
 

  

 

Møtereferat 08.06.2016. Skjærgården 
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket gjestene velkommen. Det var de to 
utvekslingsstudentene med foreldre (se nedenfor). 
 
Erik minnet om distriktskonferansen i Larvik og oppfordret flere til å melde seg på. Dette må 
skje via ham for felles påmelding innen 15.6. 
 
Tigris. 
Kari Killi refererte fra sine to «barn» fra Eritrea og kunne opplyse at den ene nå hadde fått 
jobb/lærlingekontrakt. Den andre trengte hjelp til å skrive sin CV, så 3 av medlemmene fikk 
utkastet til kommentering. 
Edrund refererte til svært positive tilbakemeldinger fra de som var på besøk sist i mai. De var 
meget godt fornøyde både med det faglige og det sosiale. (Se omtale av besøket på 
hjemmesiden) 
Espen kunne opplyse om at han, på grunn av innskrenkninger innen oljebransjen, var blitt 
permittert. Han hadde imidlertid umiddelbart fått ny jobb: Miljøansvarlig innen Nye Veier. 
 
Dagens tema var utvekslingsstudenter. De presenterte seg selv. 
 
Nora Isnes Johansen. Hun er 18 år og skal til Mexico. Hun er interessert i både håndball og 
fotball. Fikk kjennskap til ordningen via kollega av mor (Elin Thommesen). Har tidligere vært 
med foreldrene ett år i Kina og har fått mersmak på utenlandsopphold. Hun har lært seg noe 
spansk. Hun har etablert egen blogg, som det oppfordres til å følge med på. Adressen er: 
noraisnes1.webnode.com 
 
Lars Østlie. Han er 16 år og skal til Argentina. Han hadde egentlig ikke forestilt seg å være 
utvekslingsstudent, men ble «overtalt» av foreldrene. Spiller mye fotball og kan litt spansk. 
 
Tone Kolbeinstvedt er ansvarlig for utvekslingsstudenter på distriktsnivå. Hun bor i Fevik og 
kommer fra Nedenes Rotaryklubb. Hun poengterte sterkt at ungdomsutveksling over 
landegrensene er et kraftig virkemiddel i fredsutvikling. Foruten selve utvekslingsåret, så 
skapes det ofte et livslangt vennskap med vertsfamilier og andre i landet man oppholder seg 
i. Gjerne også studenter som man møter fra helt andre land. 
Hun poengterte også andre av de mange mulighetene som eksisterer i Rotary for ungdom, 
mye av tilbudene er gratis eller med lave kostnader for ungdommene. Hun oppfordret også 
klubbene til å fortsette å holde kontakten med studentene etter at de kommer hjem, og 
gjerne invitere tidligere studenter til klubbmøter for å fortelle om seg selv og hvilken 
betydning studieoppholdet har hatt senere i livet. 
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De ovennevnte familier er vertsfamilier for innkommende student Julio César Gordillo 
Martinez fra Mexico. Dessuten er familien Finnerud vertsfamilie. De hadde dessverre ikke 
anledning til å delta på klubbmøtet, men deltok på formøte, som var holdt med deltagelse 
fra alle vertsfamiliene. Julio vil komme på klubbmøtet 10.aug. Da skal all vertsfamiliene 
delta. 
 

                                           
 



Sissel Berit minnet om neste møte. Da er det rebusløp. Alle oppfordres til å delta og hun 
garanterte at det ville bli moro. Hele rebusløpet vil foregå på østsiden av Høgenhei. Man 
møter til vanlig tid og sted, men må regne med at normal møtetid blir overskredet. Hun 
oppfordret til å ta med venner og familie. 
 
 
 
08.06.2016. 
Steinar 
 
 
     
 
 
 
 
  

   
 

 
 


