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Tømrerarbeid 
for firmaer og private

Tlf. 951 41 649
2340 Løten

Nybygg - Tilbygg - Restaurering 
Støping og forskaling

Tlf. 62 41 69 70

Innlevering av VASK OG RENS
• Gulvtepper
• Dresser/kjoler
• Skjorter
• Bunad
• Duker
• Jaktklær
• Yttertøy
• Skiklær
• Dyner
• Puter
• Gardiner

kan gjøres hos

Tlf. 62 59 29 55
Innleveringsfrist: lørdager

Frønsetvegen 8 - 2340 Løten
Tlf: 958 24 142 v/Karl-Johnny Lindstrøm

Mail: kjo-lind@online.no - www.takogblikkenslager.com 

Ring nå for Gratis taksjekk!

Vi legger alle typer tak eller utfører små og store reparasjoner. Shingel,
takstein, takplater etc. Blikkenslager arbeid: Pipebeslag, gradrenne,
lufteventil, takrenner, nedløp, vannbordbeslag, snøfanger, feierstige, etc.
Div tømrer arbeid. Vi kan oppgradere hele husets tak og gir garanti på
produktene som blir brukt og jobben som er utført.

og vi kommer på befaring hos deg og gir en tilstandsrapport 
over deres tak og et uforpliktende tilbud.

TAK & BLIKKENSLAGER

Rotarys ungdomsutveksling er et ledd i å 
opprettholde og styrke en internasjonal profil i
Rotary og er en viktig del i arbeidet for økt fred
og forståelse på tvers av land, kulturer og 
religioner. Gjennom ungdomsutveksling blir
det økt kunnskap og forståelse for andre land,
språk og kulturer som gir ny kunnskap og
utvikler både ungdommene, men også 
vertsklubbene i de involverte landene fordi alle
medlemmene i Rotaryklubben på ulike måter
engasjerer seg i utvekslingsarbeidet og/eller 
studenten.
Hilde Westgård er medlem av Løten Rotary
klubb. Hun forteller her mer om det unike 
opplegget som tilbys ungdom som går i
videregående skole.
- De norske ungdommene som reiser ut er VG
2 elever, det vil si at de er ute hele andre
skoleåret på videregående. Utvekslingsstuden-
tene som kommer hit er i alderen 15-18 år, litt
avhengig av hvilket land eller skolesystem de
kommer fra. Disse går da inn i VG 2 i en norsk
videregående skole, forteller Westgård. 

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste 
Henrik Mittet Fossnes til Australia som 
utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk 
han gjennom Rotarys ungdomsutveksling.

En unik mulighet 

Henrik Mittet Fossnes fikk mange gode venner i Australia, og kunne snakket i timevis om
alt han har sett og gjort. Det handler ikke om hvor du er, men menneskene du er med.

Henrik Mittet Fossnes har veldig lyst til å reise
tilbake og møte venner og vertsfamilier igjen.
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Henrik Mittet Fossnes anbefaler alle om å bli utveklingselev og å følge drømmen utenfor komfortsonen.

 med Rotarys ungdomsutveksling
For å bli utvekslingsstudent må man først ta
kontakt med den lokale Rotaryklubben på
hjemstedet sitt og gjøre en avtale om at
klubben støtter søknaden. Rotaryklubben må
være omforent om en slik avtale for det 
innebærer at man da samtidig tar på seg å
være vertskap for en ungdom fra det landet
den norske ungdommen reiser til. For 
utvekslingsstudenten begynner nå 
søknadsprosessen der man i tillegg til et vanlig
søknadsskjema må levere et motivasjonsbrev,
anbefalinger fra foreldre og lærer samt attester
på helsestatus mm. 

- Når søknaden er godkjent kalles 
ungdommene inn til intervju for å vurdere
om de er modne nok og snakke litt om det å
være borte så lenge, uten venner og familie,
gjennom ferier, bursdager og høytider. Alt
dette må gjøres klart ca. ett år til seks måneder
før utreise, sier Westgård som på spørsmålet
om hvilke krav som settes til studenten svarer
følgende:

- God helse, god vandel og reflektert holdning
til det å reise ut som Rotary ambassadør er
blant kravene som settes. De representerer
både Rotary, Rotaryklubben og Norge. Når
det gjelder oppholdet ute er det krav om å
avstå totalt fra alle rusmidler, ikke kjøre bil
selv, og å delta i vertsklubbens aktiviteter og

møter dit du kommer. Hvis man ikke
tilfredsstiller den standarden Rotary har satt
og som de har skrevet under på, blir de sendt
hjem. Det må sies at det er uhyre sjelden 
at det skjer, men det er viktig at reglene er 
tydelige, da vet man hva man går til. 

Hva er det som gjør denne muligheten så unik?
- Den viktigste forskjellen på Rotarys program
sammenliknet med andre organisasjoner er
nok den oppfølgingen studenten får i 
Rotaryklubben. Som student i klubben bor
man i løpet av året hos tre ulike vertsfamilier
for å lære ulike familiekulturer å kjenne.
Videre vil andre medlemmer i klubben 
invitere studenten med på familie-
arrangementer, hytteturer, skitur, ferier etc.
som gjør at det blir mange opplevelser, i en
trygg ramme. I tillegg arrangerer Rotary
Norge fellesturer for studentene i regionen
eller landet. Opplegget er likt for de som reiser
ut og de som kommer inn, men kultur-
forskjellene gjør jo at opplevelsene og 
gjennomføringen vil variere noe. Men foreldre
som sender ungdommen sin ut kan føle seg
helt trygge på at han/hun er godt ivaretatt, sier
Hilde som legger til at Løten Rotary hadde en
Australsk jente på besøk fra januar i fjor til
januar i år. Nå blir det et par år til det er 
aktuelt å sende ut en ny ungdom, men
klubben er helt klar på at dette er så positivt

for alle involverte at de vil fortsette dette 
arbeidet. Sommeren 2018 reiste Henrik 
Mittet Fossnes som utvekslingsstudent til 
Australia. 
Sommeren 2019 var han tilbake i Norge.
Løtenavisa tok en prat med Henrik, som nå 
er elev ved Hamar katedralskole.

Hvorfor ønsket du å bli utvekslingsstudent? 
Fordi jeg var lei av å gjøre det samme, og ville
utfordre meg litt. Jeg tror også at søsteren min
opplyste meg om muligheten fordi hun var 
på utveksling med Rotary i 2017/2018. Jeg
hadde hørt mye bra om Rotary og om det å
være utvekslingsstudent.

Var det ditt ønske å reise til Australia?
Ja, jeg ønsket å reise til et engelskspråklig land
med varme. For meg så var USA uaktuelt 
ettersom det er så mange som reiser dit. Jeg
følte det var kulere å reise til andre siden av
kloden. Kulturen er spennende og jeg har hørt
mye bra om Australia. 

Hva var det beste med å være utvekslingsstudent? 
Det beste med utveksling er alt man lærer og
alle man møter, samt alt du lærer mye om deg
selv. Jeg kunne snakket i timevis om alt jeg har
sett og gjort, men det kunne jeg også gjort
som en turist. Jeg mener at det ikke handler
om hvor du er, men menneskene du er med. 

Hva var det vanskeligste med å være 
utvekslingsstudent?
I starten syntes jeg det var vanskelig å være
bort fra venner, men jeg fikk jo også mange
gode venner i Australia. Etter noen uker så
tenker man ikke over det lenger. Man 
glemmer ikke de man har i Norge, men nye,
gode venner gjør savnet etter de der hjemme
litt mindre. Når jeg ser tilbake på året synes
jeg den tøffeste perioden var når jeg skulle
reise hjem igjen. Ikke fordi jeg ikke ville hjem
men fordi jeg ikke visste når jeg skulle tilbake. 

Ønsker du å reise tilbake til Australia? 
Jeg har veldig lyst til å reise tilbake, men det er
andre ting jeg har lyst til å se og oppleve først.
Møte venner og vertsfamilier igjen hadde jo
vært gøy, så det tror jeg nok jeg kommer til å
gjøre en gang seinere i livet.

Vil du anbefale andre å søke om å bli 
utvekslingsstudent? 
Ja, jeg vil anbefale alle å bli utvekslingselev.
Man lærer masse om seg selv og det er svært
lærerikt. Jeg tror det er viktig å ikke alltid følge
strømmen, tørre å gå utenfor konfortsonen,
det er bare et år i livet ditt, men det kan være
et år som forandrer utrolig mye.




