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Utlysing av stipendier fra Interesseforeningen. 

Interesseforeningen i Distrikt 2290 har til formål å ”fremskaffe midler til å dekke reiseutgifter for økt 

kontakt mellom ungdom fra forskjellige kulturer”. Pengene stilles til disposisjon av distriktet. Ofte har 

dette blitt brukt til å dekke reise og opphold for dem som søker seg til World Affairs Seminar (WAS) i 

Wisconsin, USA i juni hvert år. Men det er også mulig å dele ut til andre søkere og andre formål. 

Tema for WAS I 2014 er ”World health – issues and responsibilities” og seminaret holdes i tiden 21.-

27. juni. Når det gjelder opplysninger om World Affairs Seminar, viser vi til deres hjemmeside, 

www.worldaffairsseminar.org Her finnes det mer utfyllende informasjon om seminaret. 

Last ned søknadskjema og informasjon

WAS - World Affairs seminar

World Affairs Seminar (WAS): Hvert seminar har motto som angår fred og konfliktløsning. Seminaret 

samler ungdom fra hel e verden til å oppleve fremtredende, internasjonale forelesere. For hver 10. 

deltaker finnes spesielt kvalifiserte rådgivere. På www.worldaffairsseminar.org finnes mer utfyllende 

opplysninger.

Reltaterte sider:

Stipend for ungdom

Internasjonalt Arbeid

Gode venner: Mackensie, Lindsay, Masie, Megan og Sissil. WAS 2010.

16.12.2013

Side 1 av 1News Detail

09.06.2015http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=285



                                                                                    Interesseforeningen 
                                                                                    Distrikt 2290                                                                                    
                                                                                                                       

 

Forretningsfører: Njål A. Gjennestad, Nygårdsveien 27c, 3214 Sandefjord 
e-post: njal.gjennestad@sfjbb.net 

telefon: 908 23 919 
 

 

 

Til klubbene i Distrikt 2290: 

Utlysing av stipendier fra Interesseforeningen. 

Interesseforeningen i Distrikt 2290 har til formål å ”fremskaffe midler til å dekke 

reiseutgifter for økt kontakt mellom ungdom fra forskjellige kulturer”.  Pengene stilles til 

disposisjon av distriktet.  Ofte har dette blitt brukt til å dekke reise og opphold for dem 

som søker seg til World Affairs Seminar (WAS) i Wisconsin, USA i juni hvert år.  Men det 

er også mulig å dele ut til andre søkere og andre formål. 

Tema for WAS I 2014 er ”World health – issues and responsibilities” og seminaret 

holdes i tiden 21.-27. juni.  Når det gjelder opplysninger om World Affairs Seminar, viser 

vi til deres hjemmeside, www.worldaffairsseminar.org  Her finnes det mer utfyllende 
informasjon om seminaret. 

 

Stipendiet er åpent for alle, også for barn av rotarianere.  Søkeren skal være ferdig med 

videregående skole og bør ha fylt 18 år.   

 

Søknadsfrist til klubbene er 10. februar.  Klubbene har frist til 21. februar med å 

videresende søknadene til njal.gjennestad@sfjbb.net med sin anbefaling.  Søkerne vil bli 

innkalt til intervju. 

 

Vi stiller krav om gode engelskkunnskaper, et faglig nivå i klassens øverste tredjedel og 

en positiv og utadvendt karakter.  Vi ønsker også en anbefaling fra søkerens lærer og fra 

klubben. 

 

Interessen for stipendordningen har til tider vært stor – det avhenger litt av hvordan 

den markedsføres på de videregående skolene.  Klubbene oppfordres derfor til å gjøre 

tilbudet kjent, særlig på de videregående skolene og i fylkets undervisningsavdeling.  

Søknadsskjema vedlegges. 

 

Ytterligere opplysninger vil bli gitt på Presidentsamlingen 11. januar. 

 

 

Med vennlig hilsen 

IPDG Njål Gjennestad 

Interesseforeningen i D-2290 
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Forretningsfører: Njål A. Gjennestad, Nygårdsveien 27c, 3214 Sandefjord 
e-post: njal.gjennestad@sfjbb.net 

telefon: 908 23 919 
 

 

 

 

SØKNAD OM STIPEND 2014 
 

 Navn: ___________________________________________________________________ 

 

Fødselsdato:  ___________________________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

 

Telefon: ________________________ e-postadresse: _______________________________________________ 

 

 

Jeg søker stipend til å delta på World Affairs Seminar 2014 

Jeg søker støtte til annet reiseformål (forklar på eget ark) 

(stryk det som ikke passer) 

 

Videregående skole/eksamensår: ______________________________________________________________ 

 

Vedlagt følger på eget ark en nærmere orientering om meg selv og mine interesser.  Min 

lærers og Rotaryklubbens anbefaling er påført nedenfor. 

 

 

Dato: _________________________   Søkers underskrift: _____________________________________________ 

 

 
Attest fra lærer: 
Jeg er søkerens lærer og kan attestere at søkeren 
 har gode engelskkunnskaper 

 har et faglig nivå i klassens øvre tredjedel 

 har en positiv og utadvendt karakter 

Jeg gir søkeren min anbefaling. 

 

Dato: __________________________  Lærerens underskrift: _________________________________________ 
 

Anbefaling fra Rotaryklubben: 
 

____________________________________ Rotaryklubb anbefaler søknaden. 

 

Klubbens navn: ___________________________  Kontaktperson: ____________________________________ 

 
Søknadsfrist:  Klubben må ha søknaden innen 10. februar.  Klubben sender den til 

Interesseforeningen senest 21. februar.  Søkere vil bli innkalt til intervju. 


