Oversikt over tilgjengelige og innholdsrike
foredrag for Rotary-klubber i distrikt 2310

PDG Bjørg
MaanumAndersson
anbefaler
høstens fokus
omkring kvinner
til Rotary.

Ingelin
Killengreen
forteller om
arbeidslivet i et
mannsdominert
yrke.

Prof.dr. Sigrun
Halvorsen, OUS
er landets
fremste innenfor
hjertesykdommer
ved kvinner.

Vi har igjen den glede å kunne informere om den nye og oppdaterte listen over foredrag
på Rotary-møter. Det finnes et mangfold av forskjellige foredrag, der foredragsholderne er
innforstått med å bli kontaktet av din klubb. Det tas dog forbehold om at tidspunktet
passer for foredragsholderen. Avtalen tas direkte mellom foredragsholder og klubben.
Nyheten denne gang er den at serien om - flere kvinner til Rotary – fortsetter ved at tidl.
politisjef i Oslo, Ingelin Killengreen kan kontaktes.
Vi vil dessuten sterkt anbefale foredragene om Rotaract ved Bente Toftum og RYLA ved
Bernt Lasse Lie – det gjelder tross alt Rotarys fremtid.

Lykke til med planleggingen av et spennende Rotary-år 2017 / 18 !
Med Rotary hilsen
Medlems – og mangfold komitéen D2310
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Å være kvinnelig leder i et mannsdominert miljø – en særlig utfordring
eller en unnskyldning når det stormer?
ved direktør Ingelin Killengreen
Den tidligere politimesteren i Oslo og direktøren i Politidirektoratet vet hvordan det kan blåse
hardt på toppene når man er kvinnelig leder, men har også vist at hun takler slike utfordringer. Et
meget engasjerende og interessant foredrag.
Hun og er siden 1. desember 2013 direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). har tidligere
vært ekspedisjonssjef (1988–1993), departementsråd (1994) i Justisdepartementet, samt
politimester i Oslo (1994–2000). Hun var fra 2000 til 2011 politidirektør. I februar 2011 ble hun
utnevnt til departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Killengreen ble utdannet cand.jur. i 1972 og har gjennomgått sjefskurset ved Forsvarets høgskole
i 1989. Ingelin er medlem av Oslo Rotary klubb.
Epost ingelin@killengreen.no>
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Kvinner og hjertesykdommer
ved Prof. Dr. Sigrun Halvorsen
Sigrun er sjef på hjerteavdeling på Oslo Universitetssykehus – Ullevål.
Hennes forskning konsentrerte seg fortrinnsvis med akutt hjerteinfarkt og er i dag landets fremste
innenfor hjertesykdommer.
Hun har skrevet over 100 artikler i relevante innenlandske og utenlandske tidsskrifter. Hun har
vært flere ganger på TV og vært referert i de fleste media. Hun reiser verden over for å holde
foredrag om hennes hjerte-emne.
Det anbefales klubben å invitere sine ektefeller og deres venninner. En ypperlig anledning til å
presentere Rotary-klubben som en klubb der også kvinner er hjertelig velkommen som
medlemmer.
Mobil 913 17 460 Epost sigrun.h@online.no
Se også: www.dagbladet.no/2011/02/28/tema/kvinnehelse/hjerteinfarkt/helse/15402032/
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«Rotaract, store muligheter for unge mennesker og etablerte Rotaryklubber»
ved Bente Tøftum
Bente har vært Rotarianer i 24 år, og føler seg fortsatt som en ung Rotaryaner! Hun har vært
sekretær, kasserer og president i Drammen St Hallvard Rotaryklubb, medlem av
ungdomskomiteen i distrikt 2310, og overtar som leder for komiteen i 2017.
Hele sin yrkeskarriere har hun jobbet i revisjon, i dag som seniormanager i Deloitte. I tillegg til å
jobbe som statsautorisert revisor jobber Bente med rekruttering og medarbeiderutvikling. Det å
jobbe med unge mennesker og fylle livet deres med spennende oppgaver har blitt et kall for
Bente, og nå ønsker hun å bruke dette til å bidra til vekst og engasjement i Rotaract i distrikt
2310. Men, derfor dette foredraget, dette klarer ikke Bente alene, klubbene må være med.
Foredraget legges opp som presentasjon av hva Rotaract er, hvorfor det er viktig, og ikke minst, vi
må sammen finne ut hva vi erfarne Rotarianere kan bidra med for å sørge for at Rotaract i vårt
distrikt kan blomstre.
Rotaract må bli en rekrutteringsbase for Rotary. Samarbeid mellom Rotaryklubbene i distriktet.
Rotaract kan bidra til å gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer.
Mobil 480 86 134
Epost btoftum@deloitte.no
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RYLA – en viktig Rotary aktivitet
ved Bernt Lasse Lie
Bernt Lasse har, etter Sjøkrigsskolen og påfølgende tjenesteperiode i marinen, en bred erfaring
fra lederposisjoner innen kontraktsarbeid, anskaffelser og prosjektstyring i mer enn 35 år – både
fra landbasert- og offshore industri. Han nyter nå tilværelsen som aktiv pensjonist. Han har vært
medlem av Konnerud Rotary Klubb i 17 år hvor han har vært sekretær og president. Siste år som
komiteansvarlig for RYLA 2017.
Mobil 951 55 226
Epost berntlie@getmail.no
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«500 år etter Martin Luther – støter kirken folket fra seg?»
ved Helge Simonnes
Helge var i 25 år sjefredaktør i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier. Han har vært styreleder
i Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Dagsavisen. Han har nettopp gitt ut
boken «En Gud for de mange» på Kagge forlag. I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp
sine teser på slottskirken i Wittenberg. Dette var innledningen til reformasjonen, som har hatt
betydelig innvirkning på utviklingen av det norske samfunn. Nå butter det i mot for kirken.
Oppslutningen er dalende. Bokens hovedtema er hva som skaper avstand mellom kirke og
samfunn, og hvordan troende bidrar til å forsterke denne avstanden. Simonnes har fått med seg
alle biskopene i Den norske kirke i denne drøftingen. Forfatteren kommer med forslag til en
åndelig vær varsom-plakat, som skal hindre at kirken støter folket fra seg.
Mobil 913 36 198
E-post simon@vl.no
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« Viktig med en glad Rotary-sesong »
Ved begeistringstrener og motivator Vibeke Olss
Vibeke er utdannet mentaltrener og coach, men kaller seg Begeistringstrener. Hun er en fargerik
og energifull foredragsholder. Hun har selv godt veien fra å ha minus på selvfølelse og selvtillit
kontoen, til i dag å være full av livsgnist, overskudd og begeistring.
Sagt om Vibeke: Vibeke Olss tør å by på seg selv. Gjennom hennes ærlighet, humor og sårbarhet
er det lett å kjenne seg igjen. ” Mye energi, modig, fargerik, troverdig, tilstede, morsom, ydmyk,
klok, verdifokusert, tydelig, gledesspreder, positiv, selvinnsikt, ærlig, smittende energi, engasjert,
sprudlende og inspirerende, god til å formidle”
Mobil 918 74 655
Epost vibeke@olss.no
Internett www.olssbegeistring.no
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Betyr medlemskap i Rotary nødvendigvis det samme som at man er en Rotarianer?
Etter foredraget inviteres det til diskusjon
Ved Tor Petter Gulbrandsen
Tor Petter er District Trainer i D2310. De to foregående årene har han vært Assisterende Guvernør
i region 1 – klubbene i de vestre deler av Oslo.
Tor Petter er jurist med yrkeserfaring fra Human Resources og arbeidsrett. Nå er han
tidligpensjonist samtidig som han driver konsulentvirksomhet. Han er medlem av Oslo Vest
Rotary Klubb (tidligere Skøyen), der han ble medlem i 2005 og var president 2009-2010.
I rollen som distrikttrener ligger det muligheter til å utforme opplæringsaktiviteter som kan bidra

til å fornye Rotary og sørge for at organisasjonen vår holder seg relevant og er attraktiv for nye
medlemmer.
Dette møte egner seg utmerket som 2-veis kommunikasjon. Møtet gir gode diskusjoner med
gode og nyttige innspill til hans eget arbeidet for Rotary Akademiet.
Mobil 911 37 228
Epost tpgulb@gmail.com
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The Rotary Foundation (TRF)
ved Trygve Danielsen
Trygve har vært District Governor i Rotary-året 2015-16 og er medlem av Bærum Verk Rotary
klubb. Trygve avsluttet en lang bankkarriere i DnB når han tiltrådde som guvernør for distrikt
2310.
Han er dermed meget vel kvalifisert til å lede TRF, Rotary's bank for prosjekter.
Tenker klubben din på å starte et prosjekt eller vil høre om mulighetene til finansiering, så er
tidligere bankmann Trygve rett person.
Hvis klubben bare vil ha en informasjon om The Rotary Foundation, så bare spør.
Trygve har vært medlem av Rotary siden 1990. Han har hatt alle tenkelige klubb-verv i sin tid som
Rotarianer . . . og han er en svoren Brann-tilhenger.
Mobil 918 81 104
Epost trydanie@online.no
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«END POLIO NOW». Polio, sykdommen som ikke kan behandles, men forebygges.
«Ledelse og etikk i Rotary»
ved PDG Bjørg Månum Andersson, Groruddalen Rotary klubb, (President i 2010-11 og guvernør D
2310 2014-15)
Bjørg var kommunaldirektør i Oslo kommunes helse, sosial og omsorgssektor i mange år. Hun har
erfaring fra internasjonale organisasjoner og diverse styreverv. Bjørg har et stort nettverk innen
offentlig sektor. Hun har internasjonale Rotary-verv som EPNC for zone 16 med
rådgivningsansvar overfor Rotary distriktene i Norge, Litauen og ett i Sverige.
Hun er Polio Pluss National Advocacy Adviser Norge for Rotary International siden 1.7.2016.
Mobil: 908 55 925 Epost bjorgmanum.andersson@gmail.com
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« Organtransplantasjon, en gave for livet »
« Diabetes . . . ikke bare en livsstil og andre nyheter »
ved Trond Jenssen
Trond er Professor på Rikshospitalet og er en av Nordens enere på sykdommen Diabetes.
Han er også tilknyttet Regionsykehuset i Tromsø.
Trond var President i Groruddalen RK i 2008 / 09.
Mobil 909 16 692 Epost trond.jenssen@ous-hf.no
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« De humanitære følger av atomvåpen »
ved dr. Per Wium
Foredraget viser hva som vil skje dersom Pakistan og India starter en atomkrig. Det kan like gjerne
være atomvåpen avfyrt fra Nord Korea, som kanskje er enda mer nærliggende.
De medisinske følger vil også bli beskrevet, og dere vil bli oppdatert om dagens forhandlinger for
å forby atomvåpen. Bryn Rotaryklubb.

Wium er spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet med internasjonalt helsearbeid i Verdens
helseorganisasjon. Han er tidligere medlem av styret i Norske Leger mot Atomvåpen."
Per er medlem I Bryn Rotary klubb.
Mobil 907 81 377 Epost pewium@broadpark.no
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« Tiden vi er i og nærmiljøet »
ved Erik Werner
Erik har bred erfaring som selvstendig næringsdrivende med bakgrunn i norsk og utenlandsk
industri. Han har Handelshøyskolen med en Master Management fra IMD i Sveits.
Erik er
ansvarlig for ungdomsutvikling.
Mobil 404 14 380 Epost erik.werner2@getmail.no

15

« Rinnan aksjonen 1943 » og de « usynlige » norske sabotørene
ved Espen Halvorsen
Espen har bred forretningsbakgrunn og etter skolegang studerte «Computer Science and
Management. Arbeidet han i HP og Lotus Norge før han i 1997 startet et av de første
internettselskapene i Norge, ScaNet som senere solgt til et finsk selskap. Han ledet både den
norske og tyske organisasjonen og satt som medlem i konsernledelsen. Fra 2003 har han hatt
flere ledende stillinger i Recall både i Norge og utlandet bl.a. som General Manager UK, Vice
President Sales and Marketing Europe. Han har tatt tilleggsutdannelse fra Executive Management
and Strategy ved CEDEP Fontainebleau, Paris, France. Arbeider nå som Global Vice President,
Business Development og sitter i konsernledelsen ved hovedkontoret i Atlanta, USA.
Mobil 917 26 301 Epost espenhalvorsen@outlook.com

I tillegg til denne oversikten lages det også en oversikt over samtlige møter i distriktets
samtlige Rotary-klubber. Denne oversikten er også en kilde til idéer for spennende
foredrag.
Det må være et mål at flere klubber tilbyr sine medlemmer en programoversikt i god tid
på forhånd enten det gjelder høst-, vinter- eller vårsesongen.
Interessante foredrag er ikke dagligdags kost. De sosiale mediene er i ferd med å påføre
den daglige pressen store tap, og da er det desto viktigere at et Rotary foredrag er noe
utenom det vanlige, spennende, aktuelt, kunnskapsbasert og yrkesrelatert formidlet på
en personlig måte.

Gunther Motzke (f)
Medlems- og mangfold komitéen D2310
Nordstrand, 29. apr. 2017 (erstatter 10. nov., 26. juli, 30. juni 2016)

