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Program, aktører og påmelding
Fredag 15.09. 
Konferansen gjennomføres i Quality Airport Hotel Stjørdal der registrering starter fra kl 1600
Kl. 19.00 møtes vi i kulturhuset Kimen der vi får omvising og kulturinnslag. Etterpå går vi tilbake til hotellet, der 
kvelden avsluttes med en tapasbu�et.

Lørdag 16.09. 
er viet konferansens hovedtema: ”Rotary som fredskapende aktør” med Christian Borch som hovedtaler.  Han 
kommer med et rykende ferskt foredrag om ”Europa i en ny tid”.  Rotary har 6 såkalte  Rotary Peace Centers og 
det nærmeste  er ved Universitetet i Uppsala.  Universitetslektor Magnus Øberg og en student kommer for å  
fortelle oss om utdanningen av Peace Fellows og erfaringene fra fredsarbeidet. Oppstart kl 9.00.
Årsmøte kl. 16.30. 
Guvernørens Bankett kl. 19.00 

Søndag 17.09. 
er viet arbeidet i klubbene, og Lena Mjerskaug står for hovedinnlegget  om Rotarys arbeid og utvikling. 
Oppstart kl 9.00.

Ingrid Grandum Berget
Ingrid kommer fra Langesund Rotaryklubb. Hun var distriktsguvernør i 2011/2012 og satt i 
styret for Norsk Rotary Forum fra 2010 til 2015. Der var hun leder i 2013/2014. I tillegg har 
hun vært Assisterende Guvernør og Distrikt-Trener i �ere perioder. Fra 2014 til 2016 var hun 
sonekoordinator for Rotary-fondet (RRFC). Nå er hun Endowment/Major Gift adviser. I praksis 
betyr det å arbeide for større gaver til Rotary-fondet, slik at Rotary bl.a. kan fullføre 
utryddelsen av polio og utvide sitt fredsskapende arbeid.

Ingrid har mange spennende år bak seg i kultursektoren. Hun har vært barnebibliotekar, biblioteksjef og senere 
kultursjef med bredt arbeidsfelt og stort engasjement for kulturlivet., også på nasjonalt plan, som styreleder for 
Norsk Kulturforum. De siste årene har hun arbeidet med næringsutvikling i Grenland.
Ingrid er svært opptatt av Rotarys rolle og unike posisjon i forhold til fredsskapende arbeid.

Christian Borch 
Christian Borch er forfatter og journalist. Han var utenriksmedarbeider i NRK fra 1978 til han 
gikk av i juni 2014. Han dekket NATO, EU og europeisk sikkerhetspolitikk i 20 år, før han ble 
fast nyhetsanker i Dagsrevyen i 2000. De siste �re årene var han nyhetsanker i Urix. Han har 
også vært programleder for tre av NRKs stor innsamlingsaksjoner, og i �ere perioder fungert 
som sjef for Utenriksredaksjonen. Han var i en årrekke stringer for CNN og BBC. Borch var 
medlem av Regjeringens Nedrustningsutvalg i ti år, og har sittet i en rekke andre o�entlige 
råd og utvalg. Han er utdannet ved London School of Economics og har gjennomgått Hov-

edkurset ved Forsvarets Høyskole. Borch har mottatt en rekke priser, bl.a. Gullruten som Norges Beste Nyhet-
sanker. Han er en mye brukt foreleser og foredragsholder, og har skrevet tretten bøker. Borch har en fast person-
lig blogg på CappelenDamms hjemmesider, og utgir podcasten DuVerden med to kolleger.

Lena Mjerskaug
Hun er 48 år og utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen.  Hun har 
tilleggsutdannelse i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.  Hun er leder for «administrativ 
kontroll» i Forsvarsstaben.
Lena ble medlem i Enebakk Rotary klubb i 1997.  Etter dette har hun vært klubbpresident og 
distriktsguvernør.  Hun var leder i Norfo 2012-13. Hun har deltatt aktivt for Rotary Internation-
al på sone-nivå blant annet som Team Training Leader.  I 2015-17 har hun hatt vervet som 

End Polio Now  Zone Coordinator for sone 16. I 2017/18 har hun vervet som Rotary Coordinator for sone 16.  
Hun har en rekke utmerkelser for sitt engasjement i Rotary.

Velkommen til distriktskonferanse i Stjørdal 15.-17.9.2017
Påmeldingen her, innen 15.06.2017.

Kjære Rotaryvenner og venner av Rotary.
Rotary er en internasjonal organisasjon med 1,2 millioner medlemmer. Rotary gjør en
fantastisk innsats i små lokalsamfunn og i store globale prosjekt. I en liten landsby i Mexico 
ordner Rotary med solceller som gir strøm til å lyse opp hytta til håndverkeren. I Afrika 
utdannes jordmødre for å hindre at mor og barn dør i barsel. I Etiopia bygges sjukehus for 
brannskadde barn. I USA arbeider klubbene for å hindre mobbing og gjengvold. I Pakistan 
vaksineres barn mot Polio. Det største prosjektet er utryddelse av polio. Arbeidet har 
pågått i 30 år og vi er svært nær ved å nå målet. I sitt fredsskapende arbeid driver Rotary 
ungdomsutveksling og seks fredsuniversitet for å utdanne fredsmeglere.

Jeg har som mål at distriktskonferansen skal gi innsikt i Rotary sin verdensomspennende virksomhet. Mitt 
motto for konferansen er «Rotary som fredsskapende aktør» og �ere foredrag vil være knyttet til dette temaet. 
Mitt håp er at programmet gir innsikt, læring og motivasjon for fortsatt innsats i Rotary.
Distriktskonferansen skal være en arena for å bli kjent med andre Rotarianere og venner av Rotary. Jeg håper 
at du blir motivert og stolt over å være Rotarianer. Stjørdal Rotary klubb har arrangert distriktskonferanser 
�ere ganger og jeg er overbevist om at du vil få fantastiske dager i Stjørdal.
Velkommen til Stjørdal.
Med vennlig hilsen
Toralf Pedersen
Distriktsguvernør 2017/18

Kjære Rotaryvenner !
Hjertelig velkommen til årets Distriktskonferanse på Quality Airport Hotel Værnes!
Som innkommende president i en aktiv Rotaryklubben, er jeg stolt av å kunne invitere til en 
helg med et variert og motiverende program. Vi håper deltagerne på konferansen vil ha 
positive opplevelser og gode minner fra Stjørdal.
Vi håper du får med deg besøket i Kimen Kulturhus. Vi er stolte av bygget og av aktiviteten 
som foregår der.

Med vennlig hilsen
Tordis McKay
President Stjørdal Rotaryklubb 2017/18

Velkommen til distriktskonferansen  i Stjørdal
med tema ”Rotary som fredsskapende aktør”

Mailadresse: distriktskonferanse.2275@rotary.no

Magnus Öberg
Magnus Öberg, är universitetslektor och prefekt vid Institutionen för freds- och kon�iktforsk-
ning, Uppsala universitet. Öbergs forsknings och undervisningsintressen omfattar bland 
annat eskaleringsprocesser, kon�iktprevention, �yktingströmmar, samhällsstyrning och 
statskupper. Han har även arbetat praktiskt med kon�iktlösning i kon�ikterna i 
Nagorno-Karabagh, Tjetjenien och som Hewlett Fellow på president Jimmy Carters stab.

https://stjordalrotary.hoopla.no/sales/rotary_distriktskonf2017

