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Bruk ferietiden til å studere Distriktskonferansebrosjyren på nettet. Dit må du!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen;

DISTIKTSKONFERANSEN 2007 

Det ble kan hende så travelt før ferien at du ikke fikk studert ordentlig 
programmet for Distriktskonferansen som finner sted i Porsgrunn 7. til 9. 
september. Se; D2290,rotary.no

I år satser vi nyskapende med å tilby et rotaryfellesskap i form av felles 
kulturopplevelser med spennvidde fra utendørsopera til morgenrefleksjon 
i den katolske kirke, flere inspirasjonsforedrag med rotarystoff og/eller 
en gammeldags bankett med dans til storband.... Og du kan velge hele 
pakken eller stykkevis og delt alt etter hva du har av tid og hva du vil 
bruke av penger. Derfor har vi stykkprisfinansiert arrangementene på 
påmeldingsskjemaet.Se dette!

OMDØMMEBYGGING OG LEDERSKAP 
er mottoet for konferansen, -i Rotary,-på jobben og for deg personlig!
Med dette tar vi RI-presidentens motto "ROTARY SHARES" på alvor. Vi 
deler av vår tid, våre kunnskaper og erfaringer i et inkluderende 
rotaryfellesskap.

MEDLEMSKAPSUTVIKLING via OMSTILLING OG FORNYING er vår 
viktigste oppgave framover. Lykkes vi ikke med det greier vi ikke å fange 
framtida i en så fantastisk organisasjon som Rotary er for mange av oss! 
Dette blir viet stor oppmerksomhet på konferansen!

Distriktskonferansen skal fremme vårt virke gjennom kameratskap, 
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inspirerende foredrag og kulturopplevelser.
Porsgrunn Rotary tilbyr en Distriktskonferanse som virkeleig vil kunne gi 
krukkepåfyll. 

Alle klubber har som tradisjon at årets president med følge deltar på 
Distriktskonferansen. La flere få være med, styremedlemmer eller gjerne 
et nytt medlem som trenger å se og oppleve Rotary i praksis! 

Dere har alle fått tilsendt brosjyrer i posten for gjennomgang og utdeling 
på klubbmøte. Viser også til guvernørens nettside der program og 
påmeldingsskjema for direkte påmelding på nettet ligger.

Påmeldingsfristen er satt til 2. august!

Velkommen til å ta del i hele eller deler av konferansen.
Velkommen til opplevelsesrike dager i Porsgrunn! 

Jeg ønsker å treffe dere alle på Distriktskonferansen 2007!!!
Fortsatt God sommer fra DG Laila
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