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PRESIDENTENS TEMA 2022-23 
«I have a dream…»  Slik starter vår nye president sin tale. 

Rotary Internationals nyvalgte president Jennifer Jones, vil at medlemmene skal bidra til å 
endre verden. «For å få det samfunnet du ønsker deg, må du bidra til å skape det» sier hun. 

Jones skriver historie som Rotarys første kvinnelige president. 

Hun er medlem av Rotary Club i Windsor-Roseland, Ontario i Canada. 

Hennes motto er Imagine Rotary, og hun oppfordrer medlemmer i Rotary til å gjøre folks 
drømmer til virkelighet. 

«Tenk deg en verden som fortjener vårt beste, hvor vi står opp hver dag og vet at vi kan 
gjøre en forskjell,» sier Jones. 

Rotary skal vektlegge mangfold, rettferdighet og inkludering. Rotary tilbyr medlemmene 
personlig vekst, lederutvikling og livslange vennskap. 

I Rotary må vi jobbe for å møte viktige utfordringer. Rotary åpner dører, og vi må bruke 
forbindelsene våre, skape nye partnerskap, sier vår verdenspresident.                                                               

 



VELKOMMEN TIL ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE PÅ GJØVIK 

  
  
  
Kjære Rotary-venner!  
  
Distriktskonferansen er årets viktigste 
møteplass for oss rotarianere. Der treffer vi 
gamle kjente og der knytter vi nye vennskap. 
Konferansen bygger opp under ett av våre 
viktigste formål: Å utvikle vennskap som 
grunnlag for å gagne andre. Her vil vi også 
hente faglig inspirasjon som vi vil ta med 
tilbake til egen klubb og utvikle videre der.  
Tema for konferansen er «Fremtiden vårt 
felles ansvar». Alle har vi drømmer, sier vår 
nye verdenspresident Jennifer Jones.  Hva 
kan Rotary bidra med for at vi skal få en 
bedre verden? Foredragsholderne vil snakke 
om miljøutfordringer, verdier, etikk og ansvar 
i et samfunn i rask endring.  
Vi inviterer til en uformell samling på  
fredagskvelden i Fjellhaven, Gjøvik Olympiske 
Fjellhall, som har verdens største 
publikumshall i fjell.    
Konferansen vil foregå på Quality Hotel   
Strand. Vi ønsker dere velkommen, slik 
Vazelina Bilopphøggers gjør det: «På Gjøvik 
der har vi det bra. Der veks det blommer i 
gaten, det er det vi vil ha. En hovedstad ved 
Mjøsa for flatbygding og døl, ja hvis du tviler 
kan du reise dit sjøl».   
Velkommen til Gjøvik!   
  
Hilsen  

   
Gunhild H. Aalstad   
Distriktsguvernør 2022-23  

  

 
  
 
 
 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb har gleden av å 
invitere deg til årets Distriktskonferanse på 
Gjøvik. Vi mener å ha mange interessante 
temaer på agendaen med bærekraft som 
hovedfokus og flere gode undertemaer som bør 
engasjere deg, og som vi kan ha gode 
diskusjoner rundt.   
   
I tillegg ønsker klubben å gi informasjon om vår 
«Sommerleir for barn» som vi arrangerer for 
andre gang i år, og som vi tenker kan passe for 
flere av klubbene i distriktet.   
   
Dessuten ønsker vi å invitere til mer samarbeid  
mellom klubbene i naturlige områder i 
Distriktet, for i felleskap å øke vårt 
samfunnsengasjement lokalt og gjerne i større 
områder.    
Dette vil gjøre oss mer synlige, ettertraktet 
og nyttige for samfunnet og gi et godt bidrag 
til vårt rekrutteringsarbeid i tillegg til å være 
interessante oppgaver for medlemmene.   
   
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til noen 
interessante og trivelige dager i våre omgivelser 
hos oss i Gjøvik - den Hvite by ved Mjøsa!     
    
     
 Med hilsen   
   
 Asmund Amundlien   
 President Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 2022/2023  



PROGRAM DISTRIKTSKONFERANSEN                   
   
Fredag 23.september     

15:00 – 19:00   Registrering 

19:00  Velkommen til Gjøvik Olympiske Fjellhall, Fjellhaven!  
Hallen er verdens største publikumshall i fjell. Middag/Buffet.   
En kveld for mingling og bli kjent. Diverse underholdning med blant annet visesang av 
Evald Fredholm som synger Prøysen og andre viser.   
 

Lørdag 24.september     

8:00 – 8:45   Registrering 
              Lotterisalg hele dagen – på VIPPS – til inntekt for Polio Plus 

 09:00    Kunstnerisk innslag ved Mari Aalstad  

Åpning av konferansen 
-             President Jennifer Jones hilser til konferansen, video 
- Velkommen til Gjøvik ved ordfører Torvild Sveen  
- President  i Hunn/Gjøvik Rotaryklubb Asmund Amundlien  
- Direktør i Rotary International, Lena Mjerskaug  

 09:45  D2305 ønsker velkommen ved Distriktsguvernør Gunhild H.Aalstad    

 10:00  Pause. Besøk Rotary-torget  

 10:30  «Innovasjon og sosial bærekraft» 
Aiman Shaqura. Sosialøkonom, inspirator og gründer 

 11:15  «Den gode grunnen»                                                                                           
Randi Skaug. Eventyrer, forfatter og foredragsholder   

12:00  Lunsj  

 

               TEMA BÆREKRAFT  
13:00  «Klimautfordringer! Hva er forskningsbaserte fakta?»                                                

Torbjørn Skogsrød. Instituttleder for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU    

13:30  «Ungdom som drivkraft for å nå bærekraftsmålene»   
Danat Tekie. Bærekraft- og strategikonsulent i Deloitte   

14:00  Pause Rotary-torget er åpent   

14:15  «Hvordan jobbe med bærekraft i praksis?»   
Rune F. Andersen. Direktør for Finans og Bærekraft i Moelven Industrier ASA 

14:45  Bærekraftspraten: 
  Dialog med de tre foredragsholderne ledet av Magne Vikøren,  
  Konserndirektør for kommunikasjon i Moelven Industrier   

15:15  Pause. Rotary-torget er åpent   



15:45  «Fremtiden et felles ansvar!» Henrik Syse. Filosof, forsker og forfatter                                                                                             
16:30  Presentasjon av utvekslingsstudentene i D2305.  Leder av ungdomskomiteen 
  Elina Tomren   

16:55 Avrunding.  Rotary-torget avsluttes før middag 

17:00    Pause   

19:00    Aperitiff i foajeen 

19:30  Guvernørens bankett   Antrekk: Mørk dress   

   

Søndag 25.september       

8:30  Kunstnerisk innslag ved Vegard Nordrum 

8:45  Det er i klubbene det skjer….   

Presentasjon av klubb-prosjekter: 
- Alvarheim Rotaryklubb: «Innsamling og vann til helsestasjon i Nigeria»  

ved Kjell Wardnær 
- Aalesund Rotaryklubb: «Rotary Young» ved Berit Kristin Westad 
- Hunn/Gjøvik Rotaryklubb «Sommerleir for barn» ved Asmund Amundlien 
- Midsund Rotaryklubb: «Hjelpehanda»  Helseprosjekt i Libanon  ved Ivar Jenset 

9:45 Presentasjon av distriktsguvernøren for 2024-25 ved DG   
Velkommen til Distriktskonferansen i 2023 ved DGE Anders Andersson   

10:00 Refleksjon over konferansen ved Distriktsguvernør Gunhild H.Aalstad 

10:30  Pause   

11:00  Årsmøte for Distrikt 2305. Saksdokumenter blir sendt til klubbenes president og sekretær                          

12:00-13:00   Presidentforum for våre åtte AG-områder   

13:00   Lunsj for de som har bestilt og hjemreise   

 10:30-13:00 Ledsagerprogram: Bli med på tur…                                  
 Besøk på NTNU for de som har bestilt.                                                                                              
 Senter for simulering og pasientsikkerhet og Norsk laboratorium for universell utforming.  

 Presentasjon av avanserte simulatorer, helt enkle ferdigheter til mer komplekse                                   
situasjoner. Vi vil få formidlet fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester som                                  
realiserer NTNU`s visjon: «Kunnskap for en bedre verden».  Servering: Kaffe og kake.    
 
 



FOREDRAGSHOLDERE   

     

Aiman Shaqura brenner for inkludering og innovasjon. Han er mannen bak 
suksessfulle prosjekter som “Give a Job” og “Charge Inclubator”, og inspirerer nå flere 
til å satse på mangfold.  Aiman Shaqura ble født som palestinsk flyktning midt i en 
blodig krigssone i Beirut, og var på flukt før han og familien landet i Norge i 1991. 
Aimans hjertesaker er innovasjon og sosial bærekraft. Han står blant annet bak 
Norges største inkluderingsdugnad, «Give a Job», sammen med Arne Hjeltnes, Startup 
inkubatoren Charge og flere andre tiltak som har fått internasjonal oppmerksomhet 
av FN og Europarådet. 

   

Randi Skaug er eventyrer og første norske kvinne som besteg Mount Everest. I de 
senere år har hun brukt Norge som ekspedisjonsland. Hun driver i Naustholmen 
Adventure Island på sin egen øy i Steigen i Nordland. Denne drives med bærekraft i 
sentrum. Hun har lang erfaring som næringslivskvinne og gründer. Hun har skrevet 
flere bøker om mestring. Randi har et humanitært engasjement og driver 
mikroprosjektet WHY som støtter utdanningsformål i Nepal.   

   

Torbjørn Skogsrød er Instituttleder for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU 
Gjøvik. Han har bakgrunn fra NTH og industrien og har vært administrerende direktør 
for Glamox industrier og for Hydro Aluminium Profiler. Torbjørn er opptatt av ledelse 
og lederutvikling, og ser det i sammenheng med bærekraftig produksjon. I flere år har 
han kjørt RYLA-seminarer for unge lederemner i regi av Rotary. Instituttet han leder 
er kjent for et sterkt fokus på bærekraft, samt utnyttelse av skogsressursene i 
Innlandet og Norge som et bidrag til reduksjon av klimagassutslipp.   
   

   

Danat Tekie er bærekraft- og strategikonsulent i Deloitte med 6 års erfaring fra  
bærekraft, innovasjon og entreprenørskap. Hun har bygget opp Future Leaders Global 
innen lederutvikling av unge, og Young Sustainable Impact (YSI).  Hun var tidligere 
CoFounder og Chief of External Relations i YSI, som arbeider for å løse 
bærekraftsutfordringene gjennom entreprenørskap og innovasjon for å hjelpe unge 
verden over med å utvikle innovative løsninger og startups fokusert på bærekraft.     

   

Rune F. Andersen er Direktør for Finans og Bærekraft i Moelven Industrier ASA. 
Moelven Industrier ASA er et av Europas største tremekaniske konsern. Bedriften har 
satt seg ambisiøse bærekraftmål, og publiserer årlig en omfattende 
bærekraftsrapport. Andersen har dette som ansvarsområde ved siden av oppgavene 
som finansdirektør. Bedriften har investert i et nytt trepellets- og bioenergianlegg, 
som bidrar til å redusere karbonavtrykket og forbedre energieffektiviteten for 
Moelven.  

   

Magne Vikøren er konserndirektør for kommunikasjon i Moelven Industrier. Han er 
utdannet journalist og har jobbet i NRK og P4 før han startet  
kommunikasjonskarrieren i Norsk Tipping, der han ble kommunikasjonsdirektør. Da 
OL-ringene returnerte til Innlandet med Ungdoms-OL i 2016, var han 
organisasjonskomiteens kommunikasjonsdirektør. Han ble så kommunikasjonssjef i 
Norges skiskytterforbund, før han gikk til Moelven i 2018.      
 
 

  

Henrik Syse er filosof, forsker, forfatter og foredragsholder. Han har en mastergrad i 
politisk filosofi fra Boston College i USA og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i 
Oslo. Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i freds- 
og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole.  I seks-års-perioden fra 2015 - 2020 var han 
medlem av Den Norske Nobelkomité, og de fire siste av disse årene var han 
komiteens nestleder. Fra 2002 til og med 2016 satt han i Pressens Faglige Utvalg. Han 
har skrevet en rekke bøker og artikler om blant annet krigens etikk, næringslivsetikk, 
religionsfilosofi og politisk filosofi.   



   

DELTAKERE PÅ ROTARY-TORGET 
 
 
KLUBB     PROSJEKT 
 
Land Rotaryklubb                          Ungdomscamp.  Veståsmarsjen 
Jevnaker Rotaryklubb                   Pilegrimsleden.  Kirkegårdsvedlikehold 
Alvarheim Rotaryklubb                Innredning og vann til helsestasjon i Nigeria 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb           Sommerleir for barn  
Aalesund Rotaryklubb                  Rotary Young 
Midsund Rotaryklubb                   Hjelpehanda. Helseprosjekt i Libanon 
Raufoss Rotaryklubb                     Demensprosjekt.  Fugleparken.  Vann og sanitær i Kenya 
Brattvåg Rotaryklubb                   Trimpark og gapahuk 
Lillehammer Rotaryklubb 
Mesna Rotaryklubb                      Mesna kultursti       
Ungdomsutveksling                      Ungdomsutvekslingen 
Convention Australia                   Convention i Australia 
 
 
 
 
        

 
FN´s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. 
 
 
 



         LOTTERIET PÅ KONFERANSEN GÅR TIL POLIO PLUS 
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