
Langesund   

  Rotaryklubb  

  

Møtereferat 03.01.2018  
 

Vi var 21 medlemmer og 5 gjester (Lars, Nora, Benaro, Øistein, Øivind) 

 

Presidenten startet med å lese et dikt av Jacob Sande. 

 

Rotary Internt 

AG spør hver klubb om de vil gi 1000kr til støtte for premiering av Ungdomsbedrifter. 

 

Presentasjon av klubbens prosjekter på presidentmøtet i Arendal:  

 Rotarylekene: Sissel sender sin presentasjon (til Berit).  

 Klubbmedlemmer fungerer som mentorer på HIST, VgS, Ungdomsskolen 

 Dommere til Ungdomsbedrifter 

 

Tigris: 

Halvor: melding fra Ingrid om at Per Magne har falt på glattisen.  

 

Kveldens foredrag: Lars forteller om sitt opphold i Argentina. 
 

Lars kunne ikke spansk så det var betydelige kommunikasjonsproblemer med verts-familien i 

starten etter som de bare snakket spansk. Det gikk bedre etter hvert, og ved juletider hadde 

Lars lært nok spansk til å kunne holde en samtale gående 

 

Bodde hos to flotte familier som tok godt vare på ham. Lokalisert ca midt i landet. 

 

Lars viste en billedserie fra reiser og andre aktiviteter under oppholdet i Argentina: 

 Fotballstadion: laget hans spiller for fulle tribuner. Hele familien til spillerne deltar 

aktivt på kampene. Hyler og skriker mot motstanderne 

 Tilskuerne er hindret i å komme inn på banen ved høyt gjerde med piggtråd på toppen. 

 Dårlig drenering på fotballbanen og generelt. Tok 1-2 uker å tørke opp etter kraftige 

regnskyll 

 Besøkte en Nasjonalpark. Ganske nær Andesfjellene 

 Populært sted for fjellklatrere da det er svært utfordrende fjell. 

 Knyttet sterke bånd med de andre utvekslingsstudentene. Sov i bussen under reiser. 4 

uker på tur. 

 Verdens ende, helt sør i Argentina. Bare 3000km til sydpolen og 16000 km til 

nordpolen. 

 Malvinas minnested fra krigen med UK 

 Skigondol opp til 2300moh. Tynn luft. Skisenter om vinteren. 

 Besøkte gruver opp mot grensen til Brasil. Klima og landskap endret seg til 

jungellandskap. Nasjonalpark på begge sider av grensen 

 Kjempedigre saltsletter 



 

Klassen til Lars 

 Startet i 5 klasse. 25-30 elever i hver klasse 

 Får godkjent dette året i Argentina som ett VgS-år. Litt lettere enn her i Norge. 

 Ingen fraværsregler.  

 

Erfaringer for neste utsendelse 

 prestisje å være med i Rotary 

 fordel å ha lært seg litt av landets språk på forhånd slik at man kan kommunisere med 

familien sin.  

 Engelsk ikke så vanlig i Sør-Amerika 

 Har knyttet mange gode kontakter/vennskap som han vil opprettholde 

 

Lars var veldig takknemlig for å ha fått denne muligheten via Rotary, og takket 

Langesund Rotaryklubb for oppholdet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Referent: Helge 


