
RFE - Hva er det?

• Rotary Friendship Exchange
• Øystein Mogensen

• Lørenskog Rotary Klubb
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ROTARYS FORMÅL:

4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og 

fred gjennom et verdens- omspennende fellesskap av 

personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å 

gagne andre

RFE
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Hva er RFE?

• RFE er Rotarys utvekslingsprogram for oss rotarianere. Vi og våre 
familier tilbys muligheten til å oppleve andre kulturer ved å besøke 
hverandres land og hjem.

• Programmet er gjensidig og varer fra 5 til maksimalt 12 dager. 
Formålet med utvekslingen er å stimulere til internasjonal 
forståelse, skape godvilje og fred, så vel som å knytte 
internasjonale kontakter fra person til person over landegrensene.

• Det er en utrolig fin måte å se andre land på. Møte andre 
mennesker og Rotary venner. 

• Hvis du reiser med RFE, vil du oppleve landet du kommer til på en 
helt annen måte enn om du reiser på egen hånd. Her vil du bo 
privat hos rotarianere som vil vise deg hjemstedet sitt på en helt 
unik måte. De vil ta deg med rundt og vise hva Rotary har gjort i 
byen, hva de jobber med osv. Dette vil være steder som du ellers 
neppe ville ha reist til selv eller har hørt om.
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Jeg har vært med på 2 RFE 

En til Australia 

Meldbourne, Shepparton, 
Wangaretta, Wodonga

En til Canada

Edmonton, Whitecourt, 
Grande Prairie, Jasper, Hinton

Når du reiser så er det mulig å 
legge til en uke før eller etter 
programmet slik at du kan 
besøke steder som du ønsker å se i 
tillegg. 

RFE
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• JEG HAR NÅ SOM RFE ANSVARLIG MOTTATT 4 

FORESPØRLER OM ROTARY UTVEKSLING.

• DET ER:

• INDIA DISTRIKT 3011

• MEXICO DISTRIKT 4110

• BRASIL DISTRIKT 4580

• I TILLEGG SÅ HAR JEG KONTKTER I:

• CANADA

• USA DISTRIKT 7430

• AUSTRALIA..
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• INDIA
• 4. Agenda during the exchange is a) Sightseeing b) Bonding 

with host Rotarians and imbibing the district and 
Country culture c) attend Rotary meetings and service 
projects d) Make presentations at rotary and other meetings on 
Sending district and country. Our district 3011 in addition to city 
of New Delhi normally includes side trips to the neighbouring 
cities of Agra where the famous Taj Mahal , one of seven world 
wonders in situated and the Pink city of Jaipur which 
reflects in its colorful attires the pageant of history 
replete with palaces, grand vintage houses and old forts and 
tombs forming the bulwark of typical Rajasthan the state of 
erstwhile kings of this region in India. 
Costs of local travelling, sightseeing and monument fee is 
normally borne by the host RFE district



Our District is 4110

It is made up of 5 states.



DISTRICT 4110
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Bli med meg og utform en reiseplan over land som vi bør
reise til..

UTVEKSLING/EXCHANGE

• Hva kan våre nye venner se og oppleve i Norge og i vårt
distrikt?

• Vi må legge en plan for hva vi kan vise dem…..

• Har dere ting som dere gjerne vil vise fram …?

• Klubbens prosjekter? 
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Hvilke land og Rotarydistrikter kan vi besøke:

• RFE er veldig stort i verden, mange distrikter er med på 
RFE.  Veldig mange Rotarianere er også med på dette.  

• I Sverige har distriktene ca 200 til 300 rotarianer som 
er interessert i å være med på RFE.

• Tilnærmet hele Europa!

• USA, Brasil, Argentina, Australia, New Zealand, 
Canada, Sør Afrika, Kenya, Zambia, Japan, India, Sri 
Lanka, Thailand, Hong Kong, Indonesia, Philipinene, 
Taiwan, Sør Korea, Mexico, m.m.
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HVORDAN ER DE ØKONOMISKE 
BETINGELSENE?

• Dette blir bestemt fra utveksling til utveksling, 

• Den vanligste avtalen med det andre 
utvekslingsdistriktet er at den som er vert, står for 
kostnaden under selve besøket, og tilsvarende under 
gjenbesøket.

• Utvekslingsdeltakerne betaler selv reiseutgiftene til og 
fra utvekslingsdistriktet.
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• JEG TRENGER ROTARIANER SOM VIL VÆRE:

• TEAM LEADER

• VERTSFAMILER

• ANSVARLIGE FOR NORGES OPPHOLDET

REISELYSTNE ROTARIANER MED GODT HUMØR

• ROTARY KLUBBER SOM HAR LYST PÅ BESØK FRA 
UTLANDET
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SPØRSMÅL?

Ta kontakt:

Øystein Mogensen
om@goldenage.no

Tlf 920 84 758 

Mer info:

http://d2260.rotary.no/no/rotary-friendship-exchange#.WlUYflXiaUk

mailto:om@goldenage.no
http://d2260.rotary.no/no/rotary-friendship-exchange#.WlUYflXiaUk
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TAKK FOR MEG


