
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 
 

 
 

Venner for livet  
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Aveny: Ungdomstjenesten 
 

 
”We all want Rotary to grow and thrive, 

so we need to expose young people to the magic of Rotary” 
 
 
TILBUD TIL UNGDOM 
 

• Ungdomsutveksling (Youth Exchange) 
• Vocational Training Team (tidligere GSE, Group Study Exchange) 
• Georgiastipendet 
• Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarship) 
• Rotary Peace Fellowship  
• Familie-til-familie utveksling (1 måned) 
• Handicamp Norway 
• Rotary Youth Leadership Award – RYLA 
• Internasjonale sommerleirer 
• Rotaract/Interact 

 
 
1-ÅRS UNGDOMSUTVEKSLING 
 
Søknadsfrist: 1. november året før studentene reiser 
 
Søknadsprosess: 
 
I første omgang fyller studenten ut ”Preliminary Outbound Student Application”  
 
http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/files/cms_userfile/skjema/Preliminary_application.pd
f 
 
Etter godkjenning av den utsendende klubben fyller studenten ut det endelige 
søknadsskjemaet: 
 
http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/files/cms_userfile/skjema/761en_write.pdf 
 

Kostnader outbounds: Avhengig av hvilket land de reiser til, vi skiller mellom Europa og 
utenfor Europa, vil prisen ligge på ca. kr 45.000 utenfor Europa, og mellom 25.000 og 30.000 
kroner til land i Europa.  

Søknadsgebyr, informasjonsmøte, rotaryeffekter:                           6.500 

Flyreise:         12.000 – 17.000 

Forsikring godkjent av Rotary:       6.000 

Blazer                          800 

Gaver til vertsfamilier                    1.000 

 

Mer informasjon på: http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/index.php?pageid=147 
 



Kostnader inbounds (for klubbene): 
 
Lommepenger (ca. 800 - 1000 kr/måned):       12.000 
Holmenkollenweekend          1.500 
Språkkurs (50%):           1.500 
Høstmøte:             2.500 
Reisevirksomhet (høstmøte, samlinger):        3.000 
 
! ca. 20.000 – 25.000 kr./år 

 
 

HANDICAMP NORWAY 
 
Internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i 
alderen 18 til 28 år ! integrering i fritidspregede aktiviteter  
 

 
 
2 uker på Haraldvangen (juli/august) 
	  
www.rotary.no/innhold/247/handicamp-norway 
www.handicamp.no 
 
Lederen for campen besøker gjerne klubbene og forteller mer: Ann-Kristin Sæther 
(ankihepp@gmail.com).  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



GEORGIASTIPENDET 
 
Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige 
stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten 
Georgia, USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold 
og fred. Ca. 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et 
internasjonalt studentmiljø. Linkene til informasjon og søknadsskjemaet finner dere nedenfor: 
 
http://www.rotary.no/index.php?pageid=289 
http://grsp.org/ 
 
 
ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES 
 

Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse 
universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med 
universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og 
internasjonale relasjoner. 

 
RYLA 
 
RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. 
Offisielt Rotaryprogram siden 1971. Første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført 
våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av guvernørene Bjørn Dahl og Harald 
Hoel. Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen 
næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. 
 
Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-24 år (i noen tilfeller 18 - 35 år) som har vist 
initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, 
musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet 
 
Seminaret gjennomføres over en lang-weekend. Forberedende oppgaver kan forekomme før 
dette. Antall deltagere varierer og er sjelden færre enn 15. Påmelding innen 15. desember.  

Sjekk d2260.rotary.no for informasjon om årets RYLA. 

 

ROTARACT 

Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn 
og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i 
tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser. 
www.rotaract.no  

 
INTERNASJONALE SOMMERLEIRER 
 
Hvert år arrangeres det internasjonale sommerleirer i regi av rotaryklubber i hele verden, 
blant annet i Tyrkia, England, Tyskland, Danmark, Egypt, Canada, USA, Belgia, Frankrike, 
Italia, Østerrike, Portugal, Romania, Spania, Bulgaria, Sveits, Nederland, Slovakia, Ungarn, 
osv.  Reisen ditt og opphold betales av ungdommen selv. Noen av leirene er gratis, noen 
koster litt, litt avhengig om tilbudet. I 2014, ble 100 sommerleirer arrangert i over 20 land.  
 
http://www.rotary.no/innhold/670/internasjonale-sommerleirer-2014 



VOCATIONAL TRAINING TEAM (VTT) – YRKESRETTET TRENINGSTEAM 
 
Yrkesrettet treningsteam med støtte fra Global grant støtte må være innenfor et eller flere 
fokusområder for Global grants, ref. kap 6.4. VTT skal tilgodese enten utreisende gruppe 
eller gruppen i mottakerlandet og skal være bærekraftig og ha et langsiktig mål. VTT skal ha 
støtte fra Rotaryklubb eller -distrikt i to land. VTT kan støtte reiseutgifter for et team eller 
flere. Teamet skal som minimum bestå av to medlemmer, Rotary medlemmer eller ikke-
medlemmer, med minimum to års relevant yrkespraksis innenfor fokusområdene samt en 
rotarianer med erfaring innenfor fokusområdene, internasjonal erfaring og generell Rotary 
kunnskap. I spesielle tilfeller kan TRF akseptere en ikke-rotarianer som gruppeleder. 
 
Detaljert informasjon: 
http://d2260.rotary.no/files/cms_userfile/Rotaryskolen/kurs/rf/TRF_handbok_-_Norge.pdf 
 
NORSK ROTARY UNGDOMS- OG TILTAKSFOND 
 
Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond (fondet) er etablert av norske Rotarydistrikter og 
disponeres av Norsk Rotary Forum (NORFO). Fondets formål er å bidra til å fremme Rotarys 
virksomhet og strategiske målsetting ved å yte økonomiske bidrag til prosjekter både 
nasjonalt og internasjonalt. Støtte til prosjekter som klubber og/eller distrikter engasjerer seg 
i, i forbindelse med ungdomsarbeid, gjennom deltakelse i ungdomsleire, internasjonale møter 
og konferanser, kurs og faglig opplæring/utdanning av ungdom, skal prioriteres. Forutsetning 
for støtte fra fondet, er at klubb eller distrikt selv bidrar med en betydelig del av 
finansieringen i prosjektet. 

NORFO styre kan utover dette bevilge støtte til prosjekter som styrker den 
vedtatte strategiske målsetting. 

 

Ta gjerne kontakt med undertegnende hvis dere ønsker å vite mer:  
 
 
Jutta Bachmann 
Leder for ungdomstjenesten i distrikt 2260 
Nøkkefaret 12 
1450 Nesoddtangen 
info@jutta-bachmann.com 
Tel.: 90832053 
www.jbachmann-consulting.com 
 
 
eller: 
 
 
Øystein Mogensen, Gardermoen Rotaryklubb (DYEO): om(a)goldenage.no 
Elsa Nysven, Årnes Rotaryklubb (VTT): elsanysv(a)online.no 
Roger Brabo, Rygge Rotaryklubb (Rotaract): roger(a)rgsport.no  
John L. Jones, Fredrikstad Rotaryklubb (RYLA): john(a)jones.no 

 

 
 
 
 



Til ETTERTANKE – OM MINE TRE FORSKJELLIGE VERTSFAMILIER 
 
 
Kjære rotarianere! 
 
På vegne av alle utvekslingsstudenter som drar på utveksling gjennom Rotary år etter år vil 
jeg gjerne invitere dere på en reise; en reise til Australia i 2011/12.  
 
Da jeg begynte å pakke kofferten min i juni 2011 skjønte jeg fort hvor mye ansvar jeg hadde 
fått, hvor mye håp ikke bare foreldrene mine, men hele Rotary hadde i meg; en 16 år 
gammel utvekslingsstudent som skulle ut i den store verden. Ikke bare skulle jeg 
representere meg og min familie, men også Rotary Norge og alle utvekslingsstudenter som 
skulle komme etter meg. Mye ansvar for en ung jente som den gang ikke visste mer om 
landet hun skulle reise til enn at det var stort, at de snakket engelsk og at kenguruer og 
koalaer lurer bak hvert eneste tre. Den 4. juli satte jeg meg på flyet til Sydney, og hele veien 
håpet jeg at flyet skulle snu og reise tilbake til Oslo. At jeg kom til å tenke akkurat det 
samme 357 dager senere visste jeg enda ikke. 
 
Etter 32 timer landet jeg endelig fremme i Sydney og aldri har hjertet mitt banket så fort. 
Heldigvis hadde jeg skypet med vertsfamilien min to ganger før så jeg visste i alle fall hvem 
jeg skulle lete etter da dørene åpnet seg og det sto rundt 200 mennesker der som lette etter 
sine kjære. Uten denne lille 5 minutters samtalen hadde jeg nok ikke turt å gå ut gjennom de 
store metalldørene med 5 sniffehunder og politimenn på hver sin side. 
 
Hjerte mitt banket like fort, men denne gangen av glede da jeg så alle tre vertsfamiliene mine 
på flyplassen med ballonger, et enorm skilt ”Welcome home Rebecca” og hvorfor vertsfaren 
min hadde spurt meg om hva yndlingsblomsten min var skjønte jeg også, ettersom han sto 
der med en enorm bukett med gerberablomster. Jeg var ikke lenger redd. Jeg var hjemme. 
 
To av vertsfamiliene mine hadde til sammen hatt over 67 utvekslingsstudenter og 
elsket det like mye i dag som da de hentet den første utvekslingsstudenten på flyplassen. 
De har siden den gang vært i over 5 bryllup til tidligere studenter, har om lag 3 som besøker 
dem hvert eneste år og har nå gratis ”hotell” når de reiser i Europa, USA og i hele Asia. 
 
Hjemme møtte jeg hundene deres og etter en god natts søvn satte vi oss ned ved 
frokostbordet som var dekket med egg, bacon og norsk laks slik at jeg skulle føle meg som 
hjemme. Vi snakket om hva de forventet av meg, og hva jeg forventet av dem slik at 
det ikke skulle bli noen missforståelser senere ettersom verken jeg eller dem kan lese 
tanker.  
 
Den første familien min bodde et stykke utenfor selve byen og de nærmeste naboene var ca 
100 kuer på alle sider. I uka hadde vi ikke mye tid sammen annet enn ca 3 møter med 
forskjellige Rotaryklubber ettersom vertsfaren min var ”assistant governor”, så vi gjorde opp 
for det i løpet av helgen. Vi reiste ikke bare til utrolig mange flotte steder i Australia, dro på 
konserter, blant annet Bryan Adams, men dro også til New Zealand og Papua Ny Guinea – 
det meste i god Rotaryånd for å presentere prosjektene våre, delta i konferanser, 
promotere utveksling, gjennomføre prosjekter og mye mer. Jeg kan med hånda på hjerte si 
at jeg holdt mer enn 20 foredrag om hvordan det er å være utvekslingsstudent i de første 
månedene jeg var i Australia, og jeg gjør det fortsatt med glede.  
 
Vi inviterte også mine beste utvekslingsvenner i distriktet to ganger til ”International Dinner” 
hvor vi sto for maten. Vi hadde norsk laks, svenske kjøttboller, finsk gryte og skoleboller og 
ble vurdert av vertsfaren min som hadde utviklet dette til en konkurranse mellom alle 
utvekslingsstudentene han hadde. Med den tyske retten ”Spätzle und Rouladen” klarte jeg til 



slutt å koke meg til plass nr. 1 og slo den franske crèpen som Amélie hadde lagt for 10 år 
siden. 
 
Min andre familie hadde aldri hatt utvekslingsstudenter før, men datteren deres var i 
Østerrike samme år.  De ’hostet’ meg i den beryktede utvekslingsstudentens ’ half time 
down-phase’ som YEO’en hadde snakket om så mange ganger. Etter seks måneder i 
Australia begynte hjemlengselen å snike rundt hjørnet og i tillegg er jul i Australia ikke bare 
60 gradere varmere enn det den vanligvis er i Norge og snømennene ble laget av sand. På 
en fantastisk måte guided de meg gjennom denne perioden. Jeg fikk sette opp juletreet av 
plast, fikk være med å pakke juletre og feiret en fantastisk jul med dem. Jeg ble med på den 
store familiemiddagen, en fantastisk dag for meg som i Norge feirer jul med min familie på 
tre.  
 
Den andre versfamilien var ikke sikre på om det passet at jeg flyttet inn med dem 
ettersom de holdt på å bygge et hus og skulle flytte like etter jul. Likevel sa de ja. Jeg 
var med å pakke esker, malte vegger i det nye huset, plantet blomster i hagen og hang opp 
bilder. Noe som så ut til å være et lite problem, ble både en morsom opplevelse for meg, og 
sparte flyttekostnadene ettersom vertsforeldrene min ikke trengte å leie en ekstra 
pakkeperson☺. 
 
Alle verstfamiliene var helt fantastiske og en av hovedgrunnene til at utvekslingsåret 
ble så bra som hva det var. Likevel var min siste familie noe helt spesielt. Min siste 
versfamilie var en 68 gammel dame (se nedenfor) som bodde helt alene med sin lille hund 
Jessie. Jeg flyttet trolig inn på det verste tidspunktet i hennes liv ettersom mannen 
hennes hadde dødd ”recently”, men etter bare noen dager viste det seg at tidspunktet 
ikke kunne vært bedre. En ung 17-åring var nettopp det hun trengte for å få livet i gang 
igjen, og for å komme seg ut av huset. Sammen lo vi oss gjennom uttalige filmer som ”The 
Dictator”, ”What to expect when you’re expecting” og ”Snow White”. Hun hentet meg på fest 
midt på natten for å kunne synge til radioen på vei hjem. De siste to ukene møttes vi sjeldent. 
Jeg dro på skolen like etter at hun dro på jobb og kom hjem etter å ha vært med venner etter 
at hun hadde lagt seg. Likevel visste hun at jeg var hjemme ettersom rommet mitt fortsatt så 
ut som om en bombe hadde slått inn og maten i kjøleskapet ble spist. Kommunikasjonen i 
denne perioden var morsomme meldinger og bilder via sms, og disse fortsatte også etter at 
jeg dro tilbake til Norge. 
 
Ja, tiden var inne. Tiden for finalen i ”The Voice” som vi to hadde ventet på i flere uker. 
Vertsmoren min hadde et møte samme kveld, men heldigvis var hennes stakkars 
utvekslingsstudent hjemme med feber, så hun måtte reise hjem tidlig. Sammen satte vi på 
sofaen og stemte gang på gang helt til favoritten vår endelig vant. Vi spratt champagnen og 
jeg måtte straks logge meg inn på hennes iTunes konto for å laste ned vinnerens album 
ettersom hun enda ikke hadde lært dette selv om jeg hadde ukentlige iPhonekurs med 
henne. 
 
Vertsfamiliene var det som gjorde utvekslingssåret mitt og det som gjorde det så 
utrolig vanskelig å reise hjem. Vertsmoren min kjørte meg til flyplassen hvor den første 
familien ventet ettersom de hadde fløyet inn fra en konferanse noen timer tidligere. Den 
andre familien min møtte oss like etter. Gråtende satte jeg meg på flyet og denne gangen 
håpet jeg det skulle snu og reise tilbake til Sydney. 
 
 
 
 
 
 
 



Selv om de fleste utvekslingsstudentene opplever ”the year of their life”, håper jeg at med 
dette har jeg også klart å vise hvor vanskelig det er å være utvekslingsstudent, og hvor 
viktig vertsfamiliene er i dette året. De er familien som du deler glede og sorg med og som 
støtter deg når ting ikke går helt som tenkt. Så jeg vil gjerne avslutte med et lite sitat som jeg 
måtte pugge for min eksamen i Sydney. Ja, jeg er tilbake i Australia for å studere.  

 
“Exchange: a mutually beneficial transfer of offerings of value between 
two parties. A transaction where two or more parties participate, each with 
something of value desired by the other part; all parties must benefit from 
the transaction; the exchange must meet both parties’ expectation.” 

 
Med vennlig hilsen, 
 
Rebecca Bachmann, 
PHF og sekretær for UTS Rotaract ☺ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


