
Rotary i Danmark udveksler hver år 
ca. 200 unge mennesker mellem 16-18 år, 
der får én af deres livs allerstørste oplevelser. 
Ligeledes modtager Rotary Danmark et tilsvarende 
antal unge fra andre lande. Fælles for alle er, at skole 
og ophold hos to til fire værtsfamilier er gratis. Derudover 
betaler Rotary lommepenge og tilskud til fritidsaktiviteter.

5 gode grunde til at vælge Rotarys  
udvekslingsprogram, Long Term Exchange:
1.  Rotary har mange års erfaring med udveksling  

og et stort internationalt netværk.
2.  Du tilknyttes en Rotary-klub og har en fast kontaktperson/rådgiver, 

både i Danmark og det land, du opholder dig i.
3.  Du kan vælge mellem mange udvekslingslande.
4.  Du skal gå i skole under opholdet.
5.  Du bor under ordnede, screenede og godkendte værtsfamilier under dit 

ophold og bliver betragtet som en del af familien.

Hvad får du blandt andet ud af det?
1.  Du lærer et andet sprog flydende.
2.  Du knytter livslange venskaber.
3.  Du får stor forståelse og hands-on erfaringer med et andet lands kultur.
4.  Du lærer dig selv at kende og får mere selvtillid.

Kunne du tænke dig at opleve et andet kontinent og samtidigt gå i skole og lære 
en masse nye mennesker at kende? Så kontakt din studievejleder for yderligere 
oplysninger og læs mere på www.rotary-yep.dk under “Long Term”. 
Ansøgningsfristen er senest 1. oktober året før udrejse, men kan være 
tidligere, så spørg også din lokale Rotary-klub.

Oplev verden
– studér udenlands og udvid dine horisonter!

Tag chancen, og få et år du aldrig 
glemmer. Oplev et land tæt på, 

nye mennesker, lær et andet 
sprog og kultur gennem Rotary 

Long Term Exchange



Hvert år er alle lejrene åbne for 1 pige eller 
dreng  (mellem 15-25 år) fra hvert land til hver lejr 
– og vi i Danmark udnytter slet ikke vores kvote med at 
sende unge ud.

En lejr har en varighed af ca. 2 uger i skoleferien. Oftest koster 
den kun rejsen tur/retur og dine lommepenge. Lejrene har temaer 
som for eksempel kultur, kunst, musik, kano, fiskeri, cykling, vandring, 
rafting, dyr, turisme, ledelsesudvikling og kulturel forståelse, og du er 
sammen med 20-25 jævnaldrende fra mange forskellige lande. Du får super 
oplevelser, og venskabsbånd knyttes.

Indkvartering, mad, ture etc. er gratis – du skal blot tænke på dine 
rejseomkostninger til lejren og lommepenge (i visse situationer kan der være 
tale om en vis egenbetaling). Privat indkvartering, oftest hos rotarianere, eller 
fælles indkvartering på skoler/vandrerhjem. 

Prøv det – disse lejre (Short Term Camps) er stærkt vanedannende!! Kunne du 
tænke dig at opleve et andet land og møde en masse forskellige jævnaldrende, så er 
en Short Term Camp noget for dig.

Kontakt din studievejleder for yderligere oplysninger, og læs mere på www.rotary-
yep.dk under “Short Term and Camps” – klik på “Camps i udlandet”. Her kan du 
se de enkelte lejre i udbud og downloade nærmere oplysninger på hver enkelt lejr, 
herunder ansøgningsfrist og aldersgruppe for hver enkelt lejr.

Oplev et andet  
land i skoleferien
– sammen med andre unge jævnaldrende fra andre lande

Rotary International afholder 
hvert år på verdensbasis 

hundredvis af sommerlejre. 
Alt lige fra vildmark i Sverige, 

kamelryg i Ægypten, kanotur i 
Canada, musik i San Diego til 

cykelferie i Frankrig!
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