
               Rotary Distrikt 2260  

    Nannestad Rotaryklubb 
 
 
 
         Nannestad, 5. august 2018  
Kjære rotarianer.  
Vi vil med dette ønske deg  

Velkommen til Distriktskonferansen 2018 
 

Dette er allerede en «grensesprengende» distriktskonferanse, i og med at vi i Nannestad 

Rotaryklubb arrangerer denne utenfor vår kommunes grenser, nemlig på  

 

Thon Hotel Oslo Airport, fredag 14. til søndag 16. september 2018 
 

Distriktskonferansen er en god anledning for nye rotarianere til å bli kjent med organisasjonen 

og mange andre rotarianere, men samtidig muligheter for ALLE til å få et faglig utbytte (både i yrke 

og i Rotary) og til å treffe gamle og nye venner. 

 

Årets distriktskonferanse vil, på vanlig måte, sørge for at deltakerne får informasjon om 

aktivitetene som foregår i distriktet, og om de tilbud alle klubbene kan benytte seg av for å nå 

sine målsettinger. Dette er tenkt å kunne gi hvert enkelt medlem inspirasjon til videre engasjement i 

egen klubb. 

 

En utfordring for Rotary og samfunnet for øvrig er at vi blir stadig flere eldre mennesker. Denne 

utfordringen kan hver enkelt av oss svare på ved at vi tar bedre vare på oss selv og vår egen helse. 

For å få noen tankevekkere rundt dette temaet, vil konferansen i år ha noen innslag om LIVSSTIL 

OG HELSE.  

 

Allerede på FREDAG kan vi ønske velkommen til en «tjuvstart» på den sosiale delen av 

konferansen, ved at vi samles uformelt til et enkelt varmt måltid fra kl 19 på hotellet. Og så kan vi 

«bygge og vedlikeholde våre nettverk» utover kvelden, til vi trekker oss tilbake til våre hotellrom. 

 

Ledsagerne er som vanlig velkomne til å delta i årets konferanse, og det er lagt opp til en ledsager-

tur til LHL-Sykehuset (som ligger et par «spydkast» fra hotellet) på lørdag formiddag. Ellers har de 

selvfølgelig anledning til å delta i det øvrige konferanseprogrammet eller bare i måltidene. 

 

Det blir også i år et «House of friendship» hvor klubber og andre kan vise sine prosjekter og 

«produkter». Vi sender ut nærmere opplysninger om dette. 

 

Husk at deltakelse på distriktskonferansen er veldig nyttig for klubbpresidentene, og på 

generalforsamlingen lørdag ettermiddag er det ønskelig at alle klubbene er representert. Dette er jo 

distriktets årsmøte som bl.a. behandler foregående guvernørs årsmelding og regnskap. 

(årsmøtedokumentene sendes til klubbpresidentene på forhånd). 

 

(Denne invitasjonen ble opprinnelig sendt ut 26. juni, så dette er en påminnelse). 

 

Priser og betaling ses av vedlagte påmeldingsskjema som bes benyttet. Siste frist: 13. august 

 

  

 



 

 

Vi vil med denne distriktskonferansen bidra til: 

• Mer kunnskap for deltakerne både om Rotary og deg selv 

• Å se klubben i en sammenheng (klubb, distrikt og Rotary International) 

• Muligheter for å etablere et nettverk av kolleger og rotarianere 

• Inspirasjon!   → Be the Inspiration! 

 

 

 

Send gjerne påmeldinger så snart som mulig, men senest innen 13. august 2018.  

  

 

Påmeldingsskjemaet sendes Distriktssekretær 2018/19 Bjørn Berntzen på e-post:  

bbnrk@online.no,   

 

Medlemmer i klubben som har oppgaver for distriktet (Assisterende Guvernører, 

Distriktskomiteledere etc), tas ikke med på klubbens skjema, for disse melder seg på selv direkte til 

distriktssekretæren! Gjelder også tidligere distriktsguvernører (PDG’er). 

 

Deltakeravgiftene pr klubb (iflg påmeldingsskjemaet) innbetales til konto nr. 1506.03.76767 

(Nannestad RK) innen 1. september 2018. 

 

Programmets hovedpunkter er vist i eget vedlegg. Vennligst bidra til at innkallingen kommer frem 

til de aktuelle i klubben!  

 

Vi gleder oss til å møte mange av dere på denne distriktskonferansen!  

 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Magnussen     Arnulf Krog    
Distriktsguvernør 2018-2019   President Nannestad RK 2018-19 
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