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Emma Udbye Grøneng  
Levanger Rotary klubb har i året 2010 – 2011 sendt Emma Udbye Grøneng som utvekslingsstudent til 
Distrikt 5960 i Minnesota USA. Klubben rekner med at hun senere, når hun kommer tilbake, vil komme 
til klubben for å fortelle om sitt opphold i USA. 
  
 
John Brennan Sloan 
 
Fra Distrikt 5960 i Minnesota USA har vi i samme tidsrom hatt besøk av John Brennan Sloan, eller 
Jack Sloan som han blir kalt til vanlig. Jack kom til Levanger 14.8.2010.  
 
Etter å ha vært hos Per Jarle Eriksen et par dager, kom han til sin første vertsfamilie. Dette var 
familien Olav Dehli på Bamberg. Fra første del av november var han hos sin andre vertsfamilie som 
var familien Ole Jørstad på Krogstad gård. Her var han fram til januar hvor han flyttet til sin tredje 
vertsfamilie som var familien Olav Aspli på Søgstad. Fra første del av april og fram til hjemreisen i juni 
2011 var han hos sin fjerde og siste vertsfamilie. Dette var hos Liv og Per Jarle Eriksen i Halsan. 
 
Noen glimt fra oppholdet: 

   

   

  
 

   

   
  



Ved skolestart 2010 begynte Jack i tredje året ved Levanger videregående skole, hvor det ble laget et 
spesielt opplegg som han fulgte fram til russetid og hjemreise. 
  
I tiden 5. – 10. september 2010 deltok han på norskkurs i regi av Rotary Distrikt 2260. Dette oppholdet 
ble videreført ved at han i tiden 10. – 12. september deltok på Distrikt 2260`s konferanse/høstmøte i 
Ski utenfor Oslo. Det var i regi av Enebakk Rotary klubb. Her deltok alle innkomne Rotary 
utvekslingsstudenter i Norge. 
  
Kolsås Rotary klubb inviterte til Holmenkolltreff i tiden 3. – 6. mars 2011. Her var det også obligatorisk 
deltakelse for alle utvekslingsstudentene gjennom Rotary i Norge. Det var et omfattende program de 
enkelte dager som ble avsluttet med besøk på Ski-VM i Oslo søndag 6.3. 
 
Jack har holdt innlegg i Skogn, Åsen, Frosta, Verdal og Rørvik Rotary – klubber. 
 
April 2011 - På besøk i Flatanger ved hytta til Arne Lie: 

   

   

   

Jack er blitt svært flink i norsk. Han tok avskjed med oss i Levanger Rotary klubb på møtet tirsdag 
7.6.11. Her fortalte han om sitt møte med Norge og Levanger. Han viste bilder fra det han selv 
oppsummerte som et meget vellykket opphold hvor han hadde opplevd mye og knyttet mange 
kontakter. 
 

    
Klubbmøte 2011-06-07: Jack takker for sitt opphold ved Levanger Rotary og overrekkes flagg av 
presidenten. 

Vår president Per Jarle fulgte Jack til Værnes da han dro fra Norge 10.6.11. Jacks personalia i 
USA er som følger: 
            John Brennan Sloan 
            4675 Lake Avenue No 



            White Bear Lake, MN 55110 USA 
            Telefon: 651-653-5756 
            Kontakt Odd Grønli ved spørsmål om e-postadressen 
 
 
Tekst: Odd Grønli 
Foto: Diverse fotografer, de fleste bildene er samlet av Jack 
	  


