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Kjære Rotaryvenner, 

STIPENDIATER TIL WORLD AFFAIRS SEMINAR UTPEKT

 Arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred er et av Rotarys overordnede formål.  I 

særdeleshet har Rotary arbeidet for å fremme internasjonal forståelse blant unge. En rekke virkemidler 

er med hell brukt til internasjonal kontakt for ungdom. Et av de viktigste - og mest omfattende - er den 

ettårige studentutvekslingen. Klubbene i distrikt 2290 har alle år vært i blant de mest aktive i å sende ut 

lokal ungdom og ta i mot studenter fra fjerne land. 

 Parallelt med dette er det mange stipendier for studier og opphold utenlands. I 2006 besluttet distrikt 

2290 å bygge opp et fond ("Interesseforeningen) som skulle brukes til reisestipendier som ikke ble 

dekket på annen måte. Overskudd fra distriktets drift har vært satt til side til fondet. I fjor ble det delt ut 

to stipendier for deltakelse ved World Affairs Seminar (WAS) ved Caroll Univeristy i Wisconsin, USA i 

juni. I år arrangeres det et nytt WAS i Wisconsin. Erfaringene i fjor var så gode at Styret i fondet 

besluttet at vi også i år skulle prioritere våre midler til s sende 2 studenter til WAS. 

 Stipendiene ble utlyst i et ukebrev like før jul. Ved søknadsfristens utløp hadde vi fått inn søknad fra 

10 meget kvalifiserte ungdommer. Etter en grundig gjennomgang av alle kandidater og intervjuer med 

de som var blitt innstilt har Styret i fondet tilbudt stipendier til to deltagere: Sissil Andersen og Sabina 

Tica.

Sissil er fra Kristiansand. Søknaden var anbefalt av Kristiansand 

Vest RK. Sissil er åpen, sosial og arbeidsom. Hun er sterkt engasjert 

i menneskerett spørsmål og har alt fått noe internasjonal bakgrunn 

gjennom deltagelse i fjor i European Youth Parliament. 

Sabina er anbefalt av Horten RK. 

Hun har Bosnisk bakgrunn. 

Familien kom til Norge for 15 år 

siden som flyktninger. Sabina er en 

pliktoppfyllende, intelligent jente 

med stor sinnsro/balanse som på 

grunn av familiesituasjonen tidlig 

måtte ta ansvar som normalt faller 

på voksne. Hennes og familiens 

erfaringer har gitt Sabina et sterkt 

engasjement for fredsarbeid og 

"make a difference" for andre. 

 Vi er trygge på at vi sender to fremragende representanter for RI 

distrikt 2290 til årets WAS, og at de både vil få et stort utbytte av 

oppholdet og samtidig bidra til å øke utbyttet av seminaret for de 

andre deltagerne. Vi ønsker dem lykke til og ser frem til tilbakerapportering etter at de er kommet igjen 

- både i form av innlegg til ukebrev eller kvartalsbrev og til presentasjoner i klubber. Både de klubbene 

som har anbefalt dem og naboklubbene bør kjenne sin besøkelsestid. 

 Ha en positiv uke - ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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