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Rotarys formål er
"å gagne andre" "service above self"

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm.

Innlegg til månedsbrev fra ungdomsutvekslingen.

Dette er en generell takk til alle klubbene i D2290. Det har vært et godt år for 

ungdomsutvekslingen. Vi når nesten målet vårt med antall studenter. De fleste av dere husker 

sikkert hva vi har presentert som D2290 mål for ungdomsutveksling på både Pets, 

distriktssamling og distriktskonferanse: En student pr. klubb hvert tredje år, hvilket betyr ca 15 

hvert år i vårt distrikt. Vi håper dette blir tallet på de studenter som blir utvalgt i Egil Omdals 

guvernør år.

Vi er som vanlig det beste distriktet i Norge. Dette er jo blitt en vane for oss, så vi føler ikke at 

vi konkurrerer med de andre distriktene lenger. De må gjøre en kjempejobb for å komme opp 

på vårt nivå. Vi har i år 12 utgående og 14 inngående studenter. Totalt sender Norge ut 32 

studenter, og D2290 med 12 studenter utgjør 37% av totalen . Dersom vi øker med 3 stk, og 

holder oss der er dette meget bra. Det er for øvrig en positiv økning på landsbasis, men vi er 

milevis langt bak Sverige og Danmark i antall. Dette kan vel også lett sees i Rotary Norden 

hvor de andre landene stadig vekk presenterer stoff med inn/utgående studenter.

Vi håper fortsatt at flere klubber vil finne gleden ved det internasjonale ungdomsarbeidet. Den 

påtroppende RI presidenten holder ungdomsarbeidet meget høyt, og har selv vært aktiv innen 

dette i Sverige. Vår eminente MDYEO (Multi district youth exchange officer, for dem som ikke 

visste det på forhånd); Günter Zettel har for øvrig vært i direkte kontakt med påtroppende RI 

president om ungdomsarbeidet i Norge.

Det er også på sin plass, nå mot slutten av Rotaryåret, å minne nok en gang om at arbeidet 

med utveksling er et meget positivt arbeid sett i sammenheng med rekruttering av nye yngre 

Rotary medlemmer. Aktive yngre potensielle rotarianere vil reagere når de blir invitert til en 

klubb hvor ungdomsarbeidet er passivt. Vi sliter vel med en ”forgubbing”, og bør derfor 

virkelig legge til rette for yngre medlemmer som kanskje vil sette pris på de tilbud som finnes 

innen rotarybevegelsen både for egne ungdommer og deres venner.

Nok en gang takk – Vårt gode resultat skyldes høy aktivitet i klubbene. Vi som sitter i 

distriktsstyret for ungdomsutvikling kan ikke få gjort noe uten at klubbene er aktive.

God sommer – og godt nytt rotaryår med mange nye studenter.

Ivar Halvorsen

DYEO 2290
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