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GSE i full gang, nordmenn reiser til Brasil og brasilianerne besøker oss.

GSE i full gang

Jeanette Wilhelmsen, Hanna Karine Hansen, teamleder Solveig Aanonsen, Terje Nyland og Martin 
Mikaelsen er reist til Brasil.

Fornøyde ansikter stråler mot oss i bildene fra norske og brasilianske 
deltakere og deres leder. Ikke noe merkelig ved det: De får sjansen til å 
oppleve noe helt unikt i sitt liv, 4 uker i et land helt ulikt fra sitt eget, 
fullt av faglige og sosiale inntrykk. Den første tilbakemelding fra det 
norske laget som reiste til Brasil 6. april tyder på at de er godt i gang og 
inntrykkene er mange og store. Solveig Aanonsen, helsesøster fra Risør, 
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er leder for Hanna Kristine Hansen, oljeingeniør fra Horten, Jeanette 
Wilhelmsen, tannpleier fra Tønsberg, Martin Mikaelsen, prosjektleder for 
Vegvesenet, fra Horten, og Terje Nylund, gitarmaker fra Skien. 

I Norge har vi til nå valgt å satse på utøvere fra forskjellige yrker fordi 
vi mener dette gir gruppen som helhet det største utbyttet. Slik er det 
også med den gruppen som kommer fra Brasil. GSE er et klubbprosjekt og 
vi vet at vertsklubbene legger mye omtanke og tid i forberedelsene. Ikke 
minst viktig er det at yrkesbrødre med ulik bakgrunn får bruke tid 
sammen. Som bonus kommer de mange sosiale opplevelsene. Vi som sitter 
hjemme regner med at vi senere får begeistrete rapporter om turen. 

Enaura Rose E Silva er gruppens leder. Hun er språklærer. Carolina 
Montes er jurist, Deise Nascimento er lærer, Adraiana Souza er 
engelsklærer og Fernando Santos Junior er journalist. Besøket i Norge 
begynner hos Svelvik Rotary Klubb fortsetter hos Sandefjord Øst, 
Grenland, Grimstad og Farsund rotaryklubber. Vi skulle gjerne ha hatt 
dem på besøk den 17. mai, vår ”sambafest” men det gikk ikke av 
transportgrunner. 

Kommer til Norge: Deise Noscimento, Adriana Souza, Fernado Santos Junior, Carolina Montes, 
Cariolina Montes og teamleder Enaura Rosa E Silva.
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