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Reisebrev - Frankrike  
07.07.17 – 28.07.17 

Av Annika Willoch Olstad 

 

Denne sommeren har jeg tilbrakt tre uker i Frankrike - først en uke hos en vertsfamilie i 

Annecy, og deretter to uker på Lions Camp René Cornillon. Det har vært en utrolig 

fantastisk, lærerik og ikke minst uforglemmelig opplevelse! 

7. juli stod jeg på Gardermoen med sekken på ryggen og klar til min første 

utenlandsreise alene. Nervene var definitivt tilstede, men det hjalp godt å møte Siri, den 

andre norske camp-deltageren, ved gaten. Vi hilste, og snakket med en gang om alt og 

ingenting - hva vi gledet oss til, hva vi var mer nervøse for og om hverandre.  

Da vi landet i Genève ble vi møtt av faren i en av vertsfamiliene, som hentet oss. Vi 

møtte så de andre deltagerne på en restaurant i Annecy, før vertsfamiliene våre ankom og vi 

deretter spiste mat og snakket sammen. Det var fint å få «satt i gang» fransken med andre 

unge mennesker, som for øvrig var fra til sammen 13 ulike land(!), som også hadde litt de 

samme språklige utfordringene som meg selv.  

Vertsfamilien min bestod av to foreldre, 

to av deres tre barn, nevøen deres, og også 

deres veldig søte hund Eragon. De var alle 

utrolig imøtekommende, og viste stor 

forståelse for at det ikke alltid var like lett å 

uttrykke seg på fransk. De var veldig 

engasjerte, ville høre om meg og om Norge, og 

foreslo alltid spennende aktiviteter. At barna i 

tillegg var på min alder var også veldig fint, fordi det gav en del felles interesser! 

Bochra, en annen deltager på campen, bodde også hos denne familien. Vi ble utrolig 

godt kjent, både gjennom samtaler og gjennom de mange flotte opplevelsene vi hadde i 

løpet av den første uken: det var byturer, pedalbåt, sykkel langs og bading i Annecy-

innsjøen, besøk på Château de Menthon-Saint-Bernard, og også besøk hos andre familier. 

Mer hverdagslige aktiviteter som bading i bassenget og brettspill hadde vi også, og disse 

Vertsfamilien min i Annecy, Bochra og meg 
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små stundene, som sammen med andre mindre øyeblikk som måltider, filmtitting og 

busstur, står også igjen som svært minnerike, fordi de var sosiale og gav et innblikk i 

kulturen deres.  

13.juli møtte vi igjen de andre 

deltagerne. Det var utrolig godt å se dem 

igjen, men jeg var også glad for å ha blitt litt 

ekstra kjent med noen da vi hadde bodd hos 

familiene. Videre gikk turen til Montélimar, 

hvor vi flyttet inn hos en ny vertsfamilie. 

Denne gangen bodde jeg med Siri, i tillegg til 

en fra Peru og en fra Armenia. Det var Lions 

som organiserte dagene, så hovedsakelig kun sov og spiste vi hos familiene, men det i seg 

selv var også veldig koselig.  

Det var utrolig mange opplevelser og inntrykk disse dagene - vi tilbrakte dem på 

besøk hos alt fra pottemakerier til en nougatfabrikk, til gamle slott og landsbyer, til vakker 

natur som Pont d’Arc. Om kvelden var vi hos ulike familier. Særlig minnerik var kvelden 

14.juli, da vi feiret den franske nasjonaldagen med masse sang og dans, god mat, og bading, 

hos min vertsfamilie.  

Utover i uken reiste vi videre til andre byer. Først en kort visitt til Bourg-en-Bresse 

der vi besøkte et gammelt kloster og en fuglepark. Deretter dro vi til Lyon, hvor vi tilbrakte 

dagene med å se på flott arkitektur, spise is og nyte byen.  

Noen av stedene vi besøkte: ” le château de Virieu” og ”le Parc des Oiseaux” 

Noen av ungdommene som deltok 
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Den siste uken holdt vi til i Annecy. Det var litt rart å være tilbake i denne byen, 

vitende om at det kun var en uke siden jeg sist var der, men at jeg på denne korte tiden 

hadde blitt fylt med så utrolig mange fler minner og erfaringer.  

Selv om det var i Annecy vi bodde, så reiste vi 

mye rundt til andre steder - både Chamonix, med en 

fin liten fjelltur, og Genève og dens severdigheter. En 

dag gikk vi en flott tur ved Annecy-innsjøen og vi 

hadde også en fridag som av mange ble brukt til 

shopping og spising av både is og crêpe. Mot slutten 

hadde vi også en mottakelse på «la Mairie», der vi 

møtte igjen de første vertsfamiliene, før vi hadde en 

fantastisk kveld på en restaurant. 

Dagen etter var det klart for en internasjonal 

kveld, der alle camp-deltagerne først skulle forberede 

en matrett fra deres eget land, og deretter skulle vi 

alle samles med representanter fra de ulike Lions-klubbene vi hadde vært med og begge 

våre vertsfamilier. Norsk mat er ikke alltid like lett å lage eller å finne råvarer til i utlandet, 

men resultatet var riskrem med rød saus, og det falt i smak! 

I tillegg hadde vi alle laget et «show» til kvelden, fylt med sang, dans, og noen 

presentasjoner. Det var en utrolig hyggelig og minnerik kveld, med mye latter og smil, men 

også noen tårer da vi skulle si ha det til familiene våre. Men det var godt å vite at vi fortsatt 

kunne holde kontakten, og det gjør vi! 

Den påfølgende dagen hadde vi fri til å se det siste vi ville se i Annecy, før vi skulle 

reise dagen etter. På kvelden hadde vi en siste samling der italienerne hadde laget mat, og 

hvor vi fikk utdelt et hefte med resyme som vi hadde skrevet selv, fra alle dagene. Vi satt 

oppe til langt på natt og skrev hilsener til hverandre, snakket om de beste opplevelsene, 

spilte kortspill og delte løfter om å møtes igjen. Det ble ikke mye søvn, for vi ville også tidlig 

opp for å si ha det til alle som skulle dra. Vi vekslet mellom intens espresso-drikking og 

klemmer og smilende tårer. 

Jeg og Siri skulle også reise sammen hjem, og siden flyet vårt gikk ganske sent, fikk vi 

På tur i Chamonix 
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en liten tur i botanisk hage i Genève, sammen med ekteparet som kjørte oss til flyplassen. 

Mange vakre planter, og en fin slutt på et fantastisk opphold! 

Jeg har lært utrolig mye på denne turen - selvfølgelig språk og om kultur, men også 

mye om meg selv. Jeg har snakket med mennesker i alle aldre, som var genuint interesserte 

i å utveksle ord om alt fra kulturforskjeller til hverdagslige spørsmål om hva som er 

favorittosten. Lions Camp René Cornillon gav meg opplevelser jeg aldri kommer til å 

glemme, og vennskap jeg alltid vil ha.  

Så tusen takk til Lions Kløfta for denne fantastiske muligheten!  

 

 

 

 


