Rotary Friendship Exchange RFE, Rotaryåret 2018/2019
Rotary Friendship Exchange, RFE, ger Rotarianer och deras familjer en utmärkt möjlighet att lära
känna andra kulturer och människor på ett sätt som den vanliga turistresan inte ger. RFE
introducerades 1984 och dess syfte är att öka internationell förståelse och skapa vänskap bland
Rotarianer.
Det finns tre typer av utbyten; Visitor Exchange, Team Exchange och Univocational Exchange. I
vårt distrikt har vi valt att fokusera på Team Exchange där Rotarianer och deras partner deltar i
cirka en vecka långa utbyten med ett distrikt i annat land.
Under Rotaryåret 18/19 har verksamheten utvecklats betydligt. Ett utbyte med distrikt 3141,
Mumbai Indien har framgångsrikt genomförts. Utbytet avslutades vid midsommartid i år där de
Indiska vännerna fick stifta bekantskap med såväl sill, snaps som små grodorna och ett flertal
andra kulturella inslag under det 8 dagar långa besöket i ett fagert sommarsverige.
Dessutom har under året 3 utbyten för innevarande år (19/20) planerats och överenskommits.
Det första utbytet sker med distrikt 4580 i Brasilien, utresa i september 2019 och med Brassarnas
besök hos oss i juni 2020. I oktober reser så ett team iväg till USA för utbyte med distrikt 5330.
Slutligen så sker ytterligare ett utbyte med Brasilien i februari/augusti 2020. Denna gång med
distrikt 4770.
Samtliga utbyten är fulltecknade vilket innebär 6 par eller rättare sagt 12 personer i varje grupp
då självfallet även singlar är välkomna att delta.
Framförhållning är ett måste i RFE sammanhang varför vi nu inlett arbetet med utbyten för nästa
Rotaryår, 20/21. Kontakter är tagna bla med distrikt i Argentina, Brasilien, Canada och Indien.
RFE verksamheten i vårt distrikt sköts av en kommitté bestående av fem Rotarianer, alla med
egen erfarenhet av RFE utbyte. För att inte tappa styrfart mellan åren krävs också framförhållning
när det gäller val av ny RFE-kommitté. Är du intresserad av delta och att utveckla kunskap och
vänskap i Rotaryvärlden så anmäl ditt intresse till undertecknad eller distriktssekreteraren. Egen
RFE erfarenhet är inget krav.
Information om kommande utbyten kommer direkt i din e-post men besök också distriktets
hemsida för mer information. Där hittar du bland annat distriktets RFE-Handbok.
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