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Rotary har som sitt motto:
"Å gagne andre" "Service above self"

Kjære venner i Rotarydistrikt 2290.

Dette ukebrevet handler om internasjonalt Rotaryarbeid i praksis!  Av alle viktige 
oppgaver man engasjeres i som rotarianer, er aktiviteter som bidrar til 
internasjonal forståelse etter mitt syn blant de viktigste.  Og i Rotary behøver man 
aldri reise langt for å bidra internasjonalt.  Mye kan gjøres lokalt!

Ved siden av Ungdomsutveksling er det 2 utvekslingsprogram som D2290 alltid 
har tatt aktivt del i, - nemlig GSE og Roundtrip.  Man forvirres kanskje litt over 
begrepene, så derfor litt nærmere forklaring:
GSE (Group Study Exchange) er et program hvor to rotarydistrikter utveksler 
team bestående av 4 yrkesaktive ikke-rotarianere og en erfaren rotarianer som 
reiseleder.  Hensikten er å gi deltagerne en mulighet til å studere sitt yrke og 
knytte kontakter i et annet land.  I rotaryåret 2005/06 har vårt distrikt inngått slik 
avtale med D6860 Alabama USA.  Vårt team reiser ut i mars/april 2006 i en periode 
på 4 uker. Teamet fra USA kommet hit fra 14.mai til 11.juni 2006, og vertsklubber 
er Flekkefjord, Horten, Kristiansand Øst, Risør og Skien.
Etter annonsering i et tidligere ukebrev har 5 svært kompetente rotarianere meldt 
sin interesse for reiselederoppgaven.
DIN KLUBB har nå unik mulighet til å foreslå teamdeltager!  Vi er på jakt etter 
kandidater i aldersgruppen 25 – 40 år, yrkesaktive og dyktige personligheter, som 
kan være borte fra familie og jobb i 4 uker. Husk at kun ikke-rotarianere kan delta 
(heller ikke nær slektning av rotarianer), - men som kanskje kan være et potensielt 
klubbmedlem….

Roundtrip er vårt tilbud innenfor sommerleire som Rotary arrangerer for 
europeisk ungdom.  Vi inviterer inntil 12 ungdommer i alder 18 – 22 år til to ukers 
turopplevelse under motto: ”Fun among the skerries”.   I år er det Farsund, Bø og 
Nøtterøy Rotaryklubber som er vertskap de to første ukene i august.  Pr. dato har 
10 ungdommer (3 gutter og 7 jenter) fra like mange europeiske land meldt seg på, 
- til 14 uforglemmelige sommerdager i D2290.
DIN KLUBB vil bli involvert i Roundtrip hvert 6 – 7 år etter en fastsatt 
rotasjonsplan.  Så allerede nå kan Mandal, Skien Vest og Færder forberede 
program for Roundtrip sommeren 2006….
Om du har spørsmål hører jeg gjerne fra deg på emailadr.: 
borre.nilssen@hydro.com

Med vennlig rotaryhilsen fra Børre.
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