 av Majorstuen Rotaryklubb. P.t. har vi 34 medlemmer, 
hvorav drøyt 30% kvinner. Av større prosjekt klubben arbeider med, kan nevnes: 
 

• CENATT, der vi sammen med Hjelpemiddelfondet og samarbeidsklubber i Argentina og Uruguay 
bidrar til å gi bevegelseshemmede hjelpemidler som f.eks. rullestoler. Dette prosjektet blir presentert 
i «House of Friendship» på konferansen, og vi har inne søknad om Global Grant. 

• Ungdomsutveksling. 
• Reiser med «hvite busser» til konsentrasjonsleirer i Polen for ungdomsskoleelever. 

 

 
 

Her er noen av våre medlemmer. Du kan du treffe dem på konferansen. Spør dem gjerne om hjelp! 
 

F.v. innkommende president Håkon Skånland, distriktssekretær Petter Sponberg, president Erling Lothe Lie, Astrid Løes 
Hokholt, Raimonda Viburiene, Tove Ragna Reksten, distriktets webmaster Ole Andreas Seipajærvi 

Sittende (til en forandring!): Distriktsguvernør Jutta Bachmann 
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Foredragsholdere 
 
Anne Cathrine da Silva, Turid Lilleheie, Bjørn Olav Rosseland, Ole Seipajærvi, Torstein Nielsen, Torunn 
Stangeland, Sigrun Møgedal, Dag Reynolds, Jerry Brattåsen  

 

 

Anne Cathrine da Silva 
Anne Cathrine da Silva er generalsekretær i FN-sambandet. FN-sambandet jobber 
for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer 
som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land. Hun har 
tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og har hatt lederstillinger både nasjonalt og 
internasjonalt. Anne Cathrine har lang erfaring med utvikling og humanitære 
spørsmål, og har også vært regiondirektør for Norsk Folkehjelp i det sørlige Afrika. 
Hun ble valgt til styreleder for WFUNA, den verdensomspennende organisasjonen 
for FN-samband, under generalforsamlingen i oktober 2018. Hun kommer til å 
snakke om samarbeidet mellom Rotary og FN.  
 

 

Turid Lilleheie 
Har vært styreleder i Dråpen i Havet i ca. to år. Har også vært frivillig for 
organisasjonen flere ganger i Hellas. På Chios, Lesvos og Nord-Hellas. 
Er pensjonist og synes det er strålende å få brukt seg selv og sitt engasjement i en 
frivillig organisasjon som Dråpen i Havet. 
Er ellers aktiv i Norsk kvinnesaksforening, Norges eldste kvinneorganisasjon. 
De siste 14 år før hun ble pensjonist, var hun først nestleder, deretter forbundsleder i 
Norsk Tjenestemannslag, et LO-forbund med i underkant av 60 000 medlemmer. 
Har også vært styremedlem bl.a. i Sparebank1 og i Norsk Folkehjelp. 

 

Bjørn Olav Rosseland 
Er Dr. philos. fra UiO og professor emeritus i økotoksikologi ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås, og hatt professorat ved NTNU i 
Trondheim og i Canada, og vært ansatt i NINA og NIVA i en rekke år. Har som 
fiskefysiolog arbeidet med surt vann og kalking, og studert innholdet av miljøgifter i 
fisk i Arktis og i høyfjell i Europa, Afrika, Sentral Asia, Asia og Canada, og arbeidet 
med vannkvalitet og fiskevelferd i akvakultur i en rekke land, inkludert Sør Amerika. 
Underviser fortsatt på NMBU og UiO, og er rådgiver til Norges forskningsråd og 
akvakulturselskaper. Har siden 1995 vært medlem av Kolbotn Rotary. 

 

Ole Seipajærvi 
Rotarianer, medlem i år 2000, da representant for Dictaphone i Norden uten nære 
kolleger – medlemskapet i Nesodden Rotaryklubb gav et kollegialt samhold og 
sparringspartnere på alt fra ansettelseskontrakter til hverdagslige problemstillinger. 
Har siden 2000 jobbet i IT bransjens flyktige verden med oppkjøp/oppstart og 
endringer, det er da godt med et kollegialt fundament i rotaryklubben. 
Innen Rotary har Ole vært engasjert innen RYLA, ungdomsutveksling, summercamp, 
lokale og internasjonale samfunnsprosjekter. Har vært president i klubben to ganger. 
Nå for tiden er det CENATT, et Global Grant prosjekt, og marketing som tar mest tid. 
Er med i Fellowships for maraton, motorsykkel og ølbrygging. 
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Torstein Nielsen 
Medlem i Strand Rotary, bor på Jørpeland utenfor Stavanger. Jobber som 
beredskapssjef i Stavanger kommune. Har vært klubbpresident, distriktssekretær og 
distriktstrener i D2250. Ble med som frivillig i ShelterBox i 2010. ShelterBox og 
Rotary er Project Partners, og har samarbeidet i 18 år med å levere nødhjelp til 
familier etter krig og katastrofer over hele verden. Torstein er deltaker i ShelterBox 
Response Team, som leverer nødhjelpen direkte i katastrofeområdene. Akkurat nå er 
over 70 mill mennesker tvunget til å forlate sine hjem på grunn av krig, konflikt eller 
naturkatastrofer. Hvordan kan Rotary og ShelterBox samarbeide for å hjelpe og hva 
kan din klubb gjøre? Dette vil Torstein presentere. 
 

 

Torunn Stangeland 
Torunn er leder av Stangeland Urteprodukter. Hun er utdannet lærer, og i 2010 tok 
hun doktorgrad innen naturforvaltning og bioaktivitet i mat og medisinplanter i Øst 
Afrika ved Universitet for Miljø og Biovitenskap i Ås. I flere år har hun hatt ansvaret 
for urtehagen på Universitet i Oslo. Torunn Stangeland er engasjert i flere prosjekter 
for å bedre helsesituasjonen for fattige landsbyboere i Uganda. Oppstart av 
planteskoler for medisin- og matplanter og forebyggende helsearbeid for mødre og 
spedbarn gir store positive ringvirkninger i lokalmiljøene.  
Hun kommer til å snakke om prosjekter som passer i flere bærekraftsmålene. 
  

 

Sigrun Møgedal 
Norsk lege, helsearbeider og politiker, som er kjent for sin innsats i bekjempelsen av 
HIV/AIDS og har vært statssekretær i Jens Stoltenbergs første regjering. Hun er 
spesialrådgiver i det norske Folkehelseinstituttet og var medlem i GPEIs Independent 
Monitoring Board fra 2011 til 2016. Hun har hatt verv i styrene av Save the Children 
International, the Global Fund, GAVI, UNITAID, Global Health Workforce Alliance, 
the Medicines Patent Pool og Robert Carr Civil Society Network Fund. Møgedal 
kommer til å snakke om utfordringene knyttet til målet om å utrydde polio.  
 

 

 

Dag Reynolds 
Dag W. Reynolds bor på Nesodden sammen med familien sin. Han har bred 
internasjonal forretningserfaring, inkludert stifting, finansiering, refinansiering, 
ledelse og omstilling av både private og børsnoterte selskaper. Han jobber både som 
bedriftsrådgiver og mentor. I tillegg har Dag jobbet med en rekke frivillige 
organisasjoner. Han er ansvarlig for strategi og finans i Smartuse AS, et selskap som 
fokuserer sin virksomhet i krysningspunktet mellom smarte byer, delingsøkonomi og 
sirkulærøkonomi. 

  

 
Auditoriet i konferanseavdelingen byr på gode forhold for både foredragsholdere og tilhørere 
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 Program lørdag 5. oktober 
 
10.00 Oppmøte Hjortnes 

• Ombordstigning og plassering av bagasje 
• Enkel servering i konferanseavdelingen 

 
11.00 Møtestart i auditoriet 

• «Barn av regnbuen» v/ Kristin Samuelsen og studentene (syng med!) 
• President Erling Lothe Lie i Nesodden Rotaryklubb ønsker velkommen 
• Nesoddens ordfører Truls Wickholm åpner konferansen 
• Distriktsguvernør Jutta Bachmanns åpningstale 
• RI-president Mark Daniel Maloneys hilsen til konferansen 
• Hilsen fra HM Kongen, æresguvernør for de norske rotarydistriktene 

 
11.35 FN og bærekraftmålene, FNs bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene 

Generalsekretær Anne Cathrine da Silva om bærekraftsmålene og samarbeidet mellom Rotary og FN 
i 2019 – 2020  

 
12.10 Pause: Forfriskninger og mulighet til å besøke «House of Friendship» 
 
12.25 FNs bærekraftsmål nr 3: God helse 

Kampen mot Polio v/Sigrun Møgedal 
 

13.00 TRF – The Rotary Foundation 
v/IPDG Rune Magnussen 

 
13.15 Innsjekk i lugarene 
 
13.30 Lunsjbuffet med mineralvann, Grand Buffet, dekk 6 
 
14.30 Kulturelt innslag (Kristin Samuelsen: That’s what friends are for) 
 
14.45 FNs bærekraftsmål nr 1: Utrydde fattigdom 

«Dråpen i havet» v/Turid Lilleheie 
 
15.15 FNs bærekraftsmål nr : 14 Liv under vann 

Bjørn Olav Rosseland 
 
15.40 Rotaract – the future of Rotary  

Jerry Brattåsen 
 
16.10 Rotary Leadership Institute v/Elsa Nysveen 
 
16.20 Club Visioning v/Marit Liv Solbjørg 
 
16.30 ShelterBox v/Torstein Nielsen 
 
16.45 Pause 
 
17.00 Generalforsamling år 2018 – 2019 for distrikt 2260 

IPDG Rune Magnussen, distriktskasserer Terje Strømsæther og PDG Johan Østby, møteleder 
 

18.15 Dagens formelle økter er overstått 
 Mulighet for å gå på show kl. 19.00 i Show Lounge (Møt tidlig, helst en halv time før!) 
 
20.30 Middagsbuffet med drikkepakke, Grand Buffet, dekk 6 
 
22.00 Dans på dekk 15 – eller andre hyggelige opplevelser ombord 
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Program søndag 6. oktober 
 
07.00 – 9.45 Frokost, Grand Buffet, dekk 6 
 
10.00 Ankomst Kiel 

Program etter den enkeltes ønske. Se programforslag.  
 
13.30 Tilbake på Color Fantasy. NB! Ikke kom for sentJ 
 
14.00 Konferanseprogrammet fortsetter i auditoriet 

Rotarys ungdomsutvekslingsprogram v/DYEO Kristin Samuelsen  
RYLA 2020 v/Brit Heidi Berger 

 
14.30 FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, nr 6: Rent vann og gode sanitærforhold  

og nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Torunn Stangeland 
 

15.15 Pause 
 
15.30 SmartUse og bærekraftsmålene 

Dag Reynolds og Ole Seipajærvi 
FNs bærekraftsmål nr 9: Innovasjon og infrastruktur  
FNs bærekraftsmål nr 10: Mindre ulikhet  
FNs bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn  
FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon  
FNs bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene  

 
16.30 Medlemsrekruttering, nye møteformater og klubbmodeller  

Sean Armana 
 
16.45 Vedtak fra Lovrådet (Council on Legislation)  

distrikt 2260 sin representant i COL, Lena Mjerskaug 
 
17.00 FNs bærekraftsmål nr 16: Fred og rettferdighet 

Anne Cathrine da Silva 
 

17.30 Innspurt for konferansen 
• DGN Lars Borgestrand presenterer seg  
• DGE Ine Barlie presenterer seg og planene for neste års distriktskonferanse 
• IPDG Rune Magnussen deler ut PHF-utmerkelser 
• Arrangørene avrunder konferansen og takker alle v/Jutta Bachmann og Erling Lothe Lie 

 
18.00 Dagens formelle økter er overstått 
 
19.00 Show i Show Lounge 

Anbefaler oppmøte 18.30! 
 
20.30 Treretters middag med drikkepakke i Oceanic à la Carte, dekk 6 
 
22.00 Dans på dekk 15 – eller andre hyggelige opplevelser ombord 
 

Program mandag 7. oktober 
 
07.00 – 9.45 Frokost, Grand Buffet, dekk 6 
 
10.00 Ankomst Oslo: Takk for denne gangen, og god tur hjem! 
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Gjest fra Sverige 
 

 
 

 

Distriksguvernør Jerry Brattåsen, Rotarydistrikt 2360  
Medlem i Rotary sedan 1997 och haft olika uppdrag inom Distriktet sedan år 2000. 
Gift med Bodil och vi har tre barn tillsammans Nicole, Rebecka och Eric. 
I min yrkesroll har jag arbetet inom flera butikskedjor såsom Luxor, Expert och 
Lindex med utbildning av chefer och personal. Därefter i Alingsås kommun, Ale 
kommun och för Business Region Göteborg med att stärka förutsättningarna för 
näringslivet. Det blev även några år med Externa relationer och medfinansiering från 
Europeiska Unionen. 
Rotary distrikt 2360 består av 59 Rotaryklubbar och 1 Rotaractklubb. Tillsammans 
har vi 2800 medlemmar. 
Detta Rotaryår har vi delmålen: 
• att inspirera och öka medlemmarnas kunskap om nyttan med Rotary 
• att skapa två nya Rotaractklubbar och starta ledarskapsutbildning för Rotaract 
• att starta ledarskapsutbildning RLI (Rotary Leadership Institute) 
• att starta Rotaryutbildning för nya medlemmar 
• att utveckla Club Visioning utifrån klubbarnas behov 
• att öka antalet TRF-projekt 
• att skapa RFE-utbyten som anpassas till yrkesverksammas möjligheter 
• att synliggöra Rotary genom deltagande i Båtmässan i Göteborg februari 2020 
• att stärka samarbetet i Guvernörskedjan 
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House of Friendship 

I konferanseområdet utenfor auditoriet får man kaffe og frukt og andre forfriskninger. Dessuten har vi rigget 
til vårt House of Friendship. Her kan konferansedeltakerne komme sammen og dele idéer, praksis og 
prosjekter som andre kan inspireres av og lære av. House of Friendship er betjent i alle pauser frem til 18.30. 
Disse har meldt seg til å ha utstillinger: 

• Nesodden Rotaryklubb: Cennat-prosjektet i Uruguay 
• Rakkestad Rotaryklubb: Be(e) a vibrant club 
• Shelterbox 
• Rotary fellowships 
• Eidsvoll Syd Rotaryklubb: Skolemiljøpris 
• Club Visioning og Rotary Leadership Institute 
• Rotary Business Network og International travel and hosting fellowship (ITHF) 
• Kløfta Rotaryklubb: Stein Ove Berg 
• RotaXion 

 
Utstillere i House of Friendship 
 
 
Nesodden 
Rotaryklubb 
v/Ole Seipajærvi 
 

 

CENATT - Centro Nacional de Ayudas Tecnicas y Tecnologicas 
Juan Lacaze er en by i Uruguay som har 13.950 innbyggere. Arbeidsledigheten er 
svært høy, og mange lever i fattigdom. 30% av barn lever under 
fattigdomsgrensen. 
Prosjektet vil sende utstyr til skoler, legevakt, brannvesen, sykehus og 
institusjoner for funksjonshemmede. Alt utstyret vi sender, får vi til gjenbruk fra 
ulike institusjoner, hjelpemiddelsentraler og sykehus. Alle kommunens 
innbyggere får nytte av utstyret fordi det oppgraderer og supplerer utstyret på 
sykehus. Brannvesenet får utstyr som bedrer den generelle servicen til 
innbyggerne. Mange funksjonshemmede får for første gang muligheten til å være 
mobile og komme seg ut av eget hjem. 
Noen institusjoner for personer med en funksjonshemming får på denne måten 
utstyr de ellers aldri ville ha muligheten til å eie. Utstyret skal leveres i sin helhet 
til høyt respekterte institusjoner i området skoler, sykehus, brannvesen, 
institusjoner for funksjonshemmede, som har teknisk og faglig personale (lærere, 
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leger, sykepleiere, psykologer, pedagoger, fysioterapeuter). Disse institusjonene 
tar ansvar for distribusjon, omsorg, bruk, vedlikehold og reparasjon.  
Målsetningen er å etablere en hjelpemiddelsentral etter den norske modellen. 
Rotary klubben i Juan Lacaze vil i nært samarbeide med bystyret der sørge for at 
alt utstyret vil bli distribuert til de enhetene det er søkt for. Rotary på Nesodden 
vil også motta rapport med bilder fra mottak og distribuering av utstyret. 
Rotary i Juan Lacaze vil ha ansvaret for tilsyn av utstyret. De skal også sørge for 
at utstyret kommer helt fram til de rette institusjonene. Rotary i Juan Lacaze vil 
være ansvarlig for å informere Nesodden Rotary og Rotary Foundation. 
Rotary på Nesodden vil hjelpe til med planleggingen av prosjektet, holde kontakt 
med Juan Lacaze klubben og prøve å være nyttig for prosjektet. 
Hjelpemiddelfondet, virksomheten i Norge som skaffer alle instrumentene og 
materialer, har årlig besøkt Uruguay og vil også følge opp prosjektet. 
 

 
Eidsvoll Syd RK 
v/president Terje 
Kristiansen 
 
 

Skolemiljøprisen Råholt Ungdomsskole 
Eidsvoll Syd Rotary klubb har de siste 11 årene delt ut en Skolemiljøpris til 
elev(er) ved Råholt ungdomsskole. 
Bakgrunnen er klubbens ønske om å bidra til et godt skolemiljø. Det er ikke 
nødvendigvis den eleven som har best karakterer som vinner prisen, men den 
som bidrar til miljøet på skolen ved å bry seg om andre, engasjere seg i positive 
tiltak, og motvirke negative holdninger. 
I nært og godt samarbeid med skolens organer blir vinneren valgt ut, og prisen 
blir overrakt av vår president ved en høytidelighet på slutten av skoleåret, med 
alle elevene tilstede. 
Denne prisutdelingen har fått bred dekning i lokalavisen. 
 

 
 

 
 

 
 
Marit Liv Solbjørg  

Club Visioning 
Club Visioning er en metode som kan bidra til å øke engasjementet i klubben. Det 
er utviklet av rotarianere for rotarianere, og basert på velkjent teknikk. Resultatet 
er et fremtidsbilde som sier hvordan din klubb ønsker å være om 3-5 år. Club 
Visioning gir et godt bilde av klubbens prioriteringer. Det blir et godt verktøy for 
klubbens ledelse, som skal legge frem forslag til klubbens planer og mål for 
oppfølging i Club Central. 
Vi bruker en klubbkveld, og samlingen tar 4 timer. Alle Rotarys hovedtemaer 
gjennomgås, og medlemmene fremmer egne idéer og forslag. De som får flest 
stemmer, tas med videre. Dette blir en givende prosess som gir nye og gamle 
medlemmer økt kunnskap om egen klubb og om Rotary generelt. Man blir også 
bedre kjent. Det er spennende å utvikle felles, omforente visjoner og mål for 
klubbens arbeid. 16 klubber i vårt distrikt har gjennomført Club Visioning hittil, og 
klubb nr. 17 skal i gang i november. Distriktet stiller med prosessleder og 
fasilitatorer som bistår klubben. 
Kontaktperson:  
Marit Liv Solbjørg     Mob 958 35 831      
Epost: marit.liv.solbjorg@gmail.com 
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Elsa Nysveen 

Rotary Leadership Institute 
Rotary Leadership Institute ble startet internasjonalt i 1992 for å gi medlemmene 
en mulighet for å lære seg mer om Rotary og om lederskap. Division Norway ble 
etablert i 2017 av distriktene D2260 og D2310, med første kurstilbud høsten 
2018. RLI gjennomføres som en dialogbasert og interaktiv opplæring med 
høyt tempo og mye aktivitet, der deltakernes engasjement og 
profesjonelle bakgrunn blir brukt. RLI er en investering i din klubbs fremtid og et 
tilbud til de rotarianere som vil bidra til klubbens utvikling. Deltakerne får økt 
kunnskap om Rotary og lederskap i en ideell organisasjon, som 
kan tilpasses på alle nivåer i organisasjonen. RLI bidrar til økt engasjement og 
entusiasme for å utvikle klubben. RLI gir ikke opplæring til bestemte roller eller 
verv, men vil inspirere til aktivt medlemskap. Lederen for RLI, Elsa Nysveen, vil 
være tilstede med brosjyrer og informasjon. 
 

 
Kontaktpersoner: 
Torstein Nielsen og 
Lutz Bachmann 
 

 

ShelterBox 
er en internasjonal hjelpeorganisasjon og prosjektpartner til Rotary International. 
Samarbeidsavtalen mellom ShelterBox og RI har blitt fornyet i år. ShelterBox 
effektivt og raskt leverer støtte til mennesker i katastrofe- eller konfliktområder, 
som har mistet alt. Best kjent er vel de grønne bokser med telt og annet 
livbergende utstyr. Hvis du er flyktning eller katastroferammet og har mistet alt, 
hva trenger du da? Du trenger først og fremst tak over hodet, noe å holde deg 
varm på og lage mai i, pluss rent vann. Hjertet i en hver ShelterBox er et 
spesiallaget nødhjelpstelt med plass til en utvidet familie. Men du trenger håp og 
mulighet for å komme i gang igjen, og ShelterKit stiller nødvendig utstyr for å 
reparere hus til rådighet. ShelterBox gir mennesker rammet av katastrofer eller 
kriser ly, varme og verdighet. 

 
 
Rakkestad 
Rotaryklubb 
v/Marte Haneborg 
 

 
 

 

Can we be(e) a vibrant club? – Rakkestad Rotaryklubb 
Hovedformålet med prosjektet «La humla suse» er: 

• Gi klubben en vitamininnsprøyting for å beholde godt samhold og 
vennskap i klubben 

• Bygge nye relasjoner mellom «nye og gamle» medlemmer 
• FNs bærekraftsmål  
• Positiv omtale lokalt  
• Rød tråd igjennom året 

Mål om å ha flere hotellrom i Rakkestad, enn det Stordalen har til sammen i sine 
hoteller. Rakkestad Rotary bygger på dugnad hoteller. Disse skal være klare til å 
settes ut til våren. Kravet til insektshotellene er at de er vedlikeholdsfrie og 
nedbrytbare. De svimerkes med Rotary logo. 
Rakkestad Ungdomsskole ønsker også å følge prosjektet som en del av sin 
undervisning, og vi er i gang med et samarbeidsprosjekt hvor elevene blir med på 
aktiviteter som gjøres, lære om hvordan et insektshotell kan lages og være med på 
å sette dem ut. Elevene skal gjøre feltarbeid på aktivitet rundt et insektshotell, se 
hvilke arter som dukker opp på ulike områder og i ulike miljøer.  
Rakkestad Rotary kommer også til å gjennomføre et Intercity møte 4. november 
hvor vi samarbeider med CropTrust og Norges Bondelag om programmet- dette er 
i tråd med at vi har fokus på FN sine bærekraftsmål og at klubben har en «rød 
tråd» for programmene gjennom året. 
 

 
Kløfta Rotaryklubb 
v/Arvid Bratlien 
 

Stein Ove Berg-prosjektet 
Kløfta Rotary ønsker i samarbeid med Kløfta Vel å reise en statue av 
visetrubaduren Stein Ove Berg som vokste opp på Kløfta og bodde der store deler 
av livet sitt. Statuen vil bli plassert i Kløftaparken rett ved Romerikssenteret. Berg 
ville fylt 70 år i desember 2018 og målet er å avduke statuen av Berg i 2023, det 
året han ville fylt 75 år. 
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Stein Ove Berg var en landsomfattende kjent visesanger og mange av hans viser er 
godt kjent, blant annet «mandag mårra blues» og «kommer nå, våren kommer 
nå». 
Kunstneren som er valgt til å lage statuen er Bjørn Sørvang Hansen. Han har laget 
flere kjente statuer, blant annet av fotballspilleren Tom Lund. 

Hele Kløftas befolkning, samt alle innbyggerne i Ullensaker, vil ha glede av en 
statue av Stein Ove Berg. Det har vært mange gode tilbakemeldinger fra 
innbyggerne på planene. 

 

 
 
Hans Christian Kihl 

Rotary Business Network 
Rotary Business Network er et tilbud til rotarianere og inviterte gjester for å skape 
en arena for yrkesrelatert fellesskap, bygge nettverk, og bidra til hverandres 
forretningsmessige og personlige utvikling.  
Hensikt: «Å skape en arena der yrkesaktive rotarianere etablerer et felleskap, 
inspirerer hverandre gjennom utveksling av idéer, tips, kontakter m.m. samt 
bidrar til hverandres forretningsmessige utvikling til det beste for medlemmene 
og lokalsamfunnet.» 
Nettverket kan brukes som springbrett for nye, fremtidige medlemmer og for å 
øke engasjementet i klubbene. 
Møtene starter med en liten matbit, før alle deltakerne presenterer seg. Kveldens 
innleder holder et foredrag om et aktuelt, yrkesrettet tema, og det blir mulighet for 
spørsmål. Deretter er det fokus på business, med muligheter for nye forbindelser 
og prosjekter. Hans Christian Kihl leder seansen med forretningsidéer, mingling 
og nettverksbygging. 
Foredragsholdere siste år har vært Einar Enger, tidligere konsernsjef i NSB, om 
hva som kreves av en styreleder, Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor AS om 
Internet of Things og når teknikken svikter, og Gro Skaaren-Fystro fra 
Transparency International om korrupsjon og hvilke utfordringer næringsliv og 
offentlig sektor står overfor.  
Kontaktperson:  
Hans Christian Kihl, Råde RK, leder av Rotary Business Network. Mobil: 905 
63282. Epost: hckihl@online.no 

 
 

 
 
Hans Christian Kihl, 
Vice President 
Northern Europe 
E-mail; 
hckihl@online.no 
Phone +47 90563282 
 

ITHF - International Travel and Hosting Fellowship 
Rotary Fellowships tilbyr rotarianere og partnere muligheten til å bli venner med 
andre i Rotary som deler felles interesser. ITHF er et av mer enn 60 offisielt 
sanksjonerte og anerkjente fellowships i Rotary. De spenner fra interesser fra 
golf, vin til fiske til reise og vertskap for gjester, og mer. For en fullstendig liste, 
se Rotary.org. ITHF (https://www.ithf.org) ble offisielt anerkjent av Rotary i 
1989. ITHF er innlemmet og styres av et styre bestående av en president, valgt 
president, kasserer, sekretær og 4 visepresidenter. De som rapporterer til styret 
er en gruppe med 35 visepresidenter fra alle regioner i verden, en 
medlemsdirektør, promoteringsdirektør, web-master, Facebook-redaktør, 
redaktør for kommunikasjon / tilkoblinger og en turkomité. Fellowship-arbeidet 
støttes av en administrator. 
 

Hva ITHF tilbyr: 
Muligheter for å få kontakt med andre rotarianere og partnere under dine reiser. 
Muligheter for å være vertskap for andre rotarianere og partnere under sine 
reiser. Muligheter for å bli med på høyt spesialiserte turer med profesjonell 
omvisning og gjerne med Rotary-temaer, i andre land og interessante steder. 
Muligheter for å oppleve et nivå med Rotary-moro og fellesskap du kanskje aldri 
trodde eksisterte. Muligheter for å oppdage steder og oppleve eventyr som ikke 
er tilgjengelige på andre måter. Muligheter for å tilhøre en av de nærmeste 
«familiene» i Rotary, glede seg over rike vennskap på turer, under Conventions 
og fra de mange «forbindelsene» vi oppretter hver for oss. Muligheter for å holde 
deg orientert om erfaringer fra andre medlemmer gjennom kvartalsvise 
nyhetsbrev og oppdateringer. 
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Presentert for 
Bergenhus RK 
av Tove Ragna 
Reksten 

 

RotaXion 
Sidan oppstarten i 2014 har Bergenhus RK omsett Rotary sitt verdigrunnlag «å 
gagne andre» til praktisk handling gjennom prosjektet ROTAXION. Prosjektet 
rettar seg mot barn i alderen 10 til 12 år ved ein skule i ein bydel i Bergen som i 
mange år har skåra lågt i levekårsundersøkingane. Gjennom ROTAXION ønsker 
Bergenhus RK å gje mindre privilegerte barn høve til å lære, oppleve og utfordre 
seg sjølve gjennom ei rekke minneverdige aktivitetar i fellesskap med trygge, 
inspirerande vaksne. Rotaryklubben trekk vekslar på eit breitt nettverk, gode 
eksterne relasjonar og generell livserfaring, og kan vise til ein gjeng glade barn 
med styrka sjølvkjensle og unike erfaringar, takknemlege foreldre og eit godt 
samarbeid med skulen. 

Klubben dekker alle utgifter med aktivitetane, inkludert transport og måltid, og 
har fått noko tilskot frå legat og andre filantropiske fond. Barna har så langt 
mellom anna fått sjå baksida av TV-produksjonar («Stille før sending», TV2), 
øvd seg på fallskjermhopp («Fly som fuglen», vindtunnel på Voss), spele 
eliteseriefotball («Straffe», SK Brann) og testa grenser i klatreparken («Høyt og 
lavt», Nesttun). Aktivitetane har stor verdi for barna, som føler seg sett og 
spesielle, og for foreldra som ikkje har ressursar til å gjere noko ekstra for sine 
unge håpefulle.  

 

Rotary Distrikt 2260 
På distriktets stand finner dere mye informasjon om Rotary, både fra 
«personalet» og i form av brosjyrer. Vi selger også årets slips, skjerf og pins, 
kulepenner mm. På standen kan dere også lage deres egen EndPolio-pin eller en 
annen, og få hjelp til å lage deres egne medlemskort. Dere kan også få råd og tips 
så vel som kart over Kiel.  
 

 
 

 
Greit nok alt dette, men hvor skal vi spise? 

Jo, her serveres de inkluderte måltidene: 
Oceanic à la Carte – akter på dekk 6 (til høyre) 

Grand Buffet – fremme  på dekk 6 (under) 

 



 
 
 

Etter denne konferansen er det bare å begynne å glede seg til den neste! 
 

Distriktskonferanse 2020 
18. – 20. september 

 

President Stein Erik Narvesen og DG Ine Barlie, Kolbotn RK 2020 – 2021 

Vi gleder oss til å se dere på Quality Hotel Entry, Mastemyr! 

 


