
«Mot en bedre verden - ?» 
Distriktskonferansen i Øyer 22. – 24. september 2017 

Program 

Fredag 22. september 
20.00 Enkel middag for tilreisende konferansedeltakere 

Lørdag 23. september 
08.30 Registrering, kaffe/te og rundstykker 

«Vennskapets hus» er åpent for besøk under hele konferansen 

09.30 Åpning 
- President i Ringebu Rotaryklubb, Arne Gilleberg 
- Ordfører i Øyer kommune, Brit Kramprud Lundgård 
- DG Wictor Sandvold 

10.00 Korte hilsninger til Distriktskonferansen 
- RI Presidentens representant PDG Anton Koncnik 
- DG Kjell Øvergaard, D-1380 Finland 
- DG Toralf Pedersen, D-2275 Norge 
- Inner Wheel v/presidenten 

10.30 Rotary: Making a Difference, RI Presidentens representant PDG Anton Koncnik 

11.00 Benstrekk 

11.15 Hovedforedrag: Dialog og fredsarbeid i ei konfliktenes tid. Alfredo Zamudio 

12.30 Lunsj 

13.30 The Rotary Foundation 100 år, PDG og tidligere RRFC Ingrid Grandum Berget 

14.15 Informasjon frå Lovrådet (COL), D 2305s lovrådsrepresentant, PDG Oddbjørn 
Øien 

14.30 Er det plass til Peer Gynt i en bedre verden? Carl Henrik Grøndahl  

15.00 Pause – forfriskninger 

15.30 Framgang for folket – med Rotary i Asembo, Kenya, Tor Steinar Rafoss 

16.00 Norge i arbeide for verdens barn, representant for UNICEF Norge 

19.00 Velkommen til aperitif - akkompagnert av Ida Rønshaugen på saksofon 

19.30 Guvernørens bankett. 
Antrekk: Mørk dress. 
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Søndag 24. september 
08.30 «Vennskapets hus» åpner 

08.45 Ringebukvartetten innleder til dagens program 

09.00 Årsmøte for 2305, program sendes ut separat 

10.00 RI og Distriktets målsettinger for rotaryåret 2017-2018, DG Wictor Sandvold 

10.15 Poliotrusselen er bare en flyreise unna, Karin Endsjø 

11.00 Pause m/forfriskninger 

11.30 Presidentforum for de 7-AG-områdene 

12.30 RI Presidentens representant PDG Anton Koncnik med refleksjoner over  
konferansen 

12.50 Presentasjon av DGN 

13.00 Presentasjon av Distriktskonferansen 2018 

13.10 Hilsen og avslutning av konferansen v/DG Wictor Sandvold 

13.30 Lunsj og hjemreise 

Ledsagertur til Ringebu stavkirke og Ringebu Prestegard søndag 24. 

9.15 Avreise med buss fra hotellinngangen. Halldis 
og Lars Tvete (Ringebu Rotary) er turledere og guider i 
bussen og i kirken.  

Bussen går til Ringebu stavkirke fra ca. 1220, om-
bygd 1631. Dette er en av landets største stavkirker, rikt 
dekorert innvendig. Kirken er en av hovedattraksjonene i 
Gudbrandsdalen og har årlig stort besøk. Den er sogne-
kirke i fast bruk gjennom året. Kirken har også en vakker 
kirkegard med mange gamle og interessante gravminner. 

Vi følger Pilegrimsleden og den gamle Konge-
vegen fra kirken, gjennom kirkegarden til prestegarden. 

Inne i hovedbygningen møter vi daglig leder, 
Einar Høystad (Ringebu Rotary), som vil orientere om 
prestegarden, arbeidet der og vise rundt i utstillingene.  

Her vil det bli servert kaffe og kringle. Garden er 
freda og drives i dag som et omfattende kunst og kultur-
senter.  

Rundt hovedbygningen (fra 1743) ligger en re-
staurert nyttevekst- og prydhage som er en stor attrak-
sjon. Den frivillige hagegruppa og prestegarden har fått 
flere gjeve priser for sitt arbeid. Halldis Tvete er med i 
hagegruppa og vil vise rundt i hagen.  

12.45  Avreise til hotellet via Panoramavegen og landsbyen Ringebu 

13.30 Ankomst hotellet, lunsj og hjemreise 
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Foredragsholdere 
Alfredo Zamudio er leder for Nansen Fredssenter. Tidligere var han direktør for Flykt-
ninghjelpens «Internal Displacement Monitoring Center» (IDMC) i Geneve. Han har over 
tyve års erfaring med nødhjelp i land som i Øst-Timor, Darfur, Colombia. Han har jobbet 
for Flyktninghjelpen, FN’s Høy-kommissær for flyktninger, Menneskerettighetshuset i 
Oslo og Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter. For sin innsats med 
humanitær bistand har han to ganger blitt nevnt som en av de viktigste personer med 
innvandrerbakgrunn i Norge.  

Ingrid Grandum Berget fra Langesund Rotaryklubb, var DG i 2011/2012, satt i styret for 
Norsk Rotary Forum 2010-2015, var AG og Distrikt-Trener i flere perioder. I 2014-2016 
var hun sonekoordinator for Rotary-fondet (RRFC). Nå er hun Endowment/Major Gift 
adviser, dvs. arbeider for større gaver til Rotary-fondet, slik at Rotary bl.a. kan fullføre 
utryddelsen av polio og utvide sitt fredsskapende arbeid, som hun er særlig opptatt av. 

Carl Henrik Grøndahl, kulturjournalist med erfaring fra Stavanger Aftenblad, Aften-
posten, NRK som kultursjef, senere som produsent i Radioteatret. Han produserte og 
gjorde det omfattende tekstarbeidet på radioteatrets nyproduksjon av Peer Gynt, en 
oppsetning som senere har blitt et referanseverk i norsk teater. Samarbeidet med 
regissør Steinar Berthelsen, lyddesigner Arne Barca og komponist Åsmund Feide har 
resultert i flere gjennomarbeidede Ibsentolkninger, blant dem Brand og Keiser og 
Gallileer. 

Tor Steinar Rafoss, bosatt i Søgne, har sammen med sin kone Ellinor, tilbrakt halve året i 
Asembo i Kenya siden 2008. Sammen med lokale ressurspersoner ble Dala Rieko CBO 
etablert, det betyr ”Hjemmet der kunnskap bygges”. For å sikre trygge vann og sanitær-
forhold, ble Global Grant prosjektet Dala Rieko Water & Sanitation startet i 2015/16, samt 
Dala Rieko WASH in Schools 2017/18. 

Karin Endsjø har vært aktiv innen handicaparbeid og igangsettelse av handicaplag i 6 
kommuner. Hun var den første til å arrangere behandlingsreiser for poliorammede i 
Bulgaria. Hun har vært aktiv idrettsutøver i forskjellige idrettsgrener, tok OL gull i para-
olympic i Østerrike i 1984 i ispigging, vært aktiv padler, syklist, vært med på Ridder-rennet 
i 12 år, jobbet 2 år på Helsesportsentret på Beitostølen,  18 år i Kirke- og under-
visningsdepartementet, jobbet 3 år i Emiratene med handicapidretten der. De siste 23 
årene har hun vært engasjert på Oslo Røde Kors sitt rehabiliteringssenter på Lanzarote.  

UNIUNI

En representant for UNICEF Norge 

Takk til våre støttespillere til Distriktskonferansen: 
TINE Meieriet Frya, Sparebank 1 Ringebu, Tinde Hytter, Isoterm 

og Ringebu kommune
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