HJERTELIG VELKOMMEN TIL DISTRIKTSKONFERANSEN PÅ
FLEISCHER'S HOTEL 05.-07. OKTOBER 2018.
På vegne av Distrikt 2250 har Arna Rotaryklubb gleden av å invitere til Distriktskonferanse 2018.
Konferansen finner sted på Fleischer's Hotel, Voss fra 05-07 oktober 2018. Hotellet ligger like ved
Jernbanestasjonen, og langs E16. Det er lett adkomst med bil og tog. Det er stor gratis
parkeringsplass like ved hotellet. Hotellet har fin SPA avdeling.
RI Presidenten Barry Rasins motto for 2018-19 er «Rotary: Be the Inspiration”.
I år markerer vi at vi også for første gang i Distriktets historie har klart å få 2 Global Grantsprosjekter igang på distrikts-nivå. Dette er engasjerende og inspirerende for oss både lokalt og i et
globalt perspektiv; - distriktets Global Grant prosjekt – «10.000 Happy Birthdays by Rotary» som
redder liv Zambia og Malawi.
Men som rotarianere gjør vi veldig mye mer. Det vi gjør er med på å være fredsskapende aktiviteter,
der vi, rotarianere, virkelig gjør en forskjell. Dette er bakteppet når vi har valgt «Arbeid og miljø, i
fred og forståelse» som et tema for årets distriktskonferanse. Det favner vidt.
Fredag inviterer vi til en kulturell time i Voss kirke som ligger i gangavstand fra Fleischer's Hotel.
Lørdagen begynner det offisielle programmet kl 0930 og varer fram til ca kl 1730 med festmiddag
om kvelden. Søndagen starter vi kl 1000 og avslutter konferansen med «Rotary inn i fremtiden» .
Lørdag etter lunsj inviterer Arna Rotaryklubb ledsagerne til en guidet sightseeingtur med buss i
Vossa-regionen. Det vil bli gitt nærmere informasjon.
Vedlagt finner dere program og påmeldingsinformasjon. Vi tar forbehold om endringer i
programmet.

Bindende påmelding.
Alle påmeldinger er bindende og sendes til distriktssekretær Vidar Skistad i Arna Rotaryklubb,
vidar@skista.no innen 15. september 2018. For nærmere detaljer og betaling, se vedlagte
påmeldingsskjema.
Vi gleder oss til å være sammen med dere og håper at alle vil få en god og utbytterik helg sammen
med flotte foredragsholdere, rotarianere og venner av Rotary.

VEL MØTT TIL DISTRIKTSKONFERANSEN 2018!
Beste hilsen,

Jon Heimset

President, Arna Rotaryklubb 2018-19

Arild Dale

Distriktsguvernør 2018-19

OBS!! Eggen Trading A/S vil være tilstede og selge Rotary-effekter etc.

