Til klubbmedlemmer i D 2305!
Sammen med arrangørklubben Lillehammer RK har jeg gleden av å inviterere til
Distriktskonferansen 2012 i dagene 29. - 30. september, på Quality Hafjell
Hotel & Resort i Øyer.
Distriktskonferansen er rotaryårets faglige og sosiale høydepunkt. Formålet er
å skape muligheter for nettverksbygging, påfyll av kunnskap, inspirasjon og å
motivere medlemmene til innsats for Rotary. Videre skal Distriktskonferansen gi
rotarianerne i distriktet en visjon av Rotary som strekker seg ut over klubbnivå,
og være en arena for utvikling og vedlikehold av godt kameratskap.
Målgruppen er klubbpresidenter, innkommende presidenter og alle interesserte
klubbmedlemmer, med ledsagere.
Distriktskonferansen 2012 har som hovedtema: ”Internasjonal forståelse og
fred – en felles utfordring”, - i tråd med RI-presidentens tema for Rotaryåret
2012-13 ”Peace through Service”. Rotary's innsats for internasjonal forståelse
og fred vil stå i fokus. Gjennom dyktige foredragsholdere, ønsker vi å gi innsikt i
de utfordringer fredsarbeid generelt står overfor, og eksempler på hva som
gjøres / kan gjøres på dette feltet.
Serviceprosjekter er sentrale i Rotarys arbeid. På årets konferanse er det satt
av et eget rom, kalt ”Vennskapets hus”, hvor klubber i distriktet vil presentere
egne prosjekt. De vil også gi råd og veiledning til de av klubbene som vurderer å
gå i gang med prosjekter, lokale og internasjonale. Leder for Servicekomiteen,
Einar Henriksen og TRF-ansvarlig John Stennes vil også være tilstede for å
svare på eventuelle spørsmål. Vi håper på godt besøk i "Vennskapets hus" i løpet
av konferansen!
Vi som arbeider med planleggingen, håper og tror at Distriktskonferansen 2012 i
Distrikt 2305 skal bli en lærerik, spennende og sosialt trivelig opplevelse for alle
som deltar.
Sørg for å få med dere denne muligheten til å møte mange andre rotarianere i
Distriktet, - i et godt fellesskap omkring en av vår tids viktigste utfordringer!
Vedlagt finner dere invitasjon og fullstendig program . Ulike pakker med priser
og påmeldingsskjema er sendt klubbene, ved president og sekretær.

HJERTELIG VELKOMMEN!
Med vennlig hilsen
Margit Bjugstad
DG 2305, 2012-13

