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Kjære Rotaryvenner, 

INTERNASJONALT UNGDOMSARBEID, DEL 2

Som nevnt i tidligere brev er arbeid for internasjonal forståelse et av våre overordnede formål. I 

særdeleshet er det viktig å gi unge en internasjonal forståelse. 

Det viktigste virkemiddelet i Rotary er den ettårige utvekslingen av skoleungdom. Lenge har Distrikt 

2290 har vært et av de mest aktive norske distriktene med 10+ studenter ut og studenter inn hvert år. 

Målet har lenge vært å øke dette til 15, ved at hver klubb har en utvekslingsstudent hvert tredje år. 

Noen klubber er enda mer ambisiøse - vi har klubber som har hatt en utveksling nesten hvert eneste 

år. Andre har holdt aktiviteten og kunnskapene ved like ved å samarbeide om utvekslingene med en 

eller flere av naboklubbene. Dette er blant annet satt i system i Kristiansands området hvor 4 klubber 

samarbeider om 1 -2 studenter pr år. Kongsgaard RK har utarbeidet en Club YEO manual som letter 

overføringen av kunnskaper fra år til år. Interesserte klubber anbefales å kontakte Helene Ranestad i 

Kongsgaard; klubben deler gjerne sine kunnskaper med andre klubber. 

Neste Rotary år har vi av ulike grunner dessverre en nedgang i antall studenter som reiser: det er 5 ut 

og 6 som kommer inn i 2010-2011. Det er synd at vi ikke får gitt flere ungdommer denne anledningen 

til å bli kjent med verden - og at det ikke er flere Rotarianere som i år får gleden av å være vertsfamilie 

for en gutt eller jente fra et annet land. Ofte fører et vertsforhold til et livslangt bånd. I min familie har vi 

en datter på New Zealand. Vi har holdt jevn kontakt med Karen og sammen med to andre vertsfamilier 

fra Risør hadde vi for to år siden gleden av å delta i hennes bryllup på den andre siden av kloden. 

Men om de er færre i år - er de vi skal sende ut i hvert fall en flott gjeng som står foran givende 

utfordringer - og masse å glede seg til. For halvannen uke siden arrangerte distriktets 

ungdomsutvekslings styre en samling i Porsgrunn for våre snarlige Ambassadører og deres familie. 

Dette var et av stegene i forberedelsene til den store reisen, det skal også være en samling i Oslo i 

juni. 

På møtet i Porsgrunn deltok også en del av de utenlandske studentene som er her nå. Møtet mellom 

dem og de som skal reise ut var en viktig del av samlingen. 

Vi benyttet anledningen til å fotografere de 5 som skulle ut sammen med de som er inne i år. Som det 

sees: en fin og munter gjeng! Jeg håper alle klubbene kan la seg inspirere til å øke innsatsen for å 

delta i utvekslingen - og at riktig mange Rotarianere får unne seg gleden av å være vert for en ungdom 

som bringer med seg erfaringsgrunnlag som er annerledes enn de våre egne ungdommer har. 

Ha en varmende uke, 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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