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VELKOMMEN

Jeg håper dere får fine dager her i Tønsberg. Det er en stor glede å samle hele 
distriktet her i min hjemby. Jeg har alltid vært «bygutt», og jeg bodde mine seks 
første år her nede ved brygga. Så jeg har opplevd bryggas utvikling fra industri og 
handel, til et yrende folkeliv kombinert med bygging av vikingskip og restaurering 
av gamle båter. 

Vi har flere Rotaryklubber i byen, og jeg begynte i Tønsberg Rotaryklubb i 2003. 
Mitt medlemskap i Rotary er engasjerende og gir meg mye. Som for de fleste startet 
medlemskapet med at jeg gikk på klubbmøter, hørte interessante foredrag og 
fikk nye venner. Etter hvert lærer man om alle prosjektene, og det internasjonale 
engasjementet til Rotary. Når en kommer utenfor landets grenser og møter andre 
rotarianere oppleves et virkelig vennskap og engasjement.

Distriktskonferansen skal være en god møteplass som gir motivasjon og kanskje 
fører til nye prosjekter. Jeg håper dere får en hyggelig tid sammen med nye og gamle 
venner her i Tønsberg.

Med vennlig hilsen
Erik Gran
Distriktsguvernør

Hjertelig velkommen 
til Distriktskonferansen 2017 i Tønsberg

Årets tema: «Har du fyr? ... har du løkter langs din vei...»  - er hentet fra sangen 
med samme navn.  Teksten i denne visa har vært rettesnoren for programmet i årets 
konferanse. Vi mener at den på en god måte illustrerer det målet hver og en av oss 
har og som ligger til grunn for vårt engasjement i Rotary. Sangen fortsetter slik:  
«… et signal om riktig lei, ei lampe som gløde i mørket og lose dæ ut og frem, som 
tar deg bort og hjemmefra, men også tar dæ hjem» - det handler om å gjøre en 
forskjell, være til hjelp og støtte og å gå foran som et godt eksempel.

Som vertskap for årets konferanse har vi lagt oss i selen for at du skal få de beste 
opplevelser, få høre dagsaktuelle foredrag og oppleve motiverende og verdifulle 
Rotarydager.  Vi håper derfor at konferansen vil gi deg faglig påfyll og gode 
opplevelser som vil inspirere deg til videre Rotaryarbeid. 

Jeg vil rette en stor takk til Distriktskonferanse komiteen i Tønsberg Rotaryklubb 
som står bak det omfattende arbeidet med å arrangere denne  konferansen, - nå er 
det opp til deg og meg og bidra til at årets Distriktskonferanse når sitt mål: «Rotary, 
making a difference.»  

Vennlig hilsen
Heidi Thorin Olsen
President, Tønsberg Rotaryklubb 2017/2018
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Mang en skute opp gjennom tidene har fulgt fyr og løkter for å finne hjem til 
Tønsberg. Like fra sjøreisene til Bjørn Farmand før år 1000 til moderne skipsfart i 
dag. Færder fyr viser vei inn fjorden. Symbolet vårt er Slottsfjellstårnet - så absolutt 
et landemerke for håp og drøm. Vi er oppriktig glade for at nettopp du har funnet 
fram til Tønsberg, en gammel og ny by i stor utvikling. Riktig velkommen til Norges 
eldste sjøfartsby, som tar deg imot med åpne armer og stor glede!

Frivillig innsats i samfunnet har svært stor betydning. Det er slik at dette enorme 
engasjementet utgjør en forskjell. Jeg er glad for at Rotary tar et aktivt samfunnsansvar 
og iverksetter tiltak som har betydning lokalt og regionalt. Den løkta Rotary setter 
fram er en fin veileder for oss politikere. Vi må tre støttende til.

Måtte årets Distriktskonferanse gi glede og inspirasjon! Lykke til!

Petter Berg
Ordfører

Dear fellow Rotarians and friends 

Juliet and I are happy to welcome to you to this 2017-18 District Conference. 
Each district conference is a great opportunity to meet other committed Rotarians 
from your district and learn how, through hard work and dedication, we will 
accomplish great things together in the name of Rotary. 

In 1935, Paul Harris wrote, “This is a changing world; we must be prepared to 
change with it. The story of Rotary will have to be written again and again.” I agree 
completely with Paul’s sentiments. The world has changed quite a bit since he made 
that comment, and so too has Rotary. Today, you can find clubs that hold service 
activities alongside traditional meetings. You can meet Rotarians who have recently 
completed school and are just starting their careers. Our membership is now more 
than 20 percent women and that figure is rising. Our ability to evolve, to change 
as the world does, is only possible because of strong, innovative leaders who are 
dedicated to club and community. 

In Rotary, we know how important it is to help our neighbors, either down the street 
or across the world. When we teach a child to read, vaccinate an infant against polio 
or bring medical help to areas where there is none, we are having a positive impact 
on the world that will affect current and future generations. Together, we serve the 
global community, and there is much work still to be done. 
I hope your district conference is a motivating and productive one, and wish you 
all the best. Together, we will achieve great things through our service in Rotary: 
Making A Difference. 

Sincerely, 
Ian H.S. Riseley President, Rotary International 2017-18
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Mikael Ahlberg and Charlotte

Mikael is Management Consultant and ICC Coach, providing training in Leadership 
and Sales. Charlotte is a Business Coach and Master Trainer of NLP and runs her 
own company.

A Rotarian since 1993, Mikael is a member of the Rotary Club of Öland Södra. He 
was President in 2003-2004, GSE Team leader in 2008, District 2410 Governor in 
2010-2011, 2011-2012 RI New Generations Committee member, 2011-2012 Zone 
15 ARC, 2011-2015 DRFC, 2012-2015 Zone 15 Rotary Coordinator, 2014 and 2015 
RI Training Leader and 2016 CoL Representative.                    

He currently serves as RI Treasurer, RI Director of zones 15-16 and on the RI Executive-, 
Finance-, Districting- and Governance Committees. 

Charlotte is the Charter President of the first eClub in Sweden, Rotary E-Club District 
2410se, and a former member of the E-Club of London Centenary. She has served 
as 2014 and 2015 RI Spouse Training Leader and Chair of the 2015-2016 RI E-Club 
Committee.       . 

Charlotte and Mikael have been involved in RYLA and AdvancedRYLA as trainers. 
Charlotte and Mikael have two children, Oskar and Sara and two grandchildren. 
They live on Öland an island in the Baltic Sea. 

Charlotte and Mikael are multiple Paul Harris Fellow’s and Benefactor to The Rotary 
Foundation.   

FREDAG 1. SEPTEMBER
Kl 17.00–18.30 Registrering

Kl 19.00  Uformell sammenkomst – enkel servering

LØRDAG 2. SEPTEMBER
Kl 09.00–09.55 Registrering
 
Kl 10.00–10.50  Åpning av konferansen 

• Velkommen ved president Heidi Thorin Olsen

• Kulturinnslag

• Velkommen til Tønsberg ved ordfører Petter Berg 

• Velkommen til DK 2017 og presentasjon av gjester ved 
   distriktsguvernør Erik Gran 

• Hilsen fra RI ved RI-presidentens representant 

• Hilsen fra Rotary distrikter i Norge

• Intro ved møteledere “Har du fyr” og “Make a difference” 

Kl 11.00–11.10 Rotary prosjekt “Fredsstudier”

Rotary International har inngått avtale med sju anerkjente universiteter, 
hvor studentene over 2 år skal studere konfliktløsning, fredsforskning og 
internasjonale relasjoner.

Innledning v/ RRFC PDG Ingrid Grandum Berget 

Kl 11.10–12.00 Etablering av Peace Innovation Lab i Berlin 
 – et tiltak for å bistå asylsøkere i deres 
 integrering.

Gründer og adm.dir. Anne Kjær Riechert

PROGRAM
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Kl 12.00–12.55  LUNSJ

Kl 13.00–13.10 Kulturinnslag

Kl 13.10–13.50 Flukten fra Syria
 Tett på en av vår tids mest sentrale konflikter 
 - og flyktningkrisen den forårsaket. 

Forfatter og journalist Linn Kongsli Hillestad

 
Kl 13.50–14.30 Utryddelse av polio – utvikling og utfordringer

Hanne Nøkleby,  
spesialist i  barnesykdommer og fagdirektør ved 
Folkehelseinstituttet ved divisjon for smittevern.

Kl 14.30–14.55 KAFFE, MINGLING OG BESØK PÅ STANDS
 
Kl 15.05 -  15.20 Presentasjon av oppgaver 
 som RRFC i sone 16 

Bjørn Vardaas 

Kl 15.05 -  15.20 Historiefortellingens kraft - moderne 
hjerneforskning har vist at det finnes knapt 
noen bedre måte å formidle et budskap på!

Ole Petter Hjelle, 
lege, hjerneforsker og høyskoleansatt 

Kl 15.40–16.30  «Villvær, flyktninger og trusler fra Cyberspace» 
 – Status og utfordringer innenfor 
  samfunnssikkerhet og beredskap

 Per Brekke, 
ass. direktør DSB 

Kl 16.30–16.40  PAUSE 
 

Kl 16.40–17.30  Ungdomsutveksling i Rotary
 Introduksjon v/DYEO Tone Kolbenstvedt

Kl 19.00   APERITIFF

Kl 19.30   MIDDAG M/MUSIKALSK INNSLAG
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SØNDAG 3. SEPTEMBER
Kl 09.00–09.45 Childrens Burn & Wound Care Foundation 
 

Notodden Rotary presenterer  
Hans Petter Schjelderup

 

Kl 09.50–10.30 Internasjonalisering hjemme og ute 
– hva er høgskolens rolle?

Rektor Petter Aasen
 

  

Kl 10.30–11.00 KAFFEPAUSE
 

Kl 11.00-13.00 DISTRIKTETS GENERALFORSAMLING 

Kl 13.00  Avslutning av DK v/ DG Erik Gran 

  Hilsen fra neste års arrangør

 
Kl 13.30 LUNSJ  

LEDSAGERPROGRAM 
SØNDAG 3. SEPTEMBER 

Kl 11.00–13.30 Byvandring og tur opp til Slottsfjellet.
Frammøte utenfor inngangen ved Jan Teigen plass kl. 11.00 

Rotarymedlem og historielærer Kjell Vik skal lede dere gjennom 
byen. Vi går følgende rute opp til Slottsfjellet:

• Conradisgate - hvem var Conradi?  
• Storgaten - hovedgaten fra middelalderen til i dag.  
• Torvet - renovert middelaldertorv  
• Øvre Langgate  - en av de opprinnelige hovedgatene  
• Møllegaten - hvor var mølla?  
• Baglergaten - hvem var baglerne? 

På Slottsfjellet blir dere møtt av Rotarymedlem og museumspedagog 
Ellen Asplin som vil fortelle om fjellets historie. 
Enkel servering på Slottsfjellet.
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Har du fyr
Tekst -Ola Bremnes

Ytterst i verden, 
ytterst i vest, 
kan hende du seile di skute. 
Kan hende du seile tilfeldig som gjest,
kan hende du går her i rute.
Uansett treng du et punkt som e fast, 
der du frakte di skjøre last. 
Det e nok at det står der og brenn, 
en trofast gammel venn. 

Har du fyr, har du løkter langs din vei. 
Har du fyr, et signal om riktig lei. 
Ei lampe som gløde i mørket, 
og lose dæ ut og frem. 
Som tar dæ bort og hjemmefra, 
men også tar dæ hjem. 

Vårherre sa det da jorda vart te, 
la det bli lys, og det ble det. 
Så sette han sol og måne og stjærne, opp så vi kunne se det. 
Men de som Han glemte i skapningens gry, 
var alle de som e dømt til å fly, 
på havet i vær og vind, 
mens skodde og mørke sett inn. 

Har du fyr, har du løkter langs din vei.
 Har du fyr, et signal om riktig lei. 
Ei lampe som gløde i mørket, og lose dæ ut og frem.
 Som tar dæ bort og hjemmefra, men også tar dæ hjem.

Et landemerke for håp og drøm, 
helst sku vi la det bemanne. 
Der skarven flyr, 
og der seien svøm, 
ute på kanten av landet. 
Et hus i havet som står ’an av, og gjør en seilar så gla så gla. 
Og rope så sjøen skvett, æ vil bli sett. 

Har du fyr, har du løkter langs din vei. 
Har du fyr, et signal om riktig lei. 
Ei lampe som gløde i mørket, og lose dæ ut og frem. 
Som tar dæ bort og hjemmefra, 
men også tar dæ hjem, men også tar dæ hjem

Meny
Middag lørdag

Najadelaks, 
gravet og røket, 

servert med kaviar, frisk salat, 
sennepsrømme

og aparges.

Indrefilet 
av norsk storfe servert 

med ovnsbakte poteter, rødvinsjy,
tomat og sopp.

Lime-pannacotta 
med jordbær og sprø kjeks.
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AGENDA
for årsmøte i D2290 

  1) Åpning av årsmøtet

  2) Valg av møteleder

  3) Godkjenning av innkalling

  4) Valg av referent

  5) Valg av to personer til å underskrive protokollen

  6) Årsmelding og regnskap for D2290 Rotaryåret 2016 – 2017

  7) Valg av Distriktsråd

  8) Innkomne forslag

  9) Presentasjon av Distriktsguvernør 2019 – 2020, Sten Hernes

10) Årsmøte Interesseforeningen

 a. Årsmelding og regnskap for Interesseforening 2016 – 2017

 b. Innkomne forslag

 c. Fastsette kontingent

 d. Vedta budsjett.

 e. Velge styret.

11) Valg av revisor

12) Avslutning

SPONSORER

Hortensveien 131 • 3157 Barkåker • TLF: 33 30 86 60 • FAX: 33 30 86 61 

ALT I VANN !

Gran Consulting

Lågen 
potetpakkeri AS

Tretopphytter

Øvre Langgate 63 AS 3 Frisører



Velkommen til Tønsberg – Norges eldste by

I 2012 ble det bygget en kopi av den fineste skatten i Norge; vikingskipet «Oseberg».
På brygga i Tønsberg rett utenfor «vårt» hotell, Quality Oseberg, fortsetter tradisjons-
håndverkere rekonstruksjonen av Norges fjerde bevarte vikingskip «Klåstadskipet» 
akkurat nå.

På Slottsfjellsmuseet kan du oppleve det originale «Klåstadskipet», se verdens største 
blåhvalskjelett eller besøke Slottsfjelltårnet?  I 2017 markerer museet 800 årsjubileet 
for kong Håkon Håkonsson (1217-2017). Det ikoniske tårnet markerer borganlegget 
«Castrum Tunsbergis», grunnlagt av kong Håkon Håkonsson i høymiddelalderen, 
men fortsatt aktuelt for unge og gamle i dag.

Velkommen til distriktskonferanse i byen ved foten av Slottsfjellet.


