KLUBBEN VAR MED OG ARRANGERET SOMMERCAMP FOR UNGDOM FRA 12 LAND

Rotary har høy prioritet på ungdomsarbeid over landegrensene. Ungdom som blir kjent med
hverandre og blir gode venner er et kraftfult verktøy for å skape en bedre verden. Langesund RK har
sammen med Tønsberg RK og Lyngdal RK vært vertskap for årets sommer camp for Distrikt 2290.
Campen fikk navnet Southern Norway Coast and Mountain, og varte i to uker. Det deltok til sammen
12 ungdommer i alderen 18 – 20 år, og deltakerne kom fra 12 land. Både India, Taiwan og Tyrkia var
representert, foruten Europa.
Opplegget vårt startet torsdag med en overnattingstur til Rauland, hvor bl.a. fottur til Falkenuten sto
på programmet. Kvelden ble sen før soveposene fristet, med prat og samvær utover tidlige
nattetimer. Hjemturen foregikk i tåke og regnvær, så utsynet mot Gaustadtoppen manglet. Det var
bl.a. stopp på Hardangervidda nasjonalparksenter og Heddal Stavkirke. Vel framme i Langesund ble
ungdommene fordelt i seks Rotaryhjem, hvor de bodde fram til mandag morgen.
Lørdag hadde Bambles ordfører, Hallgeir Kjeldal, invitert til informasjon og lunsj i rådhuset. Han trakk
bl.a. fram hvordan kommunen satser på å høre ungdommers synspunkter på aktuelle saker. Etter en
regnfull dag kom solen fram til stor grillfest om kvelden i hagen hos Kari og Inge Kaggerud. Grillfesten
samlet omlag 20 rotaryanere med følge i tillegg til ungdommene. Etter aktivt dugnadsarbeid var det
nok av god mat og drikke til alle.
Godværet som kom lørdag kveld, holdt seg under resten av besøket. Søndag formiddag var det
aktivitetstur i Valle, hvor «Luftetur» organiserte rappellering ned en bratt fjellskrent på 20-25 meter.
Kun en av ungdommene valgte å gå ned i stedet for å ta luftveien. «Luftetur» stilte med tre
instruktører slik at opplegget var særdeles trygt. Om ettermiddagen var det tippeligakamp i Skien
hvor Odd spilte mot Sarpsborg 08. Vi hadde neste lovet dem en hjemmeseier, men kampresultatet
ble 0 – 0.
Underveis hjem fra fotballkampen ble to av jentene spurt om hva som hadde vært høydepunktene.
Unisont trakk de begge fram turen til Falkenuten og rappelleringen som det mest spennende og
eksotiske.
Mandag morgen gikk ferden til Lyngdal. Vi oppsummerte at opplegget hadde vært vellykket og
forløpt uten problemer eller uhell. Kjekke ungdommer som hadde hatt godt samvær og opplevelser. I
løpet av oppholdet var det helt tydelig at vennskap ble dannet over landegrensene. Kanskje er dette
vennskap som vil vare livet ut.
Et arrangement av denne art betinger at mange av klubbens medlemmer er villige til å stille opp og
gjøre en innsats. Både overnatting, bespisning, transport og opplevelser krever innsats fra
medlemmene. Vår glede som vertskap oppveiet på alle måter den jobben vi faktisk hadde nedlagt.

