Lions Club Odal

Til ungdom fra 17 til 21 år I Odalskommunene.
Lions ungdomsutveksling - Til utlandet sommeren 2017?
Ønsker du å reise med Lions internasjonale ungdomsutveksling, tar du kontakt med en av flg.
personer i Lions Club Odal:
Øystein Damlien

o-damli@online.no

934 22 798

Anne-Mette M. Myhrer symbolia@east.no

412 00 991

Willy Lindemark

474 87 966

willy.lindemark@me.com

Katalogen for leirene til Lions Clubs International sommeren 2017 er ikke klar ennå. I fjor
var det ca. 90 leire i 35 land over hele verden å velge mellom. Oppholdet har en varighet
på tre uker i et av landene som står nevnt nederst. Vi ønsker kontakt med dere som dette
kan være aktuelt for så snart som mulig, allerede innen 1. oktober. Oppgi navn,
fødselsdato og ønsket land. Såpass tidlig for å kunne bestille i det landet dere måtte
ønske!
Det offisielle leirspråket er vanligvis engelsk. Leirspråket i Tyskland er enten engelsk, eller
både engelsk og tysk. De franske leirene har fransk som leirspråk, og det kreves gode
franskkunnskaper for delta. Man klarer seg ikke med engelsk i de franske leirene.
Aldersgrensen er stort sett 17-21 år, men noen land har en nedre grense på 18 år. Det er
vanligvis 25-30 deltagere på leirene.
Programmet for leirene inneholder sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, med stor vekt
på besøk til kjente byer, historiske steder og industrier.
Våre utvalgte ungdommer må akseptere og forstå fullt ut at de er kommet til et annet land
med andre normer og livsformer. Det forutsettes og forventes at studentene har en stor
grad av modenhet for å kunne takle utfordringer og opplevelsen ved å bo hos én eller flere
forskjellige familier i et land langt hjemmefra. En erfaring hvor vertsfamilien for eksempel
snakker dårlig engelsk må kunne takles på en positiv måte.
Lions International Youth Exchange har avtaler og regler som skal følges. I tillegg skal
studentene rette seg etter det enkelte lands normer for skikk og bruk i forhold til sømmelig
oppførsel.
NB! Lions har ufravikelige og strenge regler i forhold til rusmisbruk. Lions har nulltoleranse
overfor rusmisbruk. Organisasjonens holdning til narkotika kan ikke misforstås, og studenter
som ikke retter seg etter arrangørens forbud, må forvente å måtte avslutte oppholdet
umiddelbart og reise hjem for egen regning.

Mer info kan dere finne på: www.lions.no/Vaart-arbeid/Ungdomsutveksling

Følgende land er aktuelle for oss:

Belgia
Israel

Croatia
Italia

Tyskland

Litauen
Tyrkia

Vennlig hilsen
Lions Club Odal

Danmark
Nederland
Ungarn

Frankrike
Portugal
Østerrike

Irland

Island

Slovenia

Sveits

