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Velkommen til Stjørdal.
Det er en stor glede å ønske rotarianere, ledsagere og gjester velkommen til Stjørdal i forbindelse med årets 
Distriktskonferanse 15. til 17. september 2017. 
Stjørdal er med sine nærmere 24 000 innbyggere den største kommunen i Nord-Trøndelag fylke, etter stabil 
vekst over mange år.
Stjørdal �kk bystatus 1. juni 1997. Og 60 % av innbyggerne bor i sentrum, mens resten er fordelt på bygdene 
omkring. Vi er - og har alltid vært en stor landbrukskommune, men har også en del industri med stort sett små 
og mellomstore bedrifter. Den største næringen er reiselivet som inkludert lufthavnen på Værnes, og de tre 
hotellene sysselsetter nesten 2000 personer. Statoils virksomhet på Tangen styrer oljevirksomheten i Norske-
havet og er en betydelig arbeidsgiver.

Kommunen er svært rik på historie over 5000 år tilbake i tid. Vi har store forekomster av bergkunst fra �ere ulike perioder, og spesielt 
synlig er dette på Leirfall. Andre historiske steder vi liker å vise fram er Værnes kirke fra 1140, Steinvikholm slott og Hegra festning.
Vi har i tillegg til Stjørdal Rotary et veldig rikt og variert kulturliv med over 400 organisasjoner i kommunen. Av kulturarrangement 
liker vi å framheve Opera Trøndelag med operaen Olav Engelbrektsson, som oppføres på Steinvikholm slott og Blues in Hell som er 
lagt til Hell Stasjon hvert år i september.
 
Jeg ønsker lykke til med konferansen, og håper dere får minnerike dager i Stjørdal.

Ivar Vigdenes
Ordfører
Stjørdal Kommune

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, i sentrum
av Stjørdal.
Som president for klubben vår, er jeg stolt av å kunne invitere til en helg som lover et variert
og ikke minst motiverende program. Det er sjette gangen Stjørdal Rotary arrangerer konferansen. Stor innsats 
er lagt ned for å få dette til, og med den lange erfaringen bak oss, mener
jeg dette skal bli bra.
Før du drar hjem, håper jeg også at du har tid til å titte på Kimen Kulturhus, vi er så stolt av alt de får til der.
Med vennlig hilsen
Tordis McKay

              Velkommen

Albertine Perre-Bulder. 
RI presidentens representant ved distriktskonferansen.
Hun er 64 år bor Nieuwegein, Nederland.   
Hun har sin utdannelse fra University Utrecht, Medical School, uteksaminert 1977 og
Universitet Nijmegen, Sosiale helsetjenester, Epidemilogi, uteksaminert 1982. Erfaring fra ungdomshelse-
vesenet og nasjonale vaksinasjonsprogram. Rotarianer fra 1994. Medlem av Vianen-Vreeswijk Rotary klubb. 
President 2003-2004. Nasjonal rådgiver for ungdomsutveksling. GSE teamleder. Distriktsguvernør D 1570 
2010-11. DRFC fra 2013. Treningsleder ved International Assembly 2017 San Diego.  
 
Lang erfaring fra arbeidet med Rotary sitt vaksinasjonsprogram for utryddelse av polio.  Hun har arbeidet i 
Ghana, India, Nigeria og Pakistan. Hun var iniativtaker til vann og sanitærprogrammet og et program for 
distribusjon av rullestoler i Moradabad 2013.
Hovedtaler ved World Polio Day Conference i Chamber of Commerce i Lahore Pakistan 2014. Hovedtaler ved  
“Ladies Leadership Lights up Rotary” Conference i Bukarest, Romania 2015 
Hovedtaler ved International Assembly San Diego: “allumni  GSE-teamleader” 2017.



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.

Marte Snorroeggen Wivestad
Marte har spilt håndball for både landslaget og Byåsen �ere år.
Hun har utdanning i praktisk pedagogikk, samfunnskunnskap, historie, statsvitenskap, idrettsvitenskap, og ble 
MOT-ambassadør i 2005. Marte er i dag Leder for MOT Norge og Rådgiver for MOT Global.
Hennes motivasjon for å jobbe i MOT: MOT utvikler robuste ungdommer som inkluderer alle. 
Når ungdom blir mer robuste blir de bedre rustet til å inkludere de andre rundt seg.
MOT endrer liv på en positiv måte  hos �ere ungdommer  i Norge.
I 2017 ble Marte av �nanstidsskriftet Kapital kåret til en av de 100 mektigste kvinnene i Norge.
Marte ble i 2017 kåret til årets ledertalent i Trondheimsregionen. Hun er uredd, målbevisst, strukturert og gløder av 

pågangsmot. Med fokus på resultater og e�ektivt teamarbeid bidrar hun til å skape en bedre verden både i klasserom og lokalsamfunn.

Magnus Öberg, 
är universitetslektor och prefekt vid Institutionen för freds- och kon�iktforskning, Uppsala universitet. Öbergs 
forsknings och undervisningsintressen omfattar bland annat eskaleringsprocesser, kon�iktprevention, �yktingström-
mar, 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.

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 Hovedkurset ved Forsvarets Høyskole. Borch har mottatt en rekke 
priser, bl.a. Gullruten som Norges Beste Nyhetsanker. Han er en mye brukt foreleser og foredragsholder, og har skrevet 
tretten bøker. Borch har en fast personlig 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 peda-
gogikk 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 International 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.

Kate Lonergan, 
is a PhD candidate studying post-con�ict reconciliation at the Department of Peace and Con�ict Research and the 
Hugo Valentin Centre at Uppsala University. Kate was a Rotary Peace Fellow at the Department of Peace and Con�ict 
Research at Uppsala University, where she received the Mats Hammarström Prize for Outstanding Student Essay in 
Peace and Con�ict Studies for her Master’s thesis. Kate has previously worked with the United States Institute of Peace 
and the World Bank, conducted �eld research in Sri Lanka and Uganda, and worked with community con�ict resolution 
and restorative justice initiatives in the Washington, DC area. 
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Din samarbeidspartner innen økonomi 

DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY D 2275  - PROGRAM FREDAG 15.09. - SØNDAG 17.09.

Fredag 15.09.17 
1600 Registrering av deltagere og innsjekk på hotellet starter 
1845 ”Bli-kjentkveld”. Avgang til Kimen
1900 Omvisning med kulturinnslag i Kimen ved Are Hembre med Trond Hustad.
2030 Enkel servering på konferansehotellet.
Lørdag 16.09.17
0900  Kulturinnslag ved Ola Volden Lauvås
0910 Velkommen ved presidenten i Stjørdal RK
0915 Åpning av konferansen ved DG Toralf Pedersen
0925 Hilsen fra Stjørdal Kommune ved ordfører Ivar Vigdenes      
0935 Hilsen fra RI-presidenten ved Albertine Perre-Bulder
0950 Hilsener fra Rotarydistriktene i Norge og Rotarydistriktene i Norden
1000 Pause
1015 Europa i en ny tid. Ved Christian Borch
1100 Pause
1115 Verden i dag og opplæring ved Fredsuniversitetet, Uppsala Universitet ved Magnus Øberg 
1145 Studietilbudet ved Fredsuniversitetet. Erfaringer fra studenten Kate Lonergan.
1230 Lunsj
1330 Kulturinnslag ved Operaskolen
1340 Rotary´s internasjonale rolle. Rotary Norge´s Fredsfond. Ved Ingrid Grandum Berget
1400 Studentenes Fredspris og oppfølging i Øst-Timor. Nidarvoll RK og ISFIT
1445 Pause  
1500 MOT ved Marte Snorroeggen Wivestad
1630 Årsmøte. Egen innkalling med program
1900 Guvernørens bankett – festaften - eget program

Aperitif i foajeen 
Vi går til bords kl. 1930

Søndag 17.09.17
0900 Om Rotary´s arbeid og utvikling. Klubb- og medlemsutvikling ved Lena Mjerskaug
1000 Pause
1015 RYLA – Rotary Youth Leadership Award – to måter å gjennomføre på.

Erfaringer fra Bodø Sentrum RK og Stjørdal RK 
1100 Pause 
1115 Gravråk -  lokalt prosjekt Melhus RK
1145 Avslutningsord fra RI
1205 Presentasjon av Distriktskonferansen 2018 ved Thor O. Olsen
1215 Avslutning ved DG Toralf Pedersen.
1230 Lunsj og avreise
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