
Distriktskonferanse 2017
Ungdomsprogrammer i 2260
v/Kristin Samuelsen (DYEO) Jutta Bachmann (DGN, ass. DYEO), Vivianne 
Jodall (short-term), Ole Seipajærvi (RYLA) og våre re- og inbounds
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Shrimp party with Rotary

1 shrimp party with Rotary
2 skis on my feet 
3 rømmegrøt 
4 ut på tur 
5 krokan-is
6 konfirmasjon 
7 troll og viking 
8 northern lights 
9 mountains climbed
10 hyttetur
11 foreign countries 
12 knekkebrød
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Amalie Mittnet Fossnes i Australia - East Maitland Rotary Club - 22nd July 2016



TITLE  |  4

Amalie Mittnet Fossnes i Australia



TITLE  |  5

Amalie Mittnet Fossnes i Australia 



TITLE  |  6

Amalie Mittnet Fossnes i Australia 



TITLE  |  7

Amalie Mittnet Fossnes i Australia 



TITLE  |  8

Amalie Mittnet Fossnes i Australia 



TITLE  |  9

Amalie Mittnet Fossnes i Australia 



TITLE  |  10

Amalie Mittnet Fossnes i Australia - East Maitland Rotary Club - 22nd July 2016
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Amalie Mittnet Fossnes i Australia – Christmas in Australia
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Amalie Mittnet Fossnes i Australia – Grossman High



TITLE  |  14

Amalie Mittnet Fossnes i Australia 
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Marthe Sponberg – integrer studentene når de kommer tilbake!

Utvekslingsstudent i Taiwan (2015/2016)

Medlem i Grønn Ungdom (bla styremedlem og sekretær)

Nestleder i elevrådet ved Ås VGS og representant for Ås VGS ved Akershus 
Fylkeselevråd

Nestleder og sekretær i lokallaget til Press i Follo

Medlem i Nesodden Rotaryklubb siden høst 2016

Medlem i ungdomsteamet i Nesodden Rotaryklubb siden høst 2016

Sekretær i Nesodden Rotaryklubb siden juli 2017

President i Nesodden Rotaryklubb fra og med 1. juli 2018
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Rotarys formål  

Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrenser mellom 
mennesker fra alle yrker..

Ungdomsutvekslingen er et av våre flaggskip

1-års ungdomsutveksling

Georgiastipendet

Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarship)

Rotary Peace Fellowship 

Family-to-family exchange

Rotary Youth Leadership Award – RYLA

Internasjonale sommerleire

Rotaract/Interact

Alumni
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Outbounds fra Norge

2015-2016: 26 studenter ute (5 fra D2260)

2016-2017: 38 studenter ute (7 fra D2260)

2017-2018: 28 studenter ute (7 fra D2260)

2018-2019: Mål om 4-7 studenter fra D2260

Outbounds 17/18
Agnes Hunstad Birkemo (Sagdalen, AUS)
Julianne Hjellup (Strømmen, AUS)
Mina Sofie Lilleheier (Ås, Canada)
Benedicte Larre Mellandsø (Nesodden, USA)
Emmy Rolvaag Riktor (Kolbotn, Gjersjøen, Oppegård, Canada)
Sebastian Gustavsen (Strømmen, Mexico)
Marte Skjøldt Taasen (Kløfta, USA)
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Informasjon om ungdomsutveksling

http://www.rotary.no/no/ungdomsutveksling#.VtgjGE32aUk
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Innvendinger fra klubber

• Det er for kostbart for vår lille klubb

• Vi får ikke tak i vertsfamilier

• Dårlig erfaring fra tidligere utvekslinger

• Høy gjennomsnittsalder i vår klubb

• Inngår ikke i vår langtidsplan (3 årsplan)

• Vi ønsker ikke å binde oss i et helt år
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Kostnader

▪ Utgifter outbounds (betales av studenten)

Søknadsgebyr, informasjonsmøte, rotaryeffekter: 10.000 kr

Flyreise: 5.000 – 12.000 kr

Forsikring godkjent av Rotary: 6.000 kr

Gaver til vertsfamilier 1.000 kr

▪ Utgifter inbounds: 15.000 - (dekkes av vertsklubben)

Lommepenger kr 800 per måned (australiere er i

Norge i 12 måneder, de andre 11) 9.600 kr

Språkkurs, 1 uke (andel på 50% av 5000) 2.500 kr

Skyss og opphold Høstmøtet for studentene 3.000 kr

Skyss og opphold Holmenkolltreff 2.000 kr

Skolemateriell 500 kr

Gaver til jul, bursdag, avreise . 1.400 kr

Andre div. utgifter til aktiviteter og integrering 1.000 kr

Totalt 20.000 kr

Tilskudd fra distriktet 5.000 kr

Netto utgift klubb 15.000 kr

Øvrige utgifter til Vintercamp og andre frivillige turer m.m. er ikke klubbens 
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Georgiastipendet

Georgia Rotary Student Programme

- eksisterer siden 1946

- etablert av Rotarianerne i Staten Georgia, USA 

- basert på tanken at ”peace is possible”, fred er mulig 

- et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred

- 60 studenter fra store deler av verden får tildelt stipendet hvert år

P romote peace through understanding

E ncourage the exchange of cultural and social experiences

A dvance the ideals of Rotary

C reate opportunities for friendship

E nvision a world where peace is a reality 
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Georgiastipendet

Krav

- studenten må være mellom 18 og 25 år

- må aldri før ha bodd i USA

- skal ikke være gift eller forlovet

- TOEFL

Stipendet

- omfattende søknad som blir evaluert av Rotarianere i Georgia

- studenten blir tildelt vertsfamilie, men bor ”on campus”

- august til mai

- alt utenom reisekostnader og helseforsikring er inkludert

Grsp.org
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Rotary arrangerer sommerleire 

for ungdom

Vivianne Jodalen, Skedsmokorset RK 

ansvarlig for Short-Term Exchange Program i Norge 
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Sommerleirene/campene har ulikt innhold

• Friluftsliv, turer 

• Sport og idrett

• Kultur, musikk, formgiving, språk

• Sightseeing, bli kjent med landet

• Bli kjent med Rotary

• Internasjonal sosialisering og vennskap!
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Fakta om Rotarys sommerleire/camper

• Cirka 90 camper årlig i alle europeiske land samt 
Taiwan, India, USA, Canada og Brasil

• Forskjellige aldersklasser mellom 15-25 år

• Varighet 1-3 uker

• Normalt aksepteres 1 jente og/eller 1 gutt fra hvert land

• Campkostnad fra 0 til 500 Euro, reisekostnad til/fra 
leiren, 1000 kr i gebyr, deltager betaler dette selv

www.rotary.no (Fane Ungdom)

http://www.rotary.no/
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Hvordan sender man en ungdom ut på sommerleir?

• Klubben finner kandidater på høsten/vinteren fram til 
februar

• Søknadsskjema fylles ut elektronisk og undertegnes av 
klubb og DYEO i jan/feb, FØR kandidaten har funnet en 
leir. Send ferdig søknad til meg

• Leirene annonseres i feb/mars

• Når kandidaten har funnet en ønsket                                  
leir, sendes en epost til meg om den

• Jeg forespør på ønsket leir og sender søknaden
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Hvordan arrangerer man en sommerleir?

• Ønske om å ha et prosjekt for ungdom som handler om 
internasjonal forståelse og kulturutveksling

• Samarbeid med andre klubber etableres på høsten

• Søknad om pengestøtte kan sendes til Distrikt og 
NORFO i okt/nov/des

• Invitasjon til sommerleir lages og sendes til meg i 
jan/feb, jeg annonserer leiren internasjonalt

• Planlegging av program for leiren skjer i vårhalvåret  



TITLE  |  29

Rotaryklubber i Norge tok i mot 48 ungdommer fra 24 land i sommer

Taiwan

IndiaIsrael

«Roundtrip Vestlandet»

(D2250: Åsane, Arna,

Dale, Voss, Kvam RK)

«South East Norway 2017»

(D2290: Grøm, Re, 

Stavern RK)

«Explore the south inland 

and west of Norway»

(D2305: Land, Hareid,

Herøy, Ulstein RK)

«Capital and Country»

(D2260: Nittedal, Nesodden, 

Skedsmokorset RK)
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Rotaryklubber i Norge sendte ut 22 ungdommer til leire i utlandet 

Egypt
Israel

TaiwanOver halvparten 

ble sendt ut av D2260
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Takk for oss (https://www.youtube.com/watch?v=xToFOzD0M8E)

Besøk oss gjerne i ”House of Friendship”!

https://www.youtube.com/watch?v=xToFOzD0M8E

