
Ukebrev uke 38. Referat fra møte 18.09.2018. 
 
President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte som blant annet var avsatt til å bli 
bedre kjent med vår utvekslingstudent Clay Parmley som skal gi oss en oppdatering på hans 
opplevelser og erfaring med Sande så langt.  
 

                          
 
 
                                               Men først litt kaffe og kake 

                         



Clay Parmley forteller litt om sitt opphold så langt i Norge. Han er meget fornøyd og positiv 
og føler han er meget godt ivaretatt og godt integrert allerede. Han har fått mange nye 
venner og gode kontakter på skolen. Sier han har begynt å lære norsk. Har også Spansk og 
Engelsk på skolen men siden det går i norsk hele dagen syntes han det er lettere å lære enn 
spansk. Nevnte at han hadde vært på samling med andre utvekslingsstudenter, der de var 35 
studenter fra hele verden.  

 

 

Clay sier han får muligheten her til å dyrke sin hobby som er fiske og da primært fluefisking. I 

ferskvann som Suluvann får han vist sine ferdigheter og praktiserer Catch and Release. 

Han synes at skole i Norge skiller seg litt ut i forhold til hva han er vant til hjemme i 

hjembyen Oshkosh i Wisconsin i USA. I Norge har man hele 15 minutters pause mellom 

timene og også noen fritimer midt på dagen, noen han ikke var vant til hjemme hvor det 

stort sett gikk i ett med kun 5 minutters pause mellom hver skoletime. Han tror dette skyldes 

at hjemme i Wisconsin er det 3 måneder sommerferie i motsetning til 2 måneder her, og 

derfor må de ta igjen den tapte tiden. Clay nevner også at det er stor forskjell på hvordan 

han opplever naturen her i forhold hva han er vant til hjemme. Hvor tett på naturen han har 

det her i forhold til hva han er vant til. Her strekker naturen seg helt inn i byene mens 

hjemme så er en by masse bygninger og man må reise ut av byen for å få samme 

opplevelsene. 

Clay er en meget positiv gutt som kommer til å bli en god ambassadør for Sande Rotary 

klubb og for Norge når han vender hjem til Oshkosh i Wisconsin. 

 



                                      

 
 

        
 
Kvelden ble avsluttet med vin lotteri og denne gangen var det Thomas som ble den heldige 
vinner. 
 


