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Distriktsguvernør Svein Aanestad:

Kjære Rotarianere, ledsagere og gjester!
Jo mer man engasjerer seg i arbeid for Rotary, jo klarere ser man hvilken unik 
organisasjon det er snakk om. Får man først øynene opp for alt det gode og positive 
som utrettes i Rotarys regi over hele verden, vil man neppe stille seg likegyldig til 
organisasjonen. Jeg er opptatt av engasjement, og at medlemskapet i Rotary skyves 
oppover på rotarianernes prioriteringslister. 
Derfor er nettopp engasjement et gjennomgående tema for årets konferanse. 
Engasjement i internasjonalt arbeid og støtte til The Rotary Foundation, men også 
engasjement lokalt og innad i klubbene. Målet er at man skal forstå og verdsette alt 
Rotary gjør og utretter, og samtidig føle gleden ved Rotary. På det viset skal 
medlemskapet bli attraktivt for den enkelte rotarianer. Håpet er at det også skal bidra 
til å lette rekrutteringen til klubbene  av nye, gjerne yngre, medlemmer. Skal vi kunne oppnå dette, må vi følge 
RI-president Bill Boyds motto for rotaryåret 2006 - 2007: ”Lead the Way ”- Gå foran og vis vei !
Det er lagt ned mye arbeid, særlig fra Notodden Rotary Klubbs side, for at årets konferanse skal bli vellykket 
og en samling som blir husket. Vel Møtt til Distriktskonferanse på Bolkesjø!

Svein Aanestad,
Distriktsguvernør 2006-07
Distrikt 2290

Kjære Rotarianere og ledsagere!
Velkommen til Notodden og Bolkesjø. 
Der er vi omgitt av Telemarks vakre fjell. Vi gleder oss til en inspirerende konferanse. 
La åpenhet og oppmuntring prege de dagene vi skal være sammen.
Notodden har gnisten fra elva, dvs. vannkraften, som symbol i sitt byvåpen. På grunn 
av vannkraften valgte Norsk Hydro å legge sitt arnested til Notodden. I nærmere 100 
år var Norsk Hydro og Tinfos grunnlaget for stedets utvikling. 
I dag er næringslivet i Notodden preget av mange virksomheter, småindustri og handel i tillegg til skoler.
Notodden by har en kort historie. Stedet har likevel mange gamle bygninger som vitner om bosetning og 
aktivitet i mange hundre år. Heddal Stavkirke fra ca. 1200 er et eksempel. På  lørdagens rundtur får 
ledsagere m.fl. se stavkirken og noen av fotsporene etter Norsk Hydro.
Notodden Rotaryklubb er bare 56 år. Motto for medlemskap er naturligvis ”service above self”. Med andre 
ord må vi rette oppmerksomheten mer mot hverandre enn mot oss selv. Vi ønsker at dette skal prege 
klubbens aktivitet både innad og utad. 
I vår tid er ofte aktivitet og effektivitet synonymer. I Notodden R K  ønsker vi også ha tid til samtale og å 
le sammen. Dette gjelder også på årets distriktskonferanse!     
Vel møtt!
Tor J. Landsverk
President  Notodden R K



«Det handler om mennesker»
FREDAG 01.09:
16.00-18.30: Registrering
19.00:         Velkomst på hotellet i Bolkesjøhallen

Velkommen med orientering om industribyen Notodden Erik Søndergård
Fra Bolkesjøhallen går vi over til Låven  (Uformelt antrekk)

Grillmat og dans til orkester.

LØRDAG 02.09:      
08.00-09.00: Registrering av nye deltakere. 

Frokost.
09.00: Åpning av konferansen v/ Tor J. Landsverk, president i NRK

Konferansierer: Borghild Brennekåsa og Arvid Gjengedal.
Kunstnerisk innslag
Hilsninger ved ordfører Bjarne Bakken, og fra de norske distriktene, 
de nordiske distriktene og fra RIs representant 

10.45:       Kaffepause.                                            

11.00:    Dagens hovedtaler Thorvald Stoltenberg

12.00-13.30     Lunsj.
13.30     Kulturinnslag

14:00-14:30 Frivillig innsats for Rotary under fjerne himmelstrøk v/ Olaug og Håkon Andreassen
14:30-15.00  Ung og ny i Rotary v/ Knut-Magnar Aanestad

15.00- 15.30   Kaffepause

15.30.- 16.00 Perspektiver på ungdomsutvekslingen v/ Herman Meier
16.00- 16.30  Presentasjon av utvekslingsstudentene v/ Ivar Hauler Halvorsen
16.30-17.00 Gleden ved Rotary v/ Edrund Olaisen

kl. 19.30:            Festmiddag/bankett
Antrekk: Mørk dress/smoking/bunad
Kulturinnslag og dans til levende musikk

SØNDAG 03.09:
08.30:           Frokost.
09.30:           Velkommen til ny dag v/Helge Albrecht Larsen
09.45:            Generalforsamling 

10.30 Kaffepause
10.45 Rotarysaker, oppsummering og avslutning

12.00 Hjemreise



LEDSAGERPROGRAM:
14.00- 17.30: Busstur Bolkesjø – Gransherad- Heddal Stavkirke/Låvekirken m/omvisning -
Notodden – Admini/Villamoen,  Notodden Næringspark Norsk Hydro, Tinfos og etter dette 
Svelgfoss til Bolkesjø.

Guider på turen er Kristine Brokhaug og Kari Timland

LEDSAGERPROGRAM PÅ SØNDAG:
Omvisning i Gamlestua til Ellen-Mari og Walfried Brandt.

Hovedtaler:

Thorvald Stoltenberg er norsk diplomat og politiker. Han er utdannet jurist, og 
begynte i Utenriksdepartementet i 1958, der han tjenestegjorde blant annet i 
Jugoslavia. Han var statssekretær i flere Ap-regjeringer på 1970-tallet. Stoltenberg har 
vært forsvarsminister, utenriksminister og FNs høykommissær for flyktninger, Norges 
ambassadør til Danmark, og er nå president for Norges Røde Kors. Han har kalt sitt 
foredrag «Frivillige organisasjoner - det handler om mennesker».

Kulturinnslag:

Sigmund Groven er født i Heddal, og er musiker og komponist. Han blir regnet som en 
av verdens beste på munnspill, og har holdt konserter over hele verden. Groven har gitt 
ut flere plater, og medvirket i flere programmer på radio og fjernsyn. 

Knut Buen er spelemann fra Tuddal som kan se tilbake på et allsidig virke i norsk 
offentlighet. Han har en rekke opptredener og plateutgivelser, og han er opptatt av å 
formidle vår felles tradisjonskultur, der både musikken og ordspillet har sin plass. 

Camilla Jonstang er bosatt på Notodden og er sopran. Hun avsluttet sitt 
diplomstudium ved Norges Musikkhøgskole sommeren 2002 og arbeider nå som 
freelance-musiker. Hun er bejublet for sine romansetolkninger men har sin styrke også i 
opera og oratorier. Hun akkompagneres av Torgeir Fossli.



Påmeldingsskjema til distriktskonferansen 2006 

Fredag 1. til søndag 3. september, 
Sted: Bolkesjø Hotell, Notodden 

Pris: Pr. person i dobbeltrom:                 kr. 3.000,-  
Ankomst lørdag, pr. person 1 natt:   kr.  1.990,- 
Deltakelse fredag/lørdag u/overnatting:   kr.  1.900,- 
Deltakelse lørdag m/lunsj og festmiddag:   kr.  1.500,- 
Ledsagerprogram:   kr.     220,- 
 

Innbetaling sendes Notodden Rotaryklubb innen 1. august 2006 
konto nr. 2699.54.82451 

 Bindende påmelding innen 1. juli pr. post, faks eller e-post til: 

Notodden Rotaryklubb v/John Terje Veseth. 
(Tlf. nr. 35 02 51 30, eller telefaks nr. 35 02 51 39, eller e-post: notodden@rotary.no

Finn også påmeldingsskjema på: http://www.notodden.rotary.no 

Jeg ønsker herved å melde meg på årets distriktskonferanse 1. – 3. september: 

Rotaryaner: 
Navn: 

For summering  
Se prisliste over 
 

Adresse: 
 

 
 

 
 

 
 

Tlf:                                       Rotaryklubb : 
 

 
 

Ledsager. 
Navn: 

 
 

Adresse: 
 

 
 

 
 

 
 

Tlf: 
 

 
 

  
 

    □   Ja, jeg ønsker å delta på ledsagerprogrammet lørdag 2.09. 
Merknader: (evt. tilleggsopplysninger arr. bør kjenne til) 
 

Sum 
 

 
 

 
 

(tillegg for enkeltrom pr. natt kr. 250,-) 

Hva inngår i prisen? Se baksiden! 

 

mailto:notodden@rotary.no


 

Prisen inkluderer: 
Overnatting i dobbelt- eller enkeltrom. 
«Get-together»samling på fredag kveld med underholdning og mat. 
Alle måltider. 
Forfriskninger i konferanseavdelingen. 
3 retters festmiddag inkl. vin ad libitum og kaffe avec, samt underholdning. 

Prisen inkluderer ikke: 
Reiseforsikring. 
Drikke utover det som serveres i arrangementets regi. 
Spesielt ledsagerprogram. (Se eget oppsett). 
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Praktisk informasjon for ankomst til Bolkesjø: 

mst med bil: 
g fra E-18 i Grenland over til RV 36, ta av til RV 360 ved Gvarv, til kryss E-134 
 mot Kongsberg, til avkjøring Bolkesjø. Eller E-134 fra Kongsberg til Notodden til
 Bolkesjø. Det er ca. 20 km. fra Notodden sentrum til Bolkesjø hotell. 

mst med buss fra øst: 
essen avgår hver time hele døgnet mellom Oslo og Notodden, til/fra 
terminalen. 

mst med tog fra øst og sør: 
slo/Kristiansand, med togbytte på Nordagutu til Notodden Kollektivterminal. 
abell, se NSB). 

 er dårlig ruteforbindelse mellom Notodden sentrum og Bolkesjø. Avtale om 
å Kollektivterminalen gjøres til arrangementskontoret. 


