
I dag vil jeg benytte anledningen til å inviterer dere - på vegne av Nesodden Rotaryklubb - til 
årets Distriktskonferanse, som vil finne sted på Color Fantasy 5. ti. 7. oktober 2019. I videoen som 
dere kan se ved å klikke på https://vimeo.com/342831860 gir president i Nesodden Rotaryklubb, 
Erling Lothe Lie, og distriktsguvernør Jutta Bachmann et lite innblikk i planene om bord.  
 
 
 
 
Årets tema for distriktskonferansen er “Rotary og FNs bærekraftsmål: Bidrag til en sunnere, 
fredeligere og mer bærekraftig verden”. Det vil være foredrag innen de forskjellige 
bærekraftsmålene og presentasjon av klubbprosjekter i House of Friendship. Første kvelden avsluttes 
med årsmøtet v/IPDG Rune Magnussen.  
 
På cruiseskipet Color Fantasy byr vi på ekte cruiseopplevelse og en annerledes, motiverende og 
sosial konferanse mellom Oslo og Kiel. Blått hav og en himmel full av stjerner så langt du ser, god 
mat og drikke setter perfekte rammer for faglig påfyll, rotarystoff, inspirasjon og sosiale 
sammenkomster! Konferansen er lagt opp som en miks av foredrag, nyheter, presentasjon av 
prosjekter i House of Friendship og ikke minst moro og dans for de som vil på dekk 15. Unn dere litt 
luksus i hverdagen, herlige måltider, spektakulære show, bli kjent med rotarianere fra andre områder 
og distrikter, finn samarbeidspartnere og prosjekter, gjør et kupp i taxfree-butikken eller i land i Kiel 
der vi vil bli møtt av tyske rotarianere.  
 
Mer informasjon om årets distriktskonferanse finner dere på følgende 
side: http://d2260.rotary.no/no/2019-2020-distriktskonferansen. Klikker dere på 
“Distriktskonferansen Priser” finner dere informasjon om de forskjellige prisene, som er avhengige 
av lugaren dere velger - inkludert er 2 overnattinger, 2 x frokostbuffet, 1 x 2-retters lunsj med 
mineralvann, 1 x 3-retters middag med drikke, 1 x middagsbuffet med drikke og deltakelse i 
konferansen. Vi tilbyr også ledsagerbilletter for venner og familie som ønsker å nyte skipets vanlige 
tilbud (f. eks. spa, badeland, osv.) for en rimeligere pris mens konferansedeltakerne får faglig påfyll. 
Under “Distriktskonferansen Program” finner dere det foreløpige programmet; mer informasjon 
kommer fortløpende. Dere melder dere på ved å bruke påmeldingsskjemaet.  
 
Velkommen om bord!  
 
Med vennlig hilsen / With kind regards 
Jutta Bachmann 
 
Nesodden Rotaryklub 
Distriktsguvernør 2019-2020 i D2260 
Mob: +47-90832053 
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