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Møtet var avsatt til informasjon om Rotarys ungdomsarbeid og tilbakemelding fra 

distriktskonferansen i Larvik.  

Først hadde Jan Torbjørn et treminutt om Sande som turistbygd. Han hadde hatt en tur med 

Drammen pensjonistuniversitet der Lars Aaserud var cicerone, og turen gikk fra gamle Skoger, med 

helleristninger i Drammen og gamle Skoger kirke, til de gamle, ærverdige bygningene i Sande 

sentrum. Men også det moderne Sande, med sentrumsgårdene, skolene og Nordre Jarlsberg brygge. 

Turen endte med Hagasand og Fossekleiva. Jan T mente en liknende tur med samme guide kunne 

være interessant for oss, og spilte dermed ballen over til administrasjonskomitéen. 

Vår CYEO Trond Sando snakket om Rotarys ungdomsprogrammer. Han startet med å gi en oversikt 

over våre utvekslingserfaringer fra 2003 til i dag, erfaringer som er både positive og negative. Men, 

som han sa, i tilbakeblikk gir studentene alltid uttrykk for at de har vokst på året, enten de er her hos 

oss eller ute i verden. Deretter gikk han gjennom de ulike programmene Rotary tilbyr, og var innom 

Georgiastipend, Centers for International Studies, Handicamp, RYLA, Rotaract, sommerleirer og 

Round trip. Det er fint å få en påminnelse på at alt dette fins og kan benyttes! 

Når det gjelder vår klubb nå, står vi for tur med utveksling i 2017-18. Arbeidet med å finne en 

kandidat må starte nå, innen 1.11. må det være klart. Trond kjenner til en mulig kandidat for 2018-

19, så det er mulig vi ber om utsettelse til da dersom vi ikke finner noen i første omgang. 

Presidenten og Arne E hadde vært på distriktskonferanse på Farris bad, og kom med noe glimt derfra. 

Som alltid var konferansen preget av tettpakket program og fantastiske foredragsholdere. Under 

temaet «Horisont» kunne deltakerne lytte til Henrik Syse om verdier, Gro Hammerseng/Anja Edin om 

vinnerkultur, eventyreren Øyvind Lauten og RYLA-entusiast Tor Asbjørn Andersen. Blant mange 

andre. Det er ikke til å unngå å gå inspirert hjem fra en slik seanse! 


