
Rotary International District 2260

Distriktskonferanse



Enebakk Rotarys President Johnny Rivli ønsket velkommen og 

Distriktsguvernør Johan Østby presenterte gjestene

Varaordfører Hans Kristian Solberg holdt hilsningstale 



RI-Presidentens representant PRIP Carl-Wilhelm 

Stenhammar holdt hilsningstale



Ungdomstjeneste v/Jutta Bachmann 

og ungdommer fra ulike verdensdeler.

Flotte ungdommer som ga oss opplevelser!



Ungdommene underholdt – sang og danset og tidligere 

utvekslingsstudent Marit Solhaug Næss fortalte om hva 

deltagelse her har betydd for henne



Foredragsholdere:

Tore Eugen Kvalheim fra Arbeidsgiverforeningen SPECTER

Gerd Kristiansen – LO-leder



Ole-Ludvik Kleven refererte fra Lovrådet (Counsil on Legislation)

President i Nesodden Rotary – Ole A. Seipajærvi fortalte om deres prosjekt i 

Uruguay

Bjørg Månum Andersson fortalte om Rotary Foundation og finansiering av 

prosjekter



Ekteparet Turid Fluge Svenneby og Ole Svenneby fortalte om sitt 

engasjement for ”Fra materialer for hjemmebruk til eksklusiv 

trehandel”  De fikk fortjent takk!!!!!



Per Egil Hegge: Hvorfor er jeg rotarianer?

DGE Yvona Holbein presenterte seg

RYLA ansvarlig John Jones inspirerte til å finne deltagere til neste års 

RYLA



Salen var full av engasjerte Rotarianere og 

Drøbaksrepresentantene lyttet og lærte



Vi var mange som vil være med på 

END POLIO NÅ

We are this close!!!!



Alltid fint å få en påminnelse om hva Rotary er.



Middag og trivsel til bords



Hygge med sprudlende dråper før middag og 

avslapning på terrassen etter middagen



Kulturelle innslag:

Pianist Lorenzo Nardocci (organist i Enebakk Kirke)

hadde med sin kone som er sangerinne og dyktig trompeter



Lirekassemannen!!!

Med selvlaget lirekasse og innsamlingssbamse som fikk 

ca 6000 kroner i fanget sitt!!! Flott Kjell Sørli!!

Og tryllekunstner Jan Crosby underholdt etter middagen



Carl-Wilhelm Stenhammar hadde mye interessant å snakke om 

og ikke minst takket han de ansvarlige for den vellykkede 

konferansen



Mange syntes det var hyggelig å oppleve Carl-Wilhelm Stenhammar 

igjen. 

Jeg traff han første gang på Convention i København i 2006.



Alt har en slutt.

Den dyktige møteleder takker for seg.

Yvona fotograferer

Trine kjøper seg smykke

og noen av oss ble sittende igjen og snakke om hva vi hadde opplevd.


