
Internasjonale aktiviteter/
TRF komite

Presentasjon Tønsberg Rotary klubb 12. september 2017

Inger Olsen-Nauen



Aktiviteter/prosjekter

•Ungdomsutveksling

• Student i Litauen

•Trengende i Litauen

• Internasjonalt prosjekt/Global Grant prosjekt

• Studier/stipender



Internasjonale aktiviteter/TRF komite

Inger Olsen-Nauen Leder

Ruth Kristin Gran Leder forrige periode

Petter Lieth CYEO, Ungdomsutveksling

Anne Britt Hegg Litauen student

Ellen Kristine Gran (Tine) Global Grant prosjekt

Kirsti Skovdahl DK-komite

Trine Elverum

Jan Anders Rokne 

Harald Broch



Ungdomsutveksling

Målsetting:  

Internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene

Årets vertsland:  Taiwan

Fra klubben:  Ingrid Kehlet Jansen

Til klubben:  Po-Chi Hsu  -   Luke



Student i Litauen

•Økonomisk støtte til student i Litauen

• Lukas

• Søker ny kandidat
• Bakgrunn fra barnehjem
• Jente
• Ferdig med videregående
• Motivasjon og gjennomføringsvilje/evne

• Jevnlig oppfølging



Støtte til trengende i Litauen

•Distriktets støtte til trengende i Litauen

•Erdrun + Trond Asplin og Nils Kamfjord

• Juletur med gaver/utstyr



Internasjonalt prosjekt/Global Grant

GG Prosjekter må gjennomføres sammen med lokal Rotary klubb

•Mulig prosjekt i Tanzania

•Dar es salam Oyster Bay Rotaryklubb

•Prosjekt konkretiseres og ressursbehov        spesifiseres

•Presenteres på 8k møte 



Studier/stipender

•Georgia stipend
•1 års gratis studium ved college/universitet i staten Georgia, USA
•Søker kandidat (18-24 år) 
•Søknadsfrist 1 oktober

•Rotary Peace Fellowship
•TRF stipend for fredsstudier 
•2 år m studier i konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner
•7 anerkjente universiteter
•For kvalifiserte studenter (graduates)



Studier/stipender

•World Affairs seminar
•Wisconsin, Caroll University, Waukesha 
•Mål: Øke internasjonal forståelse og evne til samarbeid
•Temaer: Krig/ fred, konfliktløsning, fattigdomsbekjempelse, rent vann, 

matvareproduksjon, miljø, teknologiutvikling.
•For ungdom som avslutter videregående skole samme året (18-19år)
• Ikke krav om tilknytning til Rotary  
•Distriktet dekker reise og opphold for en gutt og jente. 
•Søknadsfrist:  Februar 2018

• Vocational Training

• ++



Annet

• Sommerleir
• 2-3 ukers sommerleir i Europa
• 1 deltager fra Norge

•Round Trip
• Sommerleir i Norge
• Vertskap på rundgang 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 




