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Group Stydy Exchange
Ukebrev fra GSE- chair, Knut Børge Knudsen

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære Presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen

GSE – utveksling med D-1520 i Nord Frankrike.

GSE (Group Study Exchange) er utveksling av unge yrkesaktive 
mennesker som gis mulighet til å studere egne yrker i et annet land. I 
tillegg rettes fokus mot landets egenart, sosiale forhold, mellom-
menneskelige relasjoner og mye annet som gir mening i henhold til Rotarys 
formål. Med andre ord er GSE et prosjekt som er midt i blinken og favner 
veldig mange gode sider av Rotary.
  4 - 5 unge mennesker  sendes ut på en studietur med 4 - 5 ukers 
varighet til et annet land, og det med liten eller ingen egen økonomisk 
belastning. Vi tar imot en tilsvarende gruppe. Dermed er våre klubber med 
på å få innblikk i forhold som angår angjeldende land. Dette skjer både 
ved samvær, og ved tilrettelegging av gruppens opphold hos oss. Klubb-
medlemmene får anledning til å knytte kontakter og vennskap over 
landegrensene som både kan vare lenge og utvikle seg til svært verdifulle 
tilskudd i livet. 
Jeg skriver nå fordi vi må få disse tingene på plass i veldig nær framtid. 
De mottagende klubber i 2290 har fått informasjon i begynnelsen av 
Rotaryåret og har utnevnt en kontakt hver for GSE. Klubbene er Grøm, 
Re, Sem, Ulefoss og  Kristiansand V. Nå ber vi spesielt at alle ser seg 
om etter teammedlemmer. Det skal være unge mennesker mellom 25 og 
40 år som ikke er, eller har tilknytning til Rotary. Du og klubben din kan 
være den som lar en venn eller bekjent få være med på dette uten at det 
koster penger. Nå må vi få til en rask reaksjon. Vi skal altså ha tak i fire 
deltagere til denne turen. Vårens tur går til Nord Frankrike D-1520, et 
interessant og spennende område, med tidlig vår og behagelig temperatur, 
og tidsrommet er 9.mars -6. april. Ikke vent, ”toget” går nå 
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 Bruk anledningen til å vokse på dette prosjektet. Resultatene vil bli 
større enn innsatsen ! Det er dette som er så fint i Rotary ! 
Sjekk linkene www.rotary1520.org og www.nordpasdecalais.fr .

Knut Børge Knutsen GSE chair D-2290, 92299700 eller kbk@start.no

Siden jeg er på reise fra 10. til 21. jan bes kontakt i denne tiden rettet 
til :

Edrund Olaisen 92838186 og Per Harald Hermansen 91169781.

Som dere ser er GSE tema på kommende held presidentsamling.
Velkommen til Arendal fredag 11. og lørdag 12. januar!!!
Rotary Shares fra DG Laila
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