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Den siste tiden så har Rotary og distrikt 2290 fått oppmerksomhet for sine utvekslingsprogram. Møt to 

av Rotarys utvekslingsstudenter

For et par uker siden ble Anne Louise Finnerud intervjuet av Porsgrunn Dagblad og på radioen

(Telemarksendinga). Hun skal til Brasil og sponses av Brevik Rotaryklubb. President i Brevik 

Rotaryklubb er Finn Gjestland. Klubbens Ungdomsutveksling (CYEO) er Olav Winterkjær. I artikkelen

forteller Anne Louise Finnerud litt til avisen http://www.pd.no/langesunds_blad/article7323675.ece

(Anne Louise Finnerud intervjuet - Faksimile fra Langesundsblads nettartikkel i PD - trykk på bildet 

for å komme til artikkelen)

Tønsberg RK – utveksling i skoleåret 2013/14

Likeså har vi i Tønsberg RK artikkel om Caitlin. Her er Caitlin Vitale-Sullivan (19) blitt intervjuet.

President i Tønsberg er  Gisle Sverre Prøsch.  CYEO er Jan Arne Christensen.

Jan Arne skriver følgende en kortfattet tekst om ungdomsutvekslingen og klubbens opplevelse av 

denne til nettsiden for distriktet d2290:

For noen fantastiske studenter vi har!

Både Hannah som vi har sendt til Idaho, USA, og Caitlin som kommer fra den samme staten og er hos 

oss i skoleåret 2013/14.

Det skal ikke stikkes under en stol at det er en viss spenning når man skal ta i mot en ung og ukjent 

student fra et annet land. Erfaringene tilsier at ikke alle like fornøyd med å komme til Norge; et helt 

ukjent land langt mot nord – nesten ved Nordpolen. Også bor det nesten ikke mennesker der og de 

snakker at språk som ikke er så interessant å lære seg. Noen gir dessverre uttrykk for det gjennom

skoleåret.

Derfor var spenningen stor i klubben da vi fikk vite at Caitlin, fra Pocatello i Idaho, skulle komme til 

oss. 

For å få et vellykket opphold
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- både for studenten og for klubben, er det viktig at studenten er positive og motiverte til å reise til vårt 

lille land, langt mot nord. Våre erfaringer tilsier at studenten ikke alltid er godt nok informert fra klubben 

som sender denne til oss.

(Film er hentet fra Tønsberg blads nettsider og viser hva Caitlin har lært på 8 måneder. Filmen kan 

inneholde en reklame.) 

Caitlin hadde sagt til sin klubb at hun ønsket å komme til Nord-Europa. Da hun hørte at hun skulle til 

Norge, startet hun forberedelsene til å komme til hit. Hun fikk en norsk venninne på skolen, som var 

utvekslingsstudent gjennom en annen organisasjon. Hun leste seg opp om Norge, lærte seg norsk 

gjennom den norske venninnen sin og lærte seg nasjonalsangen vår, som hun sang under en av 

studentsamlingen før avreise til Norge.

Jeg hadde telefonkontakt med Caitlin på våren i fjor og tett mailkontakt i etterkant, der hun fikk linker til 

Tønsberg by og til Norge. Da kunne hun lære mer om stedet hun skulle til og om landet.

Caitlin har vært opptatt av å lære noe hun ikke kan fra før i året hun skal være utvekslingsstudent i 

Norge. Enten det gjelder musikk, sport, faglig utvikling og norsk. Hun elsker forresten nynorsk og har 

bedt om ekstraundervisning på skolen.

Caitlin ble 19 år i år og var ferdig med High School. Vi plasserer våre innkommende studenter i 2 VK. 

Faglig sett så har det nok vært en liten skuffelse for henne. Heldigvis har hun fått noen timer på

Bakkenteigen i tillegg. Det er hun strålende fornøyd med.

Hannah, vår utgående student, trives svært godt i Idaho og Boise der hun bor. Hun har sendt noen 

reisebrev til klubben. Der gir hun uttrykk for stor glede over å ha fått muligheten til å reise som 

utvekslingsstudent gjennom Rotary. Nå har hun, som hun skriver, fått venner over hele verden. 

Hannah er en fantastisk ambassadør for oss. Nå gleder vi oss til at hunn kommer på klubbemøte etter 

sommerferien og forteller oss om alt hun har opplevd ”over there”.

Hilsen fra Jan Arne Christensen. CYEO, Tønsberg RK.

Tønsberg RK s nettside har flotte omtaler om ungdommene sine. Les mer på deres nettside: her

Les også artikkelen om Caitlin på Tønsberg blads nettsider: her
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