
Distrikt 2290 og Notodden Rotary klubb
ønsker vlkommen til distriktskonferansen

1. – 3. september 2006

Velkommen til distriktskonferansen 2006
Rotary har lagt bak seg sine første 100 år, og
jubileet er behørig markert. Bevegelsen har
sett en nesten eventyrlig utvikling fra sin
spede begynnelse i Chicago i 1905. Idet vi tar
fatt på det neste hundreåret, innser vi at
Rotarys framtid vil avhenge av at vi følger
med tiden. Vi må tilpasse og fornye oss, slik at
vi er rede til å møte de utfordringer vi uveger-
lig vil stilles overfor.

Rotarys rolle lokalt, og ikke minst internasjo-
nalt, vil fokuseres på konferansen. Det samme
gjelder organisering og modernisering av så
vel klubbene som distriktet.

Hjertelig velkommen til rotarianere og led-
sagere!

Svein Aanestad
Distriktsguvernør

2006/2007

Velkommen til distriktskonferanse på Notodden
Notodden Rotary klubb er glad for å samle
Rotaryvenner fra Agderfylkene, Vestfold og
Telemark på Notodden. Notodden kjenne-
tegnes av å være “byen med gnisten” på grunn
av vannkraften, og av å være omgitt av vakre
fjell som Blefjell, Lifjell og Gaustatoppen.
Notodden vokste til å bli by fordi Birkeland og
Eyde lot Norsk Hydros vugge bli plassert her.

I 55 år har vi i vår klubb, i likhet med dere,
vært opptatt av Rotarys idealer. Vi ønsker nå
at en trivelig og åpen konferanse skal gi oss
ytterligere inspirasjon til  å virkeliggjøre våre
idealer i våre lokalsamfunn og globalt.

Notodden Rotaryklubb ønsker hjertelig vel-
kommen! 

Thor Landsverk
President Notodden
RK – 2006/2007

Telemark Trykk AS, Notodden



Fredag 1. september

Årets distriktskonferanse
vil bli lagt til naturskjønne
Bolkesjø. På denne plass
har det vært drevet skyss-
stasjon i flere hundre år.
Bolkesjø er nå Notoddens 
største hotell. 

Etter at tilreisende gjester
har installert seg på sine
respektive rom, samles vi
i ”låven”. 

Her vil det bli arrangert et
uformelt velkomstselskap, 
med rik anledning til å bli 
bedre kjent med nye 
deltakere, og å treffe 
gamle bekjente.

Lørdag 2. september

Distriktskonferansen 2006 vil bl a sette fokus på vårt, og ev 
andre frivillige organisasjoners, internasjonale 
engasjement. Hvordan kan vi alene, eller gjennom 
samarbeid, best bidra til å bekjempe fattigdom og ufred i 
verden? Spennende foredragsholdere vil belyse disse 
tingene.

En del programposter er tradisjonelle, og skal i tråd med 
tidligere konferanser i D-2290 gi deltakerne et bredest 
mulig bilde av distriktets samlede aktiviteter. Stikkord er bl 
a: presentasjon av prosjekter lokalt og internasjonalt, 
ungdomsutveksling, medlemsutvikling, og revisjon av 
klubbenes og distriktenes organisasjon.  Nærmere detaljer 
vil presenteres i et mer utførlig program.

Dagen avrundes med festmiddag på hotellet

.
Notodden kan by på mange ulike og spennende severdigheter. 
For ledsagere vil det bli arrangert en guidet tur til utvalgte 
kultursteder  på Notodden. 

Søndag 3. september
Etter frokost søndag vil det som vanlig bli avholdt 
generalforsamling.

Konferansen avsluttes til lunsj.




