
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 31.05.2017  
  
Til stede: 
Tor Suhrke, Ingrid Grandum Berget, Anne Wiik Stamsø, Gunnar Kårbø, Christian Schibstedt-
Larsen, Steinar Skilhagen, Inge Kaggerud, Jan Syvertsen, Berit Midtgård, Rolf Heimdal, 
Hilde Petrikke Østlie, Erik Eriksen, Kari Herder Kaggerud , Helge Grande, Yngvar Lohne, 
Geir Gjømle, Julio. 
 
Tigris: 

 Rolf rettet en stor takk til Tor og Steinar for en super Kyststiens dag. .Familien 
Heimdal deltok med to generasjoner 

 Berit: Utvekslingsstudent Paul kommer på besøk i begynnelsen av juni.  Senere i 
måneden kommer foreldrene til Paul på besøk. 

 Jan Syvertsen reklamerte for «aktiviteter i nærområdet». Krister på Skjærgårdshallen 
har hjulpet på forstrukket skulder 

 Erik har hatt en hyggelig tid. Besøkt Rotary-kluben i Lillesand. Oppfordrer andre til å 
besøke andre klubber. Eriks konklusjon er at vi har mye bedre orden på hjemmesiden 
vår enn det Lillesand har 

 Hilde: sønnen, Lars, har fått ordnet billetter til fotballkamp i BA.  
 
Distriktskonferansen 
Erik veldig positiv til deltakelse på distriktskonferansen. Lærte veldig mye om Rotary, og et 
godt forum for å treffe andre Rotaryanere. Påmeldingsfrist 23 juni 
 
 

Julio oppsummerer sitt opphold i Norge 
 Begynnelsen: avskjed med egen familie på flyplassen i Mexico 
 Kom til Norge i August 
 Møtte med andre utvekslingsstudenter og nye kontakter/vennskap ble etablert 
 Første vertskapsfamilie- Finnerud med «søsknene» Olav, Anne Louise og Ole Gunnar 
 Drog til Paris i oktober og var der i 3 dager. Vil gjerne dra tilbake dit.  
 Reiste til Sverige på «Harry-tur» i april sammen med Ole Gunnar og Karin.  
 Aktiviteter sammen med Finnerud-familien: 

o Turer til Gaustadtoppen, til Hytta og Båtturer  
o Lærte å stå på skøyter 

 Andre vertsfamilie: Isnes. Datteren deres, Nora, er i Mexico så det ar bare Turid, 
Øystein og Julio 

o Ble introdusert til reker som han likte 
o Elgjakt,  
o Fisket mange ganer, og fikk nesten mer fisk enn Øyvind 



o Feiret jul på Hovden hvor han prøvde å stå på ski. Både slalom og langrenn 
 Vintercamp på Nesbyen hvor det var mye is og kaldt 

o Lærte å tenne opp i peisen 
o Fransisco skadet seg og de måtte dra til sykehus i Hønefoss. Julio holdt 

Fransisco med selskap gjennom natten 
 Julios far kom til Europa og det ble tur med far til Spania og England 

o Barcelona var fantastisk 
o Toledo 
o Fløy til London  

 Tredje vertsfamilie  – Østlie fra mars og til 8 juli 
o To «søstre», noe som er fint 
o Langesund er et fint sted å bo 
o Fikk påske-egg for første gang 
o Gått på turer (Vardås)  
o Har sett en Oddkamp 

 Tur til Oslo og Holmenkollen hvor han møtte de andre utvekslingsstudentene.  
o Besøkte Ski-museet og hjemmefrontmuseet 

 Tur til Polen med klassen  
o Krakow saltgruver 
o Auswitz  

 
Julio avsluttet foredraget med en takk til Rotary og de tre vertsfamiliene som har gjort dette 
oppholdet mulig. 
 
Julio skal nå ut på «Norway tour» sammen med de andre utvekslingsstudentene her i Norge. 
Starter i Oslo, og skal bla besøke Bergen og Trondheim 
 
Som leder for utvekslingsaktiviteten overleverte Kari sertifikatet for oppholdet her i 
Norge, og så ble det en klem til slutt. 
 

    
 
 
 
Referent: Helge 


