
DISTRIKT 1480

Tør du ”BLIVE
KLOGERE
PÅ ROTARY”?
Du har nu været medlem af Rotary i nogen tid og ved selvfølgelig allerede en del 
om Rotary. For at du kan få endnu mere ud af dit Rotary medlemskab, tilbyder vi 
dig at deltage i et seminar med titlen ”BLIV KLOGERE PÅ ROTARY”. Du skal kun 
bruge 4 timer og så får du både mad og mulighed for at netværke med andre 
Rotarianere. 

Programmet for de 4 timer ser således ud: 
1. Ankomst og registrering
2. Præsentationsrunde 
3.  Workshop omkring dit medlemskab:

Hvorfor og hvordan kom jeg med i Rotary?
  Hvad var mine forventninger, og hvad byder jeg selv ind med?

Det er vigtigt at du på forhånd har gjort dig nogle tanker herom.
4. Kaffepause
5. Rotary – hvem – hvad – hvor. 
  Rotarys historie og opbygning - Rotarys mangfoldighed -

Netværk - Rotarys humanitære profi l - Internationalisering -
Rotarys ungdomsprogrammer - RYLA - RLI - Hvad kan man bruge Rotary til.

 Forståelse for Rotarys Hjemmeside
6. Hvilken glæde får Rotary af dig
 Hvordan får Rotary glæde af fl ere af dine venner/kontakter
7. Mødet afsluttes med spisning 
8. Tak for i dag.

Glæd dig, det bliver en super spændende og hyggelig aften. Vi glæder os til at se 
dig på vores seminarer. 

Med venlig hilsen
Gudde Södergren

Guvernør D1480 – 2018/2019

Tid og sted:
Du kan tilmelde dig seminar:
Lørdag den 9. november 2019
kl. 09:00 -13.00 på
Herlufsholm Idrætscenter
Herlufsholm Alle 233
4700 Næstved

Mødelokale M1 ovenpå i den 
nye hal.

Der er 30 pladser og der gælder 
først-til-mølle princippet.

Deltagerprisen er kr. 300,-
som opkræves af Distrikts-
kasseren hos din klub.

Bindende tilmelding. 

Sådan tilmelder du dig:
1.  Log dig ind på Rotarys 

hjemmeside og vælg
”Distrikt 1480”. 

2.  Vælg den dato, du ønsker 
at tilmelde dig 

3. Vælg ”deltagerliste”. 
4.  Dobbeltklik derefter på 

”tilmeld”.

Eller kontakt Bent C. Jensen på 
mail: bentcjensen@gmail.com 
eller mobil: 4038 0018

Tilmelding senest
den 25. oktober 2019


