Stavanger 19. august 2018
Kjære klubbvenner,
Vår utvekslingsstudent Maria Fernanda Coelho Torreão (f. 17. august 2000) fra
Belo Horizonte i Brasil kom til Stavanger 13. august i år.

Hun ble møtt på flyplassen av alle vertsfamilier med barn, presidenter av
Stavanger RK, Gandsfjord RK, Sola RK og undertegnede.
De tre nevnte Rotaryklubbene har gått sammen om utvekslingsprogrammet og
stiller med hver sin vertsfamilie. Undertegnede har rollen som rådgiver i regi av
Rotary under hele utvekslingsperioden og har holdt kontakt med henne og
organisert en del før ankomsten. Hanna og Mette i Stavanger RK stiller som
vara og når det måtte være behov for kvinnelig assistanse.
Første vertsfamilie er Jarle Johannessen (tlf. 992 38 812) fra Sola RK. Fra 17.
november 2018 overtar Petra Humppila Nordbø (tlf. 911 51 183) og Petter
Nordbø fra Stavanger RK og fra 16. mars 2019 er Fiona Provan (tlf. 900 69 052)
og Eli Jens Høgnesen fra Gandsfjord RK vertsfamilie.
Vi hadde en hyggelig bursdagsfeiring med kaffe og kake hjemme hos
undertegnede fredag ettermiddag med alle vertsfamilier og barn tilstede.
Vertsfamiliene og bursdagsbarnet spiste middag i byen senere på kvelden.

Maria, Jarle og undertegnede hadde et møte fredag formiddag på St. Svithun
VGS, hvor Maria begynner som elev mandag 20. august 2018 med fagene VG 2
språk, samfunnsfag og økonomi. Alt ser bra ut, og Maria virker veldig
interessert og er spent på den nye klassen.
Rotary har planlagt en del arrangementer for utvekslingsstudentene i Norge
2018-2019:
29.-31. august
01.-02. september
06.-07. oktober
02.-09. februar
08.-11. mars
01.-10. juni

Språk- og kulturkurs i Lyngdal (obligatorisk)
Distriktskonferanse – D2290 i Lyngdal (obligatorisk)
Distriktskonferanse – D2250 i Voss (obligatorisk)
WinterCamp på Nesbyen (frivillig)
Holmenkollen-weekend i Oslo (obligatorisk)
Norgestur 2019 Oslo-Bergen-Trondheim i buss
(frivillig)

Vi har som klubber invitert Maria, som betyr at alle har anledning til å ta
kontakt og invitere henne til for eksempel middag, en helg med tur eller andre
hyggelige eller interessante aktiviteter, som museumsbesøk.
Hun vil besøke de tre klubbene i løpet av året hun er i Norge.
Med vennlig hilsen
Peter Meyer
Ungdomsutvekslingsansvarlig
Styremedlem Stavanger RK
Tel. 974 70 082

