
                                                                      

 

 

 

RAPPORT OM UNGDOMSUTVEKSLINGA I D 2305 
v/DYEO Bente Akre 

 

Vedlegg til Guvernørens månedsbrev for april 2013 

 

 

Hei! 

Det jobbes godt med ungdomsutveksling i distriktet vårt. Vi har både camps og 

ett års utveksling aktivt. Det er også andre former for utveksling for ungdom, 

family-to-family og andre korttidsutvekslinger, men vi har konsentrert vårt 

arbeid om de to først nevnte områdene. 

 

Vi hadde et mål om 15 studenter på ett års utveksling neste år, det håper jeg 

vi kan strekke oss mot. 

Det blir 9 studenter i Distrikt 2305 kommende rotaryår. Enda flere klubber må 

på banen og drive med dette for å nå målet vårt. Dette er virkelig arbeid som 

oppfyller alle Rotarys intensjoner. Vi er det distriktet som i antall 

studenter er på første plass i år! 

 

Pengene det koster klubben å drive ett års utveksling, er det mange 

perspektiver på og løsninger for. For de klubbene som synes det er dyrt, så er 

målet at alle klubber skal ha student minst hvert tredje år. Da er kunsten å 

sette av ca. 7000 kr hvert år, så er det i boks. Man kan også samarbeide med 

naboklubben og få til det økonomiske på den måten ved å dele, og da ha student 

annethvert år, f.eks. Obs: Studenten må gå på samme skole hele året. Dette har 

vi flere eksempler på i vårt distrikt. Gode erfaringer og tips deles sikkert, 

bare spør meg, så formidler jeg kontakt. 

 

Camps, det er virkelig noe som er populært i verden. Dere må markedsføre det 

ut til de unge. Facebook, plakater på skolene, jungeltelegraf fra 

klubbmedlemmene ut i nærmiljøet.. det er mange kanaler å få det ut i! 

Presidentene og CYEOs har ansvaret for informasjonsflyten her. Og - dette 

koster ikke klubben noe, de som drar ut betaler dette selv. Det er kun 

kontaktpunkt og videresending gjennom klubbene. Dette er god reklame for vår 

internasjonale organisasjon! 

 

Alle klubber skal ha rapportert inn en person i klubben som Club Youth 

Exchange Officer, uansett om man driver med ungdomsutveksling eller ikke. 

Det er på grunn av informasjonsflyten. Det skal være en person som tar imot 

informasjonen og videreformidler denne i hver klubb. 

 

Ungdomsutveksling er gøy for oss som er med i dette arbeidet. Det er 

meningsfylt for klubbene som driver med det. Det er betaling tilbake når vi 

ser og hører utviklingen og utbyttet for de unge som drar ut og er ute 

- enten på camp eller ett år utveksling. 

 

Det er også interessant å lære en ungdom fra et annet land i verden å kjenne. 

Vi lærer om språket og kulturen, og de tilfører mye godt til sin vertsklubb. 

 

Villmarksweekend på Finnskogen er nettopp gjennomført. ALle våre studenter var 

der i regi av Kongsvinger Rotaryklubb og vårt utvekslingskomite-medlem Jan-



Petter Torgersrud. Det er en flott helg der sauna og isbading samt refleksjon 

over møtet med norsk kultur står i sentrum. 

 

Jeg gleder meg til ambassadørsamling i Moelv 20. og 21. april. Der skal alle 

utreisende studenter møte, og alle som er her i vårt distrikt nå skal også 

dit. Foreldrene til de som skal reise ut, kommer på søndag til Moelv og får 

informasjon. Dersom noen rådgivere eller CYEOs har lyst til å komme, er dere 

hjertelig velkomne. Meld fra til meg eller til Sissel Skyltbekk! 

 

Stå på med utviklingen av utveksling, både med camps og ett års utveksling! Vi 

hjelper dere gjerne. 

Dersom noen kan bli med oss i utvekslingskomiteen, så trenger vi et medlem 

til.  

 

Lykke til med videre arbeid. I morgen drar jeg til Sykkylven for å informere 

klubbene i området der om utveksling! 

 

Hilsen Bente Akre, DYEO D2305 

 


