
Kort om Home Stay

Norske GETS, Gardermoen, 14.april 2018

DG Yvona Holbein, D2260



TITLE  |  2

Home Stay – mine erfaringer fra Orlando, Florida - januar 2016

Utgangspunktet:

Reiste med mannen min, begge yrkesaktive -

måtte “ofre” en uke ferie.

Angret ikke. Dette ble erfaring for livet! 

Denne muligheten har du bare én gang!

Hva fikk jeg av Home Stay?

• Ca. 20 nye rotarykontakter i verden

• Ble kjent med flere DGE-er før IA (kan

også bli godt å ha når du er DG) 

• Ble kjent med amerikansk kultur, 

væremåte (fra Florida/Orlando) 

• Fikk spennende tips om 

møteaktivitet, prosjekter o.l. fra de

lokale rotaryklubbene

• Fikk sett mye; flere steder hadde vi ikke

vært uten guiding av verten
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Hjemme hos familien McAfee

• Fikk eget rom, men var mest bare 

sammen med vertene

• Ble med på flere klubbesøk

• Politikk var ikke det beste tema!



TITLE  |  4

Første samling med alle DGE-ene – alle presenterte seg

• Først litt generell informasjon om 

organisasjonen av dette «prosjektet»

• Presentasjon av programmet for 

denne uken 

• Så har alle DGE-ene og vertene 

(rotarymedlemmer) presentert seg
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Klubbesøk i flere klubber i Orlando, Florida

• Startet som vanlig med litt mat

(betalte ikke inngangspenger)

• Ble bedt om å fortelle litt om Rotaryklubben 

din,…

• Litt om deg selv og partneren din

(partneren kan også fortelle)

• Overrekke vimpelen fra klubben din

• Ha med flere visittkort – bli kjent med 

medlemmene
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Sightseeing – med vertene våre

• Flere dager med flott sightseeing

• Noe av sightseeing var felles for 

hele gruppa, som Kennedy Space 

Center og Blue Spring State Park. 

Annet var individuelt sammen 

med vertene. 
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Sosiale kvelder med andre DGE-er

• «International Culture Night» sammen med 

andre DGE-er og vertene

• Dere blir godt kjent gjennom disse felles-

arrangementene og vil ha et godt utgangspunkt 

for etterfølgende IA i San Diego og senere DG-år
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Avsluttende fest og fotografering

Alle: Organisatorene, verter og DGE-er med 

partnere

Kun DGE-gruppen


