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Innlegg fra landskoordinator for Ungdomsutvekslingen, Herman Meier; distriktsgrenser som 
"vanntette skott", ny liste over Ungdomscamper

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

Det finnes noen ildsjeler som brenner for Ungdomsutveksling innen Rotary. En av 
de mest "oppildnede", iallfall i vårt distrikt, er nok Herman Meier fra Færder RK. 
Det er ikke for ingenting han ble utpekt til å lede Ungdomsutvekslingen på 
landsbasis. Han gjør en flott jobb og var heller ikke  uvillig da han ble bedt om å 
bidra som "gjesteskribent" i Guvernørens ukebrev. Her følger Hermans innlegg: 

"Det er blitt skikkelig vår i luften, og vi er mange som ser med forventing frem mot 
sommeren. Jeg vet spesielt om 5 ungdommer i vårt distriktet som ser med 
spenning frem mot august måned. De er Marikken Wathne fra Tønsberg som skal 
reise til Mexico, Kristine Tellefsen fra Grimstad som drar til Frankrike, Solveig 
Larsen fra Kristiansand, som drar til USA, Henrik  Sundklakk fra Tolvsrød som 
drar til Tyskland og Lars Wittingsrud fra Re som drar til USA.
Det er de 5 Rotary klubbene Sem, Grimstad, Kristiansand, Jarlsberg og Tønsberg 
som sponser disse studentene med et skoleår i utlandet, samtidig som klubbene 
vil være vertsklubber for 5 ungdommer som kommer fra Mexico, Frankrike, 
Tyskland og USA.
Rotary´s ungdomsutvekslingsprogram gir norske ungdommer en enestående 
sjanse til å reise ut og lære nye mennesker, nye land og andre kulturer å kjenne, 
samtidig som vi gir ungdom fra andre land muligheten til å se og oppleve norsk 
skole, kultur og norsk natur. 
I år gir vi 28 ungdommer fra hele landet denne muligheten, men det burde vært 
langt flere. Jeg vil derfor benytte denne anledningen til å  minne om at med den 
nye CLP bør hver Rotary klubb i vårt distrikt ha en prosjektgruppe som arbeider 
med ungdomsutvekslingen, og setter seg som mål,  å gi ungdom i nærmiljøet den 
fantastiske muligheten til å tilbringe et skoleår i utlandet. Ikke nødvendigvis hvert 
år, men kanskje tredje hvert år. Jeg tror faktisk at de som er villige til å engasjere 
seg i Rotary´s ungdomsutvekslingsprogram vil få et langt mer innholdsrikt 
Rotaryliv!"
Min klubb, Notodden RK (NRK), hadde, da jeg var ung og ny i klubben, mye 
samkvem med de to klubbene i Kongsberg. Det er bare tre mil mellom de to 
byene, og helt fram til på 80-tallet tilhørte vi samme distrikt. Men etter at 
distriktsgrensene ble regulert, kom Kongsberg til å tilhøre distrikt 2310, samme 
som Drammen og Oslo. Etter dette ble det "vanntette skott" mellom disse tidligere 
så godt samarbeidende klubber. Dette har vært opplevd som et savn, men desto 
gledeligere var det som hendte for bare kort tid siden, og jeg sakser fra siste 
månedsbrevet til presidenten i NRK: 
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"Onsdag 11.04. var vi invitert til naboklubben på Kongsberg. Janne Haaland 
Mathlary holdt et særdeles interessant og høyaktuelt foredrag om utenriks- og 
sikkerhetspolitikk. Selv om det bare var en håndfull fra Notodden, ville Eldbjørg 
Løwer, president i Kongsberg Syd RK, gjerne ha mer kontakt med oss. Hun 
kommer gjerne til Notodden. Vi bør satse mer på besøk i andre klubber!" 
Det ville være fint om dette var begynnelsen til en ny og gledelig giv for samkvem 
på tvers av distriktsgrensene, ikke bare for NRK, men kanskje også for andre 
klubber med tilsvarende beliggenhet.  "Vanntette skott" hører etter min mening 
ikke hjemme i Rotary, og er til for å rives!
Til slutt en opplysning fra Bjørg Gravdal, koordinator for Ungdomscampene. Nye 
lister over camper er lagt ut på www.rotary.no

Copyright © 2004 Webcomputing, All rights reserved

Page 2 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=14436&bid=117


