
Rotary er verdens største organisation af kvinder og 
mænd i ledende stillinger, der som et af sine formål 
har at yde humanitær hjælp til de områder, hvor der 
måtte være eller opstår behov for det (mangel på 
rent vand, sult, sygdom og analfabetisme) samt ved 
enhver given lejlighed at arbejde for fred og good-
will i verden.

Rotary er ikke kun en organisation med 
et humanitært sigte. Den er i lige så høj 
grad et internationalt som et lokalt bu-
siness og socialt netværk. Enhver Ro-
tarianer vil altid blive budt velkommen 
i enhver Rotary-klub overalt i verden.

Rotary er samtidig verdens førende or-
ganisation, når det drejer sig om inter-
nationale studielegater, idet Rotary årligt 
giver mere end 1.000 unge mennesker mu-
lighed for at studere i udlandet.

Ungdomsudveksling er et af Rotary’s flagskibe. Cir-
ka 200 danskere (7.500 på verdensplan) udveksles 
hvert år med samme antal unge fra oversøiske lande.

Rotary’s altoverskyggende verdensprojekt er udryd-
delse af polio på verdensplan. I dette projekt arbejder 
Rotary sammen med WHO, UNICEF og CDC (US Cen-

ters for Disease 
Control and Preven-
tion). Vi er tæt på målet. 
Siden projektets start i 1988 er 
det nu lykkedes at udrydde mere end 99,9% af tilfæl-

dene i forhold til dengang (fra 350.000 tilfælde 
i 1985 til ca. 20 i 2015). Tusindvis af fri-

villige Rotarianere - også danskere - 
deltager i vaccinationsdage i de 2 

lande, hvor polio endnu forkrøb-
ler og dræber – specielt børn.

Rotary-organisationen består 
af 1,2 millioner medlemmer 
fordelt over 168 lande i østli-

ge såvel som vestlige regioner 
af verden, og samlet i 33.000 

klubber. I Danmark er der 12.000 
medlemmer fordelt på 260 klubber.

Et medlemskab af Rotary er et medlemskab af 
hele verden – og for livet! Læg hertil inspirerende 
møder og kammeratskab i din egen klub, samt del-
tagelse i såvel lokale som internationale projekter.

Vil du vide mere om denne unikke organisation, så 
klik ind på www.rotary.dk.

HVIS DU ER INTERESSERET, SÅ KONTAKT
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Hvert år er alle lejrene åbne for en pige eller en dreng 
(mellem 15-25) fra hvert land til hver lejr. En lejr har 
en varighed af ca. 2 uger i skoleferien. Oftest koster 
den kun rejsen t/r og dine lommepenge. 

Lejrene har temaer, f.eks. kultur, kunst, musik, kano, 
fiskeri, cykling, vandring, rafting, dyr, turisme, ledel-
sesudvikling og kulturel forståelse og du er sammen 
med 20-25 jævnaldrende fra mange forskellige lande. 
Super oplevelser og venskabsbånd knyttes.

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

Prøv det – disse lejre (Short Term  
Camps) er stærkt vanedannende!! 

Kunne du tænke dig at opleve et andet land, møde 
en masse forskellige jævnaldrende - så er Short Term 
Camp måske noget for dig. 

Kontakt din lokale Rotary-klub for yderligere oplys-
ninger 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 downloa-
de nærmere oplysninger på hver enkelt lejr, herunder 
ansøgningsfrist og aldersgruppe for hver enkelt lejr.

Hvordan skal jeg ansøge?
For at blive udvalgt til at deltage i en af 
de mange Rotary-lejre, skal du kontakte 
en Rotary-klub. Sådan finder du klubbens 
counsellor:

• Gå ind på www.rotary-yep.dk
• Øverst på siden trykker du på «Søg klub»
• Her kan du enten  
 •  skrive navnet på den by du bor i, i 

boksen til venstre
 • søge via kortet i venstre side 
 • finde en by i nærheden af din bopæl

Du skal indstilles og godkendes af den 
lokale Rotary-klub.

Rotary i Danmark udveksler hvert år ca. 200 unge 
mennesker mellem 16-18 år, der får én af deres livs 
allerstørste oplevelser. 

Hvis du vil have bare 5 gode grunde til at vælge Ro-
tary’s udvekslingsprogram, Long Term Exchange, så 
læs her: 
1.  Du bliver en del af Rotary ś store internationale 

netværk, der har mange års erfaring med ung-
domsudveksling 

2.  Du tilknyttes en fast Rotary-klub og har en fast 
kontaktperson/rådgiver både i Danmark og det 
land, som du bliver udvalgt til 

3.  Du kan vælge mellem mange oversøiske udveks-
lingslande

4.  Du skal gå i skole under der, hvor du kommer hen, 
for på den måde at få kulturen og sproget ind un-
der huden 

5.  Du bor hos 3-4 værtsfamilier, der har tilknytning 
til, og er godkendt af, Rotary. 

Hvad får du bl.a. 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 samtidig gå i skole og lære 
en masse nye mennesker at kende? 

Så kontakt din lokale Rotary-klub for yderligere op-
lysninger og læs mere på www.rotary-yep.dk under 
“Long Term”. 

Hvis du har lyst, skal du søge din lokale Rotary-klub 
året før du ønsker at rejse. Ansøgningsfristen kan 

være forskellige, så spørg 
i den lokale Rotary-klub.
Ligeledes modtager Rotary 
i Danmark et tilsvarende antal 
unge fra andre lande. 

Fælles for alle er, at skole, logi og kost er gratis, og 
du modtager lommepenge fra den klub, du er ho-
stet i.
Hvis du har lyst til at være en af vores ambassadø-
rer, så er din kontaktmulighed anført på bagsiden.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan skal jeg ansøge?
Du skal starte på www.rotary-yep.dk

•  Du skal under ”Long Term Exchange” 
aktivere  og her finde ”Ansøgning LT”

•  Aktivere ”Foreløbig ansøgning – 
outbound. Der ser du en skrivebar PDF-
fil, som du skal udfylde og sende til den 
klub, som du ønsker skal behandle din 
ansøgning

•  Aktiver  ud for fanen “Ansøgning – Find 
en klub”. Danmark er opdelt i 5 distrikter, 
så du skal aktivere det distrikt, som 
passer bedst til din bopæl. 

•  Kontakt den klub, du har udvalgt for at 
få oplyst den adresse du skal sende din 
foreløbige ansøgning til.

For at blive endeligt udvalgt som Long 
Term udvekslingsstudent, skal du 
godkendes af din lokale Rotary-klub.

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.

Rotary 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!

Oplev verden –  
udvid dine horisonter

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

Mød nye 
venner – og få 
internationale 

venskaber

Udforsk nye 
muligheder – 
og kulturelle 

forskelle
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