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Kjære Rotary venner, 

GSE - OGSÅ EN INTERNASJONAL BÆREBJELKE

GSE - utveksling av studie grupper - er også en viktig bærebjelke i Rotarys arbeid for internasjonal 

forståelse. 

GSE organiseres og finansieres delvis av TRF - The Rotary Foundation. Hvert år (fra 2010/2011 annet 

hvert år) utveksler to av Rotarys 534 distrikter en gruppe unge yrkesaktive. I tillegg til en erfaren 

rotarianer som reiseleder består gruppen av 3 - 5 deltagerne unge yrkesaktive mellom 25 og 40 år som 

ikke er rotarianere. 

Turen varer 4 - 6 uker. Reisekostnader internasjonalt dekkes av TRF, mens klubbene i mottaende 

distrikt står for kostnadene til reise og opphold i distriktet. Normalt bor deltagerne hjemme hos 

rotarianere. 5 klubber fra ulike deler av distriktet har vært verter ca. en uke hver. Hensikten med 

utvekslingen er at deltagerne skal lære seg mest mulig om vertslandet og hvordan deres yrke 

praktiseres der.  Mange av våre deltagere har kommet hjem med gode ideer som de har tatt i bruk i sin 

yrkesutøvelse. 

Arbeidet med årets GSE startet alt tidlig høsten 

2008. Da startet utveksling av følere mellom de 

ulike distrikter som var interessert i å delta. Blant 

mange henvendelser valgt vi å inngå avtale med 

distrikt 6290 som ligger i Michigan USA og Ontario, 

Canada. Rotary ser GSE som en så viktig aktivitet 

at de under International Assembly 

("Guvernørskolen") i januar 2009 sørget for at DGE 

John Salan og jeg ble godt kjent - i tillegg til å være 

plassert ved siden av hverandre på flere 

arrangementer hadde vi fått naborom! Deretter har 

våre utmerkede GSE-komiteer fulgt opp - ledet av 

Ed (Kaminski) i USA og vår Børge (Knutsen) som 

har koordinert arbeidet med programmer i de 

involverte klubbene. En stor takk og honnør til 

Sande, Stokke, Porsgrunn, Nedenes og Lyngdal 

som har sikret at våre venner har fått et opphold de 

sent vil glemme. 

Teamet fra 6290 (6 kvinner - nok et bevis på at 

kvinnene tar ansvar i Rotary!) ankom Norge i slutten av april og reiste hjem siste helg. For å få et 

innblikk i opplevelsene Diana, Krista, Cindy, Anjanette, Tara og Jody har hatt i Norge - besøk 

http://gsenorway.wordpress.com/2010/05/

Vårt eget team - Barbara, Beathe, 

Øyvind og teamleder Reidar er fortsatt i 

USA/Canada. Det skal bli spennende å 

høre nærmere fra dem. 

Ha en varm uke, 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE 

HENDER.
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