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Kjære Rotarianerd
Vi ønsker hjertelig velkommen til årets 
distriktskonferanse med tema «Såkorn».

Alle kjenner til hvilken kraft det er i et lite frø eller korn. På konferansen vil vi presentere noen  
få unike «såkorn» som sprenger grenser på forskjellig måte. En fisker planter «såkorn» i skoletrett 
ungdom. En ung kvinne skal fortelle om eget «såkorn» som uten et ben og en arm, ser få 
begrensninger, men mange muligheter. 
Kjell Magne Bondevik er blitt identisk med Oslosenteret for fred og menneske-rettigheter og 
foredrar om «såkorn» for fred. Mye av vårt eget Rotary-arbeid er slike «såkorn» og presenteres,  
bl.a. med deltakelse av studenter i ungdomsutvekslings-programmet. 
Lyngdal RK er en liten klubb på 38 medlemmer med godt samhold og et inkluderende miljø.  
Vi er stolte over å arrangere årets distriktskonferanse og ønsker at flest mulig skal sette av tid til  
å besøke vakre Rosfjord Strandhotell med sitt utsøkte kjøkken og prisbelønte service. 

Dere ønskes velkommen til Sørlandet allerede fredag kveld med uformell sammen- 
komst med underholdning og servering av krabber, reker, blåskjell og fiskesuppe. 

Prisen for konferansen vil bli lavere enn tidligere år da vi håper at flere fra klubbene kan delta. 
Inkludert i hotellets døgnpris er billett til Sørlandsbadet (et par min. gange fra hotellet). 
Søndagens ledsagerprogram er guidet tur til Farsund og Lista. Vi ønsker å gi dere en uforglemmelig 
weekend sammen med oss i Lyngdal og ønsker hjertelig velkommen.
Arild Tobiassen, President 2018/19

Kjære rotarianere
  og andre gjester
Som rotarianere er vi med på å skape positive forandringer i verden 
gjennom fredsarbeid, humanitært arbeid, ungdomsutveksling og mye annet. 

Organisasjonen bruker mye penger på dette, men det er ikke alltid lett å se effekten av arbeidet 
som gjøres.  Vi lever i landet som FN flere ganger har kåret til å være det beste landet å leve i, og 
da er det ikke alltid like lett å se resultatene av Rotarys innsats i verden. Klubbmøtene blir for de 
fleste av oss det viktigeste ved å være rotarianer, men noen ganger kan det være nyttig å løfte blikket 
og forsøke å se at vi er med på noe stort. Lyngdal rotaryklubb har valgt mottoet «Såkorn» for 
Distriktskonferansen i 2018. Såkorn for en bedre verden å leve i for flere mennesker både lokalt og 
internasjonalt. Dette kommer vi til å fokusere på under konferansen i Lyngdal. Vårt medlem, Ole 
Ertzeid, er kunstner med mange separatutstillinger bak seg både i inn- og utland, og han har laget 
motivet «Såkorn» som skal prege konferansen visuelt og som vi håper skal inspirere deltakerne til å 
se storheten i Rotarys arbeid i verden.
Gaute Melhus Johannessen, Distriktsguvernør 2018-2019



Lyngdal kommune 
ønsker velkommen.

Vil med dette få  
ønske Rotarys 

Distriktskonferanse 
velkommen til Lyngdal. 
Vi setter stor pris på at 

Rotary har valgt å legge 
årets distriktskonferanse 

til Lyngdal.

Lyngdal er byen i  
vestre del av Agder som 

de senere år har hatt 
en eventyrlig vekst, ikke 
bare befolkningsøkning, 

men også innenfor 
handel, turisme og  

annen næring.

Vårt slagord er 
Vi Vil – Vi Våger

Vi gleder oss derfor 
til besøket, og håper 

deltakerne får en 
opplevelsesrik helg!

Jan Kristensen
Ordfører



Kjell Magne Bondevik er en norsk politiker (KrF) og
nåværende leder av Oslosenteret. Bondevik var statsminister 1997–2000 
og 2001–2005, og var før det utenriksminister 1989–1990, kirke- og 
undervisningsminister 1983–1986. Han møtte som stortingsrepresentant 
første gang som vararepresentant 1969–1970, og var fast innvalgt for Møre 
og Romsdal fra og med 1973 til og med 2005. Bondevik var parlamentarisk 
leder for Kristelig Folkeparti 1986–1989, 1993–1997 og 2000–2001, samt 

partileder 1983–1995. Utdannet teolog (cand.theol.) fra Menighetsfakultetet i Oslo fra 1975. 
Ordinert som prest i Den norske kirke i 1979. Han er gift med ungdomskjæresten Bjørg Bondevik 
(født Rasmussen) fra parallellklassen. Sammen har de to sønner og én datter. Kjell Magne Bondevik 
er forøvrig nevø av tidligere statsråd Kjell Bondevik, fetter av biskop Odd Bondevik, og svoger med 
prest og forfatter Eyvind Skeie. 

August Fjeldskår er vokst opp med fiskeri, men er i dag en
bedriftseier med mange jern i ilden. Han er eier av flere fiskefartøy, driver 
fiskemottak og andre virksomheter på Sørlandet. Det er laget et eget NRK 
program om han og de skriver: August Fjeldskår hviler nødig. Direkte fra 
dåpen av den nye fiskebåten Nesejenta ved Lindesnes går turen til fiske i 
Nordishavet, på fiskefeltene langt nord for Nordkapp. August tar mer enn 
gjerne med seg skoletrøtt ungdom på havet, de er de beste fiskerne etter hans 

erfaring. Selv kjøpte han sin første fiskebåt som sekstenåring, og i dag er han faderlig arbeidsgiver for 
over 20 mann til sjøs og til lands og sprer såkorn til disse.

Marianne Fredbo er en norsk svømmer fra Lyngdal som
deltok i Paralympiske sommerleker 2012. Da hun var liten, var hun utsatt 
for en traktorulykke hvor hun mistet en arm og en fot. Hun deltok i øvelsene 
50 meter butterfly, hvor hun var påmeldt som nr.13 og ble nr.13, og i 100 
meter brystsvømming, hvor hun ble sist i kvalifiseringen. I tillegg til å fullføre 
praktisk pedagogisk utdannelse ved Universitetet i Agder, er Marianne 
Fredbo kirketjener i Austad kirke i en deltidsstilling. Hun har også en 

deltidsstilling på KVS Lyngdal. NRK sendte i desember 2016 dokumentaren «Marianne fikk leve», 
som handlet om Marianne Fredbo. Hun har selv uttalt at livet har få begrensninger, men mange 
utfordringer. Marianne er et godt eksempel på hvilke krefter det er i eget såkorn.

AG og 
District Trainer 
Inger Berit Mjølund

Distriktsansvarlig
DYEO 
Tone Marie Kolbenstvedt

PDG 
Bjørn Jahren Aas
Stavern

Foredragsholdere



Fredag 31. august
16.00 – 18.30 Registrering

19.00 Uformell sammenkomst – havets delikatesser i  
kombinasjon med musikalske innslag av Kuvadis

Lørdag 1. september
08.00 – 10.00 Registrering
10.00 – 11.15 Åpning av konferansen

Velkommen ved president Arild Tobiassen
Kulturinnslag v/ Ilse og Ingrid
Velkommen til Lyngdal ved ordfører Jan Kristenssen
Velkommen til DG 2018 ved Gaute Johannessen
Hilsen fra RI ved RI-presidentens representant 
Hilsen fra Rotary-distrikter i Norge ved distriktsguv. Rune Magnussen (D2260)
Hilsen fra Rotarys nordiske distrikter ved distriktriksguv. Christina F. Løvheim (D2320)

11.15 – 12.00 Såkorn 1: August Fjeldsgård 
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.30 Såkorn 2: Kjell Magne Bondevik
14.30 – 15.00 Kaffe, mingling og besøk på stands 
15.00 – 16.30 Såkorn 3: Ungdomsutveksling i Rotary - Tone Kolbenstvedt 
19.00 Aperitiff
19.30 Bankett med musikalske innslag 

Søndag 2. september
09.30 – 10.00 Global Grant-prosjekt i Bangladesh - Inger Berit Mjølund
10.00 – 10.30 The Rotary Foundation - RRFC i sone 16, Bjørn Aas
10.30 – 11.00 Kulturinnslag v/Reidun og Bjarne
11.00 – 11.30 Såkorn 4: Marianne Fredbo
11.30 – 12.30 Distriktets generalforsamling
12.30 – 13.00 Avslutning ved distriktsguvernør Gaute Johannessen

Presentasjon av neste års arrangør ved Re rotaryklubb
13.00 – 14.00 Lunsj

Søndag 2. september
09.30 – 13.00 Ledsagerprogram – Guidet tur til Farsund og Lista

Distriktskonferansen 2018
- foreløpig program

Nyhet! Uformell 
sosial sammenkomst

Husk at alle som deltar på
årets Rotary-konferanse i Lyngdal

har gratis adgang til Sørlandsbadet
Sørlandsbadet ligger 100m fra årets konferansehotell



Hos oss får du gode 
råd med på kjøpet





www.rosfjord.no 


