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Kjære rotaryvenner! 

Denne uken er det vår kontaktmann for convention i Bangkok som førerpenne.  

Legg årets ferie til Bangkok og bli med! 

Med vennlig hilsen 

DG Ingeid 

BANGKOK ANYONE?

  Du har ikke virkelig opplevd ROTARY før du har deltatt på CONVENTION! 

CONVENTION er høydepunktet i et Rotaryår.Tenk å kunne dele store opplevelser med over 20 000 

andre rotarianere: DA har du ROTARY! 

 Rotary Convention er OPPLEVELSE med fokus på Rotary fellesskap og utvikling av vennskap og 

kontakt med Rotarianere fra hele verden. 
Du møter nye kulturer, skikker - Rotaryvenner med ulik bakgrunn, men som alle jobber for et felles mål: å 
videreutvikle Rotary
Du før høre inspirerende foredrag av fremtredende internasjonale eksperter i store plenumsmøter sammen med 
de fremste Rotary tillitsmenn.
Du kan dele dine egne erfaringer fra Rotary og motta ny kunnskap i mindre gruppediskusjoner
Og sist, men ikke minst du får oppleve Rotary FELLOWSHIP, dette å kunne dele opplevelser og store øyeblikk 
med mennesker du ikke har møtt, men som har det samme engasjementet og det samme utgangspunktet som 
du selv har.

I mai 2012 får du en unik mulighet til å kombinere det fargerike/eksotiske med Rotary fellowship. 

Convention i  BANGKOK 6. til 9. mai bør legges inn i hver enkelts tidplan. 

 Tro ikke at Convention bare er for påtroppende eller forhenværende distrikts guvernører. Hver enkelt 

Rotarianer er velkommen og representer alle viktige bidrag. Alle deltar i det samme opplegget på like 

vilkår med alle de øvrige deltagerne. Den eneste forskjell er at de som har deltatt tidligere vet hvilken 

opplevelse de får. 

 Å kunne dele en opplevelse forsterker opplevelsen. Derfor oppfordres klubbvenner til å reise til 

Bangkok sammen (og selvsagt med ektefeller!). Vi har ikke kapasitet til å arrangere noen felles reise 

eller andre former for fellesturer, men vi skal jobbe for at alle deltakere fra 2290 skal få en oversikt over 

resten av "2290 - teamet" (kontaktdetaljer, hotell i Bangkok osv.) 

 Mer detaljert informasjon finner du på www.rotary.org/convention. Der finner du også 

påmeldingsksjema for: 
Deltagelse på Convention (pris USD 160 per person ved påmelding inne 1. desember 2011, senere går prisen 
opp) 
Hotell (First come, first served gjelder)
Aktiviteter/konserter (Host events) (first come, first served)

 For mer informasjon kontakt gjerne meg på e-post fsh@t-vips.com eller mobiltelefon 951 96 240. 

Undersøk også om det er noen du kjenner som kan gi deg mer informasjon om Convention og hva 

som er "must ha med". Eller kontakt Langesund RK hvor en større gruppe reiste til årets Convention i 

New Orleans. Andre 2290 deltagere i New Orleans var Aase Øyvor Rønning fra Lågendalen RK 

(aasro@online.no , mobil 404 42 720) og Roger Nilsen fra Grøm RK (rn@adec.no , mobil 997 23 863). 

De deler gjerne med deg fra sine erfaringer. 

 Vi sees i Bangkok i mai neste år? Jeg er der - kommer du? 

 Fred Schwabe-Hansen 

2290 Convention Coordinator 
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