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Distriktskonferanse 
Quality Hotel Sarpsborg 

23. – 25. september 2022 



 
Distriktsguvernør 

 
Hans Christian Kihl (f. 1964) er utdannet 
agroteknikker fra Tomb, informasjon og kom- 
munikasjon ved Høgskolen i Innlandet. Han har 
studert innen byggevare, logistikk og landbruk 
og driver i dag Kihl gård (www.kihlgard.com). 
Kihl gård er en familiedrevet gård med lange 
tradisjoner. I dag drives det et moderne land- 
bruk med korn, skog og eggproduksjon. 
Gården har også kurs- og selskapslokaler. 
Dette er stedet hvor Råde Rotaryklubb har sine 
faste møter. 

 
 

 
Hans Christian har vært aktiv i 4H og Bygdeungdomslaget i ungdomstiden med 
bl.a. utveksling til USA. Han har vært utvekslingsstudent med International 
Agricultural Exchange Association (IAEA) til New Zealand i 7 måneder i 1986. Hans 
Christian ble etter utvekslingen med i IAEA for å promotere utvekslings-
mulighetene til norsk ungdom. Han ble så valgt til  å representere Norge i det 
internasjonale styret til IAEA. I 1993 - 1994 ble Hans Chris tian valgt til Internasjonal 
President for IAEA. IAEA opererte i 22 land på den tiden     og hadde ca 1000 
utvekslingsstudenter i året. IAEA startet i 1963 og ble avsluttet i 2012. 

 
Hans Christian har vært tillitsvalgt i flere av landbrukets organisasjoner. Han er 
leder i Råde Bondelag og nestleder i Østfold Bondelag. Han har hatt ulike verv i 
Nortura (Gilde - Prior) fra 1997 – 2017. Han har også deltatt på flere av Norsk 
Landbruks-samvirke sine kurs for toppledere. Hans Christian startet, sammen med 
to andre bønder, Råde Fjernvarme AS i 2006, og er i 2022 selskapets styreleder. 

 
Hans Christian ble medlem i Råde Rotaryklubb i 2009, og var klubbpresident i 2015 -
2016. Han er medlem av International Hosting and Travel Fellowship og Vice President 
for Nord Europa. Han deltok på RLI i 2020. Han har vært koordinator og  vert for Rotary 
Business Network i distrikt 2260 og fikk i 2019 tildelt PHF for dette arbeidet. 
Han gleder seg til å jobbe videre med Rotary og alle de flotte 
menneskene i tiden som kommer.



 
 

Råde Rotaryklubb 
 
Råde Rotaryklubb ble etablert 29. september 1969. 
Pr. juli 2022 har klubben 23 medlemmer. 
Vi avholder våre møter hver mandag kl 20.00 – 21.00 
på Kihl Gård, Kihlsveien 15, Råde. På de ukentlige 
møtene treffer medlemmene gode venner, hører 
foredrag av egne eller eksterne ressurspersoner, er på 
bedriftsbesøk i nærmiljøet eller planlegger og  
gjennomfører prosjekter. Vi engasjerer oss i lokale 
humanitære og kulturelle prosjekter. I tillegg  deltar 
alle medlemmene i komitéarbeid og andre interne 
aktiviteter som er nødvendige for å gjøre klubben til 
en spennende møteplass. 
 

Råde Rotaryklubb har disse pågående prosjektene i     Råde og omegn: 
 
o Vi sender årlig ungdom med lederegenskaper fra Råde til et 

nasjonalt lederseminar (RYLA = Rotary Youth Leadership Award) 
o Vi sender regelmessig ungdom ut på utveksling i verden 
o Vi administrerer «Natteravnordningen» i Råde kommune 
o Vi har vært med på å etablere en sansehage ved Råde Bo- og  

servicesenter og holder denne vedlike 
o Vi har bygget et kanonaust med 10 kanoer som er til gratis utlån   for  

padling i Vansjø 
o Vi støtter Rotary Internationals arbeid for en poliofri verden i prosjektet «End 

Polio Now» i samarbeid med bl.a. WHO, UNICEF og Bill and Melinda Gates     
Foundation. 

 
Råde Rotaryklubb er vertskap for årets distriktskonferanse.  

 



PROGRAM  

Fredag 23. september 2022 
15.30: Innsjekk for de som skal bo på hotellet 
17.00: Registrering 
18.00 – 18.45:  Generalforsamling v/IPDG Lars Borgestrand  
19.00: Middag og sosial samling  

 
 
Lørdag 24. september 2022 
TEMA FOR KONFERANSEN: KNAPPHET PÅ RESSURSER 
 
08.00:   Innsjekk og registrering 
09.00:   Åpning av konferansen v/president i Råde Rotaryklubb 

Lars-Erik Holstad Lilleng 
Hilsen fra Råde kommunes ordfører René Rafshol 
Hilsen fra distriktsguvernør Hans Christian Kihl 
Hilsen fra Hans Majestet Kongen 
 

Konferansier for dagene er Bjørn Amundsen, Råde Rotaryklubb 
 
09.30 – 10.15: Yara Norge, v/agronom Anders Rognlien 
10.15 – 11.00: Orkla ASA, v/konserndirektør Håkon Mageli 
 
11.00 – 11.30: Pause 
 
11.30 – 12.15: Borregaard, v/Senior Vice President Liv Longva 
12.15 – 13.00: PDG Ine Barlie, Kolbotn Rotaryklubb: «Mitt Rotary» 

 DYEO Øivind Bråten, Nittedal Rotaryklubb:     RYLA - «Lederprogram  
 for ungdommer» 

 Kristin Samuelsen Braskereid, Rygge Rotaryklubb og 
Flemming Graversen, Jessheim Rotaryklubb: «Rotary Business  
Network» 
 

13.00 – 14.15: Lunsj og mingling i House of Friendship 
 
14.15 – 15.00: RUTER, v/administrerende  direktør Bernt Reitan Jenssen 
 
15.00 – 15.30: Pause 
 
15.30 – 16.15: Avinor, v/administrerende direktør Abraham Foss 
16.15 – 16.45: Sykehusprest Maria Lorentzen Spydevold 
 
16.45 – 19.00: Egentid eller spasertur (17.00 -18.00)  

 sammen med   PDG Jutta Bachmann og PDG Ine Barlie 
 
19.00 – 19.30: Aperitiff 
19.30 – 22.00: Festmiddag med underholdning v/Erik-André Hvidsten 

 



 
Søndag 25. september 2022 
TEMA: ET HAV AV MULIGHETER I ROTARY 
08.00 – 09.00: Registrering nye deltagere 

08.00 – 09.00: Frokost for de som bor på hotellet 
 
09.00 – 09.10: Hilsen fra RI-president Jennifer Jones (digitalt) og   
 RI direktør Lena Mjerskaug, Enebakk Rotaryklubb 
09.10 – 09.15: Hilsen fra distrikt 2310 v/distriktsguvernør Terje J. Løken,  
 Nesbyen Rotaryklubb 
09.15 –09.25:  Rotary International Convention, Melbourne, v/PDG   ́Berit Reppesgård,  

 Sandefjord Øst Rotaryklubb 
09.30 – 10.00: Saker fra Lovrådet v/PDG Johan Østby, Enebakk Rotaryklubb 
10.00 – 10.20: Ungdomsutveksling v/DYEO Øivind Bråten, Nittedal Rotaryklubb 
 
10.20 – 10.50: Pause / utsjekk hotellgjester 
 
10.50 – 11.05: Rotaract v/president Kristoffer Kihl, Varna Rotaractklubb 
11.05 – 11.20: Rotary Fellowships v/PDG Jutta Bachmann,  
 Nesodden Rotaryklubb 
11.20 – 11.50: Rekruttering av nye medlemmer. To klubber som kan vise til   
 gode resultater. 
11.50 – 12.20: «Tjukkasgjengen» - motivasjon v/Jan Ellefsen 
12.20 – 12.35: Presentasjon av  DGE Knut Willy Sørensen, Fredriksten  
 Rotaryklubb     og presentasjon av neste års distriktskonferanse 
 
12.35 – 12.45: Avslutning v/DG Hans Christian Kihl 
 
13.00: Lunsj 



Foredragsholdere 

Lars-Erik Holstad Lilleng 
Lars er årets klubbpresident i Råde Rotaryklubb og har 
vært medlem i klubben siden 2012. Han er daglig leder 
i AS Rolv Holstad og i Holstad Våpen AS. Han er medlem 
i Råde Skytterlag og har  tjenestegjort i FN-styrkene i 
Libanon. 

 
 

Bjørn Amundsen 
Helgens dirigent har vært medlem i Råde Rotaryklubb siden 2015. 
Bjørn er dekningsdirektør i Telenor og er stadig på reise. Han er 
kanskje den som kjenner Norges geografi best. Hvert år kjører han 
80.000 km  på kryss og tvers i hele landet for å påse at mobilnettet 
lever opp til kundenes forventninger. 

 
 

René Rafshol 
René har vært ordfører i Råde kommune siden 2011. Han har 
stor tillit i kommunen, noe som vises ved at han ble gjenvalgt 
som ordfører både i 2015 og 2019. 

 
 
 
 

Lars Borgestrand 
Lars er medlem i Jeløy Rotaryklubb og var distriktsguvernør i 
distriktet i  2021 - 2022 og er dermed ansvarlig  for å få årets 
generalforsamling i havn. 
Lars er fra i år Regional Rotary Foundation coordinator for RI 
Zone 18. Lars er Director Public hos Advania Norge. 

 
 
 

Anders Rognlien 
Anders har 15 års fartstid som senior agronom i Yara Norge. 
Han har    et glødende engasjement for norsk landbruk  
og viktigheten av norsk matproduksjon. De siste årene  
har han ledet flere nasjonale bransjeprosjekt innen korn og 
gras.  

 

 



Håkon Mageli 
Håkon er konserndirektør kommunikasjon og corporate 
affairs i Orkla ASA. Han har lang erfaring fra Orkla og Nora 
Industrier (fusjonert med Orkla i 1991). 
Orkla er produsent av mat og andre forbruksvarer og er  
et  ledende merkevareselskap med varer som finner veien til 
forbrukere over store deler av verden. 

 
Liv Longva 
Liv har vært i Borregaard AS siden 2008. Hun ble utnevnt 
til direktør, innkjøp og strategisk sourcing i 2020.   Liv har 
tidligere hatt stillinger i NATO C3 Agency, Tandberg Data 
og Forsvaret. Liv er utdannet siviløkonom fra Universitetet i 
Oslo. 

 
 

Ine Barlie 
Ine er medlem i Kolbotn Rotaryklubb og var distriktsguvernør 
i distrikt 2260 i rotaryåret 2020 – 2021. Hun er barnefysio- 
terapeut for Oslo kommune.  
Ine har vært   aktiv bryter med en rekke medaljer fra NM, VM  
og EM. I 2016, under OL i Rio, ble hun innlemmet i det  
internasjonale bryteforbundets (UWW) «Hall of Fame». 

 

Øivind N. Bråten 
Øivind er medlem i Nittedal Rotaryklubb og DYEO i distrikt  
2260 og ansvarlig for distriktets ungdomsutvekslings- 
programmer. Han er head of department of process development 
i Det Norske  Veritas. 

 
 
 
 

Kristin Samuelsen Braskereid 
Kristin er årets president i Rygge Rotaryklubb og 
leder for Rotary Business Networking South  for distrikt 
2260. 
Hun er Operational Excellence Manager - Health  and Safety for  
Nexans Norway. 

 
 
 
 
 

 

 



 
Flemming Graversen 
Flemming er medlem i Jessheim Rotaryklubb og leder for Rotary 
Business Network North for distrikt 2260. 
Han er forretningsutvikler i Triple-S Norge innen oil/gas, marine 
og havbruk. 

 
 
 
 

Bernt Reitan Jenssen 
Bernt er administrerende direktør i Ruter AS. 
Han har ledet Ruter AS siden selskapet startet i 2008 som et felles 
administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 

 
 
 
 
 

Abraham Foss 
Abraham er konsernsjef i Avinor. Han har tidligere hatt en 
rekke topplederstillinger innen telekom, inkludert 
administrerende direktør i Telia Norge, Head of Business i det 
malaysiske telekomselskapet Maxis, Senior Vice President for 
digitale tjenester i Telenor Group, og CMO og Vice President 
Business i  Telenor Norge. 
 

Maria Lorentzen-Spydevold 
Maria er prest, lærer, forfatter og foredragsholder 
Hun er sykehusprest for Sykehuset Østfold. Hun eier og driver 
også firmaet Skolelykke som gir leksehjelp og råd til foreldre 
om hvordan du som forelder kan bidra til en bedre skole- 
hverdag for barna dine. Maria har bl.a. vært lektor på 
Tomb VGS. 
 
Erik-André Hvidsten 
Erik-André er skuespiller og sanger med hovedvekt musikkteater. 
Han har utdannelse fra Norges Musikkhøyskole  (1994 - 1996) og 
Teater- och Operahögskolan i Gøteborg (1996 - 1999). 

 
 
 

 
 

 

 



SØNDAGENS PROGRAM 
TEMA: ET HAV AV MULIGHETER I ROTARY 

 
Lena Mjerskaug 
Lena er medlem i Enebakk Rotaryklubb og nå utnevnt til 
RI Direktør. Hun har lang erfaring fra mange oppgaver i 
Rotary. Hun var distriktsguvernør i    2260 i  2010 - 2011, 
styreleder i NORFO i 2012 – 2013 og COL-representant i 
2017 – 2020. 

 
 

Terje J. Løken 
Terje er medlem i Nesbyen Rotaryklubb og årets  
distriktsguvernør i distrikt 2310. Terje er kredittsjef i Skue Sparebank. 

 
 

 
 
 

 
Berit er medlem i Sandefjord Øst Rotaryklubb og var  
distriktsguvernør i distrikt 2290 i rotaryåret 2020 – 2021. Hun er  
regionkontakt for Akademikerforbundet. Hun var tidligere  
distriktssjef sivilforsvaret i Vestfold. 

 
 

 
 

Johan Østby 
Johan er medlem i Enebakk Rotaryklubb og var distriktsguvernør 
i 2016 – 2017. Han har vært sekretær i NORFO, er distriktets 
COL-representant og Norges administrator for Rotary Norden. 
Johan er pensjonist, tidligere gårdbruker, ølbrygger, leder for 
utlendingsforvaltningen i Follo Politidistrikt og 
seniorrådgiver i Politidirektoratet. 

 

Kristoffer Kihl 
Kristoffer er president i Varna Rotaract. Han 
studerer geomatikk på Norges   Miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.  

 



Jutta Bachmann 
Jutta er medlem i Nesodden Rotaryklubb og årets 
distriktssekretær. Hun var  distriktsguvernør i 2019 - 2020. Hun 
er prosjektleder for prosjektet «Helhetlig oppfølging av 
flyktninger og innvandrere» i NAV/Råde kommune og daglig 
leder/eier av Bachmann Consulting. 

 
 
 

Jan Ellefsen 
Han begynte å «gå» i 2012. 
Han sier at «vi hadde i første omgang en målsetting om 
at    vi skal gå fra ‘Tjukkas til kjekkas’. Vi har nå åpnet 372 
underavdelinger, eller Chapter som vi kaller det, og vi er 
representert i Norge, Sverige, Danmark,       Frankrike, 
Spania, Hellas, Tyrkia, Canada, Skottland og USA. Vi er i dag 
ca. 35.000 medlemmer totalt!» 

 

Knut Willy Sørensen 
Knut Willy er medlem i Fredriksten Rotaryklubb og er årets 
DGE. Han har arbeidet i Nettbuss i over 20 år og gått gradene 
fra sjåfør til regionsdirektør. I dag er han daglig leder i 
opplæringskontoret for Service og Samferdsel    SA der hans 
hjerte banker for lærlinger knyttet til kran- og 
løfteoperasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Støttespillere for Råde Rotaryklubb 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

P e d e r 
 Eiendom AS   



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råde kommune 
Foto: Nichlas Tangen - Panorama Design 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Råde kommune ble grunnlagt i 1837, da Formanskapsloven ble vedtatt av 
Stortinget. Kommunevåpenet til Råde har en gul skråbjelke mot en grønn 
bakgrunn, dette  for å illudere raet som går gjennom kommunen. Råde er 
en bygd med mange kulturhistoriske funn, blant annet gravplasser og 
steinalderplasser - hvor de eldste er fra 3000 f. Kr ved Vansjø. Andre 
historiske steder inkluderer blant annet Råde Kirke fra 1185, som ligger i 
tettbebyggelsen i Karlshus. Her ligger også Råde bygdetun. Navnet 
«Råde» kommer antagelig av det norrøne ordet «stang» (róða), som er 
ofte brukt i elve- og  fjellnavn.  
 
Råde kommunes verdier:  
Raushet, Glede og Respekt 

 
 

 
 



 


