
SEMINAR

Vi setter fokus på
moral og folkeskikk. 

Sentrale utviklingstrekk i
det norske samfunnet.

Hva skjer med holdningene
våre?

Åpent seminar arrangert av
Rotaryklubbene i Tønsberg,
Sem, Nøtterøy, Færder, Stokke,
Jarlsberg og Re.

Sted: 
Brunstad Conference
Center, Melsomvik 

tirsdag 1. mars
2005 
kl 12.00 - 16.00

Seminarets mål:

Arrangøren setter fokus på moral og
folkeskikk. Sentrale samfunnsaktører vil
belyse utviklingen og behovet for
nytenkning og handling.

Seminaret er åpent for alle, og henvender
seg til mennesker som har sitt virke
innen bl.a. privat og offentlig virksomhet,
næringsliv, skoler, helsevesen, kirke og
medier.

Programmet støttes av:
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Registrering og
lunch

12.00-13.00

13.00
Velkomst/Åpning
Hanna Kirsebom Aronsen,
Tønsberg Rotaryklubb

13.15
Hvordan står det til med
de norske verdiene?
Ottar Hellevik, professor UiO/forsknings-
leder, MMI Univero

15.30
Betydningen av eksem-
plets makt - voksne som
rollemodeller
Inger Johanne Kraver, dekan/høgskolelek-
tor, Høgskolen i Vestfold

14.45
Kulturinnslag

Utviklingstrekk sett med
politiets øyne
Hans Sverre Sjøvold, Politimester 
i Vestfold

15.00

Tøyer markeds-
aktørene grenser? 
Bjørn Erik Thon, Forbrukerombud

13.45

16.00
Avslutning

Pause, kaffe, frukt og
mingling

14.15

Benytt også anledningen til å bli 
kjent  med ett av landets største og mest
moderne konferanseanlegg.

Seminaravgift, kr 300,- per deltaker,
inkluderer lunch, kaffe og forfriskninger.

Send påmelding i dag eller senest innen
fredag 25. februar til Sem Rotaryklubb,
Husvikveien 53, 3113 Tønsberg, eller til
kjell.m@online.no  Vennligst oppgi antall 
deltakere og betalingsmåte.

Seminaravgiften betales ved påmelding
til Sem Rotaryklubb, konto
2400.07.01579, alternativt kontant ved
registrering på Brunstad.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere
informasjon, kontakt konferansekomiteens
medlemmer: 
Hanna Kirsebom Aronsen, tlf. 913 64 046
Inger-Britt Zeiner, tlf. 913 61 476
Aasta Kari Holm, tlf. 906 68 727 
Tor Gervin, tlf. 913 87 380
Helge Klingberg, tlf. 33 33 69 30 
Uffe Karmisholt, tlf. 901 70 592 
Per Johan Feet, tlf 907 56 820


