Referat sonemøte 24.10.2013.
Sted: Inspiriasenteret - Sarpsborg
Soneleder Odd Sveum ønsket velkommen til sonemøte, denne gang lagt til svært inspirerende
lokaler! Det var hyggelig å se så mange fremmøtte. Synd vi manglet representasjon fra to klubber.
Hyggelig var det også at distriktsguvernør (DG) Jan Engh var tilstede.
Helle Soos, som er ansvarlig for ungdomsutveksling i distriktet, holdt et svært så inspirerende innlegg
om emnet. Nytt er det at distriktet skal arrangere ungdomscamp hvert år til faste tider. Vi kan da
kjøre det samme programmet år etter år. Dette vil gi god erfaring i organisering og gjennomføring.
Henvisning til Helles handlingsplan og info om ungdomsutveksling o g – camp finner du på nett.
Det haster nå å melde på kandidater som vi kan sende ut. Helle understrekte at opplevelsen for
ungdommen ikke nødvendigvis å reise langt bort. På de forskjellige camper i Europa kommer det
ungdom fra ”over alt”. Poenget er å treffes, ikke hvor. Kandidater til utveksling kan man få hjelp til på
videregående skoler. Rektor kan hjelpe til. Og merk: Det finnes ungdom som ikke har hatt anledning
til å reise over alt. Kanskje disse kan være aktuelle kandidater? Ass. Soneleder, Trygve Elmenhorst
hold et kort innlegg om hvordan det er å være vertsfamilie. Etter innlegget bør ikke de fremmøtte
være i tvil om gleden og hyggen det er å ha en eller to studenter i familien en uke!
LC Drøbak ble trukket frem som en aktuell klubb som arrangør for en dags aktivitet under
campoppholdet.
Det er vedtatt i Distriktet at ungdomsutvikling er et satsingsområde. Det er etablert en gruppe som
arbeider med dette bestående av DG Jan Engh, Karsten Jacobsen og Odd Sveum. Samarbeid med
skolene er vesentlig. Vi har tre gode aktivitetsområder som kan være til glede for lærerne og skolen
og som lett kan integreres i undervisningen: Tegnekonkurransen, Det er mitt Valg og First Lego
Leauge. Den siste timen av møtet fikk vi gleden av å høre Wanda Minge fra Inspiriasenteret sitt
engasjerende foredrag om First Lego Leauge. Informasjon om emnet vedlegges i egen fil. Gå også inn
på http://www.hjernekraft.org. Etter foredraget fikk vi omvisning på senteret og info om alt senteret
kan tilby både unge og gamle. Kvelden ble avsluttet i planetariet og vi fikk en interessant og
imponerende reise i universet.

Referent: Trygve Elmenhorst
LC Drøbak/ass. soneleder
Presentasjoner på møtet, Helles handlingsplan datert 2013-05-30 og info om ungdomsutveksling datert 2013-08-16 ligger på nett under
menypunktet Offentlig medlemsinfo på Distrikt 104 J, sortert i datoorden. Direkte lenke: http://goo.gl/qQGNxq
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