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DISTRIKTS- 

KONFERANSEN 2016 

NÅR 

Fredag 16. september - 
søndag 18. september 2016 

HVOR 

Scandic Harstad 
Strandgata 9 

MED 
• Einar Eriksen • Ingrid Grandum Berget• Inger Britt 
Zeiner • Knut-Eirik Dybdal • Edrund Olaisen 
• Arne Pran • Svein-Arne Laukli • Johanne Joki 
• Jannicke Ellingsen • Jens-Erik Rasmussen 
• Birger Blomvik • Are Hembre 

ARRANGØR 

Harstad Rotaryklubb 

 

BLI KJENT TREFF 
FREDAG KVELD 
Studentkaféen på kaia ved UiT 
Norges arktiske universitet  
Campus Harstad. 
Underholdning ved lokale kref-
ter. Nordnorsk fingermat. 

KONFERANSEN 
LØRDAG 
«Rotary sitt fredsskapende ar-
beid med fokus på nordområde-
ne». 
Underholdning ved lokale  kref-
ter. 

BANKETT 
LØRDAG KVELD 
Arktisk meny, kortreist mat. 
Underholdning ved lokale kref-
ter. 
Taler og prisutdelinger 
 

KONFERANSEN 
SØNDAG 
Vi fokuserer på oss selv som 
rotarianere og hvilke prosjekter 
Rotaryklubbene arbeider med. 
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VELKOMMEN TIL 
DISTRIKTSKONFERANSEN 

HELGE SCHJØLBERG 
DISTRIKTSGUVERNØR 

Rotaryvenner! 

September i nord er vakker. Distriktskonferansen er derfor lagt til Harstad. 

Alle våre klubber i vårt langstrakte distrikt 2275 samles til faglig påfyll, inter-

essante foredragsholdere samt at vi skal hygge oss i hverandres gode sel-

skap. 

Vi skal også lære ennå mere om hva Rotary står for og hva Rotary har be-

tydd for både verdensfreden, kampen mot sykdommen poliomyelitt og om 

mange andre prosjekter satt i gang av Rotaryklubbene. 

Byen er klar til å ta imot dere alle. 

Derfor Velkommen til spennende dager i Harstad 

Med vennlig hilsen 
Helge Schjølberg 

Distriktsguvernør 2016 – 2017  

GHASSAN AL-HADDAD 
PRESIDENT HARSTAD ROTARYKLUBB 

Kjære rotarianere! 

Hjertelig velkommen til årets Distriktskonferanse på Scandic Harstad. 

Vi i Harstad Rotaryklubb har gleden av å stå som arrangør av årets Dis-

triktskonferanse. 

Klubben har per i dag 56 medlemmer som har lagt ned en stor innsats for at 

årets distriktskonferanse skal bli så god og innholdsrik som mulig.   

Som president i Harstad Rotaryklubb er det meg en stor ære å ønske dere 

alle hjertelig velkommen til Distriktskonferansen 2016. 

  

Med Vennlig Hilsen 
Ghassan Al-Haddad 

President Harstad Rotaryklubb 2016—2017 
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PROGRAM 

FREDAG 16. SEPTEMBER 
19.00 Bli kjent treff på kaia. 

Studentkaféen ved UiT Norges arktiske universitet 
Nordnorsk fingermat, underholdning 
Foredrag om Universitetets Campus Harstad 

Karl Erik  Arnesen, campusdirektør 

LØRDAG 17. SEPTEMBER 
 Nordic Hall, Scandic Harstad 

Konferanseleder Distriktsguvernør Helge Schjølberg 

09.00 Åpning av konferansen v/ Varaordfører i Harstad Maria Serafia 

Fjellstad og President i klubben Ghassan Al-Haddad. 

09:20 Hilsninger 

09:35 The Rotary Foundation 100 år 

Ingrid Grandum Berget, RRFC Zone 16 

10:15 Kaffe– og fruktpause, kunstnerisk 

10:45 Brannskader i utviklingsland—15 års erfaring fra Etiopia, 
Spesialist Plastikkirurgi Einar Eriksen, Childrens Burn & Wound 

Care Foundation (CBCF) 

11:45 Arctic Race of Norway, fra lokalt eventyr på to hjul til interna-
sjonal suksess 

Direktør Knut-Eirik Dybdal. 

12:30 Lunch 

13:30 Kunstnerisk og videohilsninger 

13:45 Tanker, følelser og inntrykk livet har gitt meg i Rotary sam-
menheng 

Pensjonert offiser i Hæren Arne Pran 

14:30 Praksis ved CBCF, Addis Abeba  
Johanne Joki og Jannicke Lindland Ellingsen, 

Sykepleierstudenter UiT Campus Harstad 

15:00 Kaffe– og fruktpause, kunstnerisk 

15:25 20 års internasjonal erfaring fra arbeid med flyktninger 

Fhv. offiser og humanitær hjelpearbeider Svein Arne Laukli 

16:00 Årsmøte i RI Distrikt 2275 

17:00 Slutt 1. dag 

19:30 Bankett i Nordic Hall 

Einar 
Eriksen 

Ingrid 
Grandum 

Berget 

Knut-Eirik 
Dybdal 

Arne 
Pran 

 

Svein Arne 
Laukli 

Johanne 
Joki 

 

 

Jannicke 
Ellingsen 



 

HARSTAD ROTARYKLUBB — 21.08.2016 SIDE 4 

PROGRAM 

SØNDAG 18. SEPTEMBER 
 Nordic Hall, Scandic Harstad 

Konferanseleder Distriktsguvernør Helge Schjølberg 

09.00 Åpning dag 2 med kunstneriske innslag 

09:30 Rotary International, strategi, omdømme 

Inger-Britt Zeiner, RPIC Zone 16 

10:00 RYLA på Stjørdal 

Are Hembre, President Stjørdal Rotaryklubb 2015-16 

10:30 Kaffe– og fruktpause, Utsjekk fra hotellet. kunstnerisk 

11:00 RI Presidentens Representant, RIP-REP 

Jens-Erik Rasmussen, RC Zone 16 

11:30 Ungdomscamp 2016 på Møre 

Birger Blomvik, President Kristiansund Rotaryklubb 2015-16 

12:00 Når vi løfter i flokk—16 års vennskap med Litauen 
Edrund Olaisen, DRFC distrikt 2290, medlem av Langesund Ro-

tarykubb og drivkraft for prosjektet 

12:30 Neste års Distriktskonferanse 

DGE Toralf Pedersen, Stjørdal Rotaryklubb 

12:40 Avslutning av konferansen, Vel hjem! 

13:00 Lunch 

Musikalske innslag gjennom hele konferansen: 

 Amanda og Adam Al-Haddad 

 Edvard Mustaparta 

 Dr. Ytterstads Duo (Bankett lørdag) 

 Harstad Internasjonale Folkedansgruppe (Fredag og lørdag) 

 Visegruppa FOLK (Bli kjent kveld Fredag) 

Video-hilsninger fra rotarianere fjernt og nær: 

@ Latvia @ England   @Irland 

@ Sverige @ Russland  @Danmark 

@ USA 

Offisielle gjester: 

 Jens-Erik Rasmussen, Rotary Coordinator Sone 16, RI president  repr. 

 Jorma Kinnunen, Distriktsguvernør Distrikt 1400, Finland 

 Gunnar Kvalsund, Distriktsguvernør Distrikt 2305, Norge 

 

Inger-Britt 
Zeiner 

Are 
Hembre 

 

 

 

 

Jens-Erik 
Rasmussen 

 

Birger 
Blomvik 

Erund 
Olaisen 
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FOREDRAGSHOLDERE 

EINAR ERIKSEN 
Spesialist i Plastikkirurgi / brannskade kirurgi, 
Childrens Burn & Wound Care Foundation  

Einar jobber i dag som lege i Addis Abeba, Etiopia og har bakgrunn som plastisk 
kirurg ved Haukeland Sykehus i Bergen. Han vokste opp i Etiopia og har derfor en 

sterk tilknytning til landet og folket.  

Da Hans Petter Schjelderup fikk sin brannskade i 2005 og havnet på Haukeland 
sykehus kom Einar og Hans Petter på idéen om å starte behandling av brannskad-
de barn i Etiopia. Sammen med 2 andre etablerte de CBCF i 2007. I November 
2008 etablerte Einar en sengepost for brannskadde barn ved Myungsung Christian 
Medical Center i Addis Abeba. Fram til utgangen av 2015 har ca 900 barn og voks-

ne mottatt behandling for sine brannskader i regi av CBCF. 

Harstad Rotaryklubb har gjennom sitt MG prosjekt støttet etableringen av en ny 

operasjons avdeling i Addis Abeba som i løpet av høsten 2016 vil bli ferdigstilt. 

INGRID GRANDUM BERGET 
RRFC – Regional TRF coordinator Zone 16 
Chartermedlem, Langesund Rotaryklubb 

Ingrid har vært medlem av Langesund Rotaryklubb siden 1998. Hun var distrikts-
guvernør i Distrikt 2290 i 2011/2012.  Hun har også vært Assisterende Guvernør 
og Distriktstrener i flere perioder. Ingrid satt i styret for Norsk Rotary Forum fra 
2010 til 2015 og var leder i 2013/2014. Nå er hun Regional Rotary Foundation Co-

ordinator (RRFC) for Zone 16. 

Ingrid har mange spennende år bak seg i kultursektoren. Hun arbeider nå med 
næringsutvikling i Grenland. Ingrid er opptatt av kultur og internasjonalt samarbeid 

og har sittet i styret for den internasjonale skolen i Grenland.  

EDRUND OLAISEN 
DRFC – District Rotary Foundation Chair, Distrikt 2290 
Chartermedlem, Langesund Rotaryklubb 

Edrund ble medlem av Rotary i 1991 da klubben ble stiftet og har vært «nesten alt» 
innen Rotary. Hun har vært president og var Distriktsguvernør i Distrikt 2290 i 2000

-01.  

Hun har også vært sonekoordinator for TRF i vår sone og hun har innehatt et stort 
antall tillitsverv i Rotary systemet; både nasjonalt og internasjonalt. Edrund har 
vært sentral i klubbens engasjement i Litauen gjennom 16 år. Hun arbeider i forsik-

ringsbransjen og bor i dag i Stathelle. 
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FOREDRAGSHOLDERE 

KNUT-EIRIK DYBDAL 
Direktør Arctic Race of Norway (ARN) og Direktør Scandic Harstad 

Knut-Eirik har vært ARN’s drivende kraft siden etableringen av 4-dagers rittet 
i  2011. Etter tidligere å ha vært med å arrangere «Tour de Andørja» noen år, fikk 
Knut-Eirik og Ole Skardal det for seg at de like gjerne skulle skape et stort interna-

sjonalt sykkelritt på høyde med de største rittene i verden. 

Til tross for at de ble sett på som urealistiske drømmere fikk de med seg ASO som 
arrangerer Tour de France og dermed kunne ARN se dagens lys med første ritt i 
August 2013. Avslutningsetappen i Harstad ble en folkefest av de store. Fjerde 
utgave av ARN ble arrangert i August 2016 med fire etapper på Helgeland. Knut-

Eirik er 40 år og gift med sin Gry. 

INGER-BRITT ZEINER 
RPIC – Rotary  Public Image Coordinator, Zone 16 
Chartermedlem, Færder Rotaryklubb 

Inger ble medlem av Rotary i 1999 da klubben ble stiftet. Hun har vært president 
og var Distriktsguvernør i Distrikt 2290 i 2010-11. Hun har vært treningsleder for 
Rotary International og har deltatt ved flere nasjonale og internasjonale Rotary 

arrangementer de senere årene.  

Inger-Britt er nå sonekoordinator for PR og omdømme i vår sone. Inger er født i 
1955, arbeider i dag som økonomisjef i eget familiefirma, men har også erfaring 

som revisor. Hun er gift og har tre voksne barn og bor i dag i Tønsberg. 

ARNE PRAN 
Pensjonert infanteriinspektør og tidligere brigadesjef i Hæren 
Chartermedlem, Groruddalen Rotaryklubb 

Arne Pran bør være velkjent for sin rolle i forbindelse med Vassdalulykken 5. mars 
1986. Som brigadesjef sto Arne fram og påtok seg ansvaret for ulykken som krev-

de 16 menneskeliv. Vi husker hans varme og ansvarlighet i den vanskelig tiden.  

Han var president i Groruddalen Rotaryklubb i perioden 1990 - 1991 og Guvernør 
for distrikt 2310 i rotaryåret 2000 - 2001. For sitt utrettelige arbeid for Rotary gene-
relt, er Arne beæret med Paul Harris Fellow med 2 safirer. Han er hedret med Ro-

tarys høyeste utmerkelse; "The Rotary International Service Above Self Award" . 
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FOREDRAGSHOLDERE 

JENS-ERIK RASMUSSEN 
Regional Rotary Coordinator Zone 15 

Jens-Erik var Guvernør i distrikt 1470 i Danmark i 2012-13 og innehar nå funksjon 
som Rotary Coordinator i zone 16. Han startet i Rotaract og har nesten 40 år Rota-

ry karriere bak seg. Han har hatt en rekke funksjoner i Distrikt 1470. 

Jens-Erik jobber i privat virksomhet og er bosatt i Greve Strand like sør for Køben-

havn og  er medlem av Copenhagen Strandparken Rotaryklubb. 

Jens-Erik Rasmussen er RI Presidentens offisielle representant på konferansen 

 

SVEIN-ARNE LAUKLI 
Pensjonist. Tidligere offiser i Forsvaret, erfaring fra privat næringsliv, ansatt i 
Flykningehjelpen, Flyktningmottak, UDI, m.m. 

Svein-Arne Laukli har bak seg et langt virke i arbeid med flyktninger. Som ansatt i 
Flyktningehjelpen på 1990- og 2000-tallet har han bak seg mange opphold i ulike 
afrikanske land og Midt-Østen. Han har hatt en rekke utenlandsoppdrag for UNI-
CEF, UNHCR og IOM. Han var rådgiver i UDI Narvik til han gikk av som pensjonist 

ved 67 år.   

Etter en kortvarig periode som pensjonist sa Svein Arne ja takk til å være leder for 
Borkenes Mottak der han tjenestegjorde i 5 år. Han har derfor omfattende erfaring 
fra internasjonalt– og nasjonalt arbeid med flyktninger. Svein-Arne nyter i dag pen-
sjonisttilværelse i Harstad, men er fortsatt like engasjert i debatten om innvandring. 

og flyktninger. 

JOHANNE JOKI , JANNICKE ELLINGSEN 
Sykepleiestudenter ved UiT, Campus Harstad 

Johanne Joki (25) og Jannicke Lindland Ellingsen (20) er sykepleiestudenter ved 
UiT Campus Harstad. Ved siden av studiet jobber begge på Sykehjem. Johanne 
har arbeidserfaring fra barnehage og fengsel, Jannicke har arbeidserfaring fra sy-
kehjem. Bachelorstudiet i Harstad har etablert samarbeid med CBCF i Addis Abe-

ba om 3 mnd praksisperioder. 

Johanne og Jannicke valgte å søke på utenlandspraksis for å få et annerledes, 
spennende og utfordrende læringsutbytte av den kirurgisk praksisen på sykehus. 
Dette gir de innblikk i et helsevesen som er ulik fra norsk standard. Begge håper å 
kunne bruke kunnskapen senere for arbeid i utlandet etter endt studium. Johanne 
og Jannicke har nettopp bak seg en slik periode og vil fortelle om oppholdet i Etio-

pia. 
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FOREDRAGSHOLDERE 

BLI KJENT KVELD “PÅ KAIA” 
Vi inviterer til hyggelig samvær, Fredag kl 19:00 i Studentkaféen på Campus Har-

stad som sist nyttår ble en del av UiT Norges arktiske universitet. 

Studentkafèen ligger bokstavelig talt på kaikanten, tre minutters gange fra konfe-
ransehotellet. Havnepromenaden foran Harstad Kulturhus og Campus Harstad byr 
på en fantastisk utsikt over Vågsfjorden. Vi krysser fingre for at værgudene lar oss 

nyte panoramaet! 

Vi serverer nordnorsk fingermat, det blir kulturelle innslag og campusdirektør Karl 

Erik Arnesen forteller om overgangen fra høgskole til universitet. 

Når høgskolen ble til universitet har heldigvis beliggenheten blitt beholdt. Slik er 
universitetet med på å berike byen, mens studentene kan glede seg over nærheten 

til byen. Kort sagt: Studentene liker byen og byen liker studentene. 

BIRGER BLOMVIK 
President 2015-16 Kristiansund Rotaryklubb, prosjektleder Ungdomscampen 

Kristiansund har, sammen med Averøy og Frei Rotaryklubber, arrangert Ungdoms-
camp sommeren 2016 med ca 12 deltakere i alderen 16-20 år. Campen hadde 
fokus på friluftsliv og brakte ungdommene både til Averøya, Snøhetta, fiskeværet 
Grip, Atlanterhavsveien og Kristiansund. Prosjektleder Birger Blomvik vil fortelle 

om Campen. 

Birger er 51 år og har vært rotarianer siden 2010. Han er serviceleder hos Oddstøl 
Elektronikk i det sivile, er gift og har 3 barn. Ungdomsarbeid og friluftsliv har stått 
Birger nært  i alle år. Han er også varamedlem i styret til Kristiansund og Nordmøre 
Turistforening, liker å reise samt bruke vårt lands utstrakte og flotte natur. I en al-
der av 48 kjøpte han Randonéski, og har stor glede av toppturene. Birger bor på 

ARE HEMBRE 
President 2015-16 Stjørdal Rotaryklubb 

Stjørdal Rotaryklubb arrangerte et meget vellykket  RYLA arrangement høsten 
2015. Klubben skal gjennomføre liknende arrangement denne høsten og har fått 
innvilget District Grant støtte til arrangementet. President i klubben, Are Hembre vil 

fortelle om klubbens RYLA og hvordan det er og være ung i Rotary. 

Are har jobbet som sanger og arrangør på heltid siden han var 17 år og har gjort 
rundt 140 opptredener per år i Norge og mange andre land de siste 5 årene. Han 
er tildelt flere utmerkelser i form av priser og gründerstipend og satt i 2015-16 som 
verdens yngste president i Rotary. Are er også tidligere innehaver og delinnehaver 
av flere selskaper og har besittet flere styreverv de siste årene. Han tar i dag også 

en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved BI Norwegian Business School. 
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HARSTAD OG OMLAND 

FORLENG OPPHOLDET I REGIONEN 
Siden du allerede kommer til Harstad, er det glimrende idé å forlenge oppholdet. 
Dersom du ønsker å bo på konferansehotellet Scandic Harstad, har vi avtalt for-
delaktige priser. Ekstra opphold før og etter konferansen tas opp av den enkelte 

direkte med hotellet. Husk å si at du skal på Rotary’s distriktskonferanse. 

Harstad er et utmerket utgangspunkt for  opplevelser i regionen og selvfølgelig i 

Harstad by og kommune. 

ATTRAKSJONER I HARSTAD OG OMEGN 
På tur med Anna Rogde, verdens eldste seilende skonnert bygget i 1868. 
Adolfkanonen på Trondenes bygget av den tyske krigsmakt under 2. verdenskrig 
Trondenes Historiske Senter har permanent historisk utstilling 

Trondenes Kirke er verdens eldste steinkirke fra 1200 tallet. 

Sightseeing og fisketur med MS Strønstad 
Hav– og skjærgårdsopplevelse med RIB 
Fisketurer tilbys av en rekke lokale aktører 
Rundtur med MS Stjernøy, Bjarkøy, 
Valhall opplevelsessenter i Bjarkøy 
Fjellturer til spektakulære utsiktspunkter 

Kanskje ta med barn eller barnebarn til Grottebadet og Sam lekeland 

Gode matopplevelser hos byens Gourmetrestauranter; 

De fire roser, Hoelstuen, Røkenes Gård, Bark og Umami. 

Du finner fyldige opplysninger på www.visitharstad.com.  

Last ned Reiseguide 2016 for Harstad regionen på samme nettsted. 

Ta også gjerne kontakt med Visit Harstad for tips og booking 

telefon 77 01 89 89 eller post@visitharstad.com 

Det er ikke lagt opp til eget ledsagerprogram, men med konferansehotellet midt i sentrum 
av Harstad er det utmerkede muligheter til aktiviteter, shopping, etc. for ledsagere som ikke 

ønsker å følge konferansen. 

LOFOTEN OG VESTERÅLEN 
Dersom du kommer med egen bil eller velger å leie bil lokalt er det kort vei til Lofo-
ten og Vesterålen. Til Svolvær er det ca 2,5 time via Lofast. Til Lofotens ytterste 
punkt Å tar det ca 4-5 timer, men det er verdt hvert minutt! Det er kun 1-2 timer til 

Vesterålen. 

Lofoten og Vesterålen kan by på store opplevelser: Fiske, Hvalsafari, Fotturer, 

Fotojakt, Badestrender, m.m. 

 

 

 

 

 

Scandic Harstad 
Strandgata 9 
Tel: 77 00 30 00 

harstad@scandichotels.com  

 

 

http://www.visitharstad.com


Harstad Rotaryklubb 


