
Kiwanis Skjærgårdskonventet 2017
Vi bygger www.kiwanis.no

Kiwanis District Norden - Skjærgårdskonventet 2017 - 1. - 3. september - Langesund

Velkommen til Skjærgårdkonventet 2017 alle Kiwanisvenner
Kiwanis Divisjon Telemark, ønsker dere hjertelig velkommen til å melde dere på skjærgårdskonventet 2017. Dette vil
finne sted fra 1. til 3. september 2017 i Langesund. Nærmere bestemt på Quality Hotel Skjærgården, som ligger
unikt til i vannkanten i kystbyen Langesund. Hotellet er nylig oppgradert, og fremstår førsteklasses med flotte
faciliteter som solterrasser, brygge og egen tropisk badepark hvor det er 31 grader i vannet ute som inne.
Badeparken benyttes gratis av hotellets gjester.

Dette skjer fredag
Konventet blir åpnet fredag kveld av ordfører og fylkesordfører, og det blir flott underholdning for noen og enhver.
Deretter blir det en ypperlig anledning til å bli kjent med hverandre. Det vil bli servert  mat i hotellets restaurant.
Drikke betales selv av hver enkelt deltager. Hotellet er kjent for sin gode matopplevelse, og det blir kanskje
muligheter for en dans også, for de som ønsker det.

Dette skjer Lørdag
Vi starter med frokost, før årsmøtet trår til. Parallelt med dette vil det også bli tilbudt en ledsagertur. Denne går til
Porsgrund Porselensfabrikk og museum. Her vil det bli guidet omvisning og muligheter for noen gode kjøp. 50%
rabatt til Kiwanis besøkende.(Gjelder ikke håndmalt stråmønster) Deretter går ferden tilbake til hotellet for å nyte en
god lunch og hotellets faciliteter eller omegnens flotte turterreng.

Om ettermiddagen etter årsmøtet blir det anledning til relax på hotellet, badeparken eller ta seg en flott tur i
Langesund, som kan tilby det meste innen flotte naturopplevelser.

På kvelden møtes vi i lobbyen for aperitiff og litt underholdning, før det blir bankett i restauranten. Deretter dans og
hyggelig samvær med andre flotte kiwanianere, med muligheter for besøk i baren for egen regning.

Dette skjer søndag
På søndag blir det frokost i restauranten, Fortsettelse og så avslutning av konventet. Deretter rydding av rom og en
nydelig lunch  Det vil også bli informasjon fra prisvinnerne om deres virksomhet. Deretter går kursen hjemover, med
mange nye impulser i bagasjen.

Praktiske opplysninger om Skjærgårdskonventet
Påmeldingskjema til konventet blir sendt ut til samtlige klubber i Distrikt Norden. Dette blir sendt ut i løpet av febru -
ar.Der vil det stå spesifisert priser på de ulike pakkene. Også ledsagerturen. Der vil også påmeldingsfristen for kon-
ventet stå. Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med leder av konventkomiteen:

Steinar Johnsen, Parkvegen 12, 3970 Langesund. Tlf: +47 97 53 55 26. E-mail: sjohns5@broadpark.no

Velkommen til Skjærgårdskonventet 
og hyggelig selskap med kiwanianere fra hele distrikt Norden.


