
Nederland 
 
Jeg var med på Lions yout excange denne sommeren. Jeg var i Nederland i nesten tre uker, og det 
har vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har møtt og blitt kjent med mange nye mennesker. I 
tillegg fått utfordret meg selv på en helt ny måte. 
 
Før denne utvekslingen var jeg veldig spent. Dette var et helt nytt eventyr for meg, for jeg har aldri 
vært så lenge borte fra min familie. Dette eventyret startet 8 juli når jeg reiste fra Lofoten til Oslo 
hvor jeg overnattet en natt. Det var ikke før jeg kom til Oslo at det virkelig gikk opp for meg hva 
jeg var i ferd med å bli med på. Morgenen 9 juli satte jeg på flyet fra Oslo til Nederland. Flyturen 
gikk veldig raskt, og før jeg viste ordet av det var jeg kommet frem. Flyplassen var enorm. På 
flyplassen ble jeg tatt i mot med et skilt med navet mi mitt på. Det var Sylvia og Linde som sto der, 
de var mamma og datter i familien jeg skulle til. 
 
Familien bodde en time unna flyplassen, så på turen hjem gikk praten av seg om alt mulig. Når vi 
kom hjem til de møtte jeg pappa Hans og sønn Niek. Familien var veldig imøte kommende, og for 
meg var dette veldig betryggende. De viste interesse for å blir kjent med meg, og for at jeg skulle 
bli kjent med dem. Etter at jeg hadde vært der en stund fortalte de meg om planene de hadde langt 
for dagen jeg skulle være hos dem. Alle dagene var fylt med forskjellige aktiviteter. 
 
Hver dag var det nye utflukter. Første dag var vi på sykkeltur rundt der de bodde. Jeg fikk fortalt 
forskjellige historier, og vi var på et museum hvor de viste hvordan de gjorde fiskegarn reine, og 
hvordan man flettet tau. Neste dag møtte vi en familie som hadde en tyrkisk jente som 
utvekslingsstudent (Izzy). De skulle vi være sammen med denne uke på aktivitetene vi skulle gjøre. 
Denne dagen var vi i en gammel vindmølle park. Der så vi hvordan de brukte vindmøllene til å lage 
forskjellige typer olje. 
 
I løpet av uken fikk jeg prøv en drakt som ble brukt før i tiden, og hvert distrikt hadde sin egen 
kledning. I det distriktet som vi prøve klærne hadde det for en del år siden vært en brann på nyttårs 
aften. Det hadde tatt fyr i en bar, hvor det oppholdt seg mange mennesker. Det var mange som 
hadde fått alvorlige brannskader, og nede ved bryggen utenfor hvor denne baren hadde vært var det 
laget et minnemerke til dem som døde og til de som overlevde. 
 
Familien jeg var hos hadde en seilbåt. Moren og faren drev med aktiv seiling, og den ene dagen når 
de hadde trening med teamet sitt fikk jeg være med. Det var helt utrolig, og jeg fikk lov til å prøve å 
styre seilbåten. Fant fort ut at dette var nor som var vanskeligere enn det ser ut til å være. 
 
Niek (som var sønn i familien) hadde bare fri fra jobb tre av dagene jeg var der. Så den ene dagen 
han hadde fri dro jeg, han, Izzy og Jesse (sønn i den andre familien) å dro til en fornøyelsespark. 
Det var fult av karuseller, så det var en utrolig morsom dag. 
 
Tingene over er bare noen av det jeg fikk oppleve, men er de tingene jeg husker best. I tillegg var vi 
på kino, så et gammelt skip, var på krigsmuseum, var på en rundt tur i område og lærte mye om 
hvordan Nederland var og hvorfor det er blitt slik det er, var i Amsterdam og i en selpark hvor de tar 
inn skadde seler som trenger hjelp. 
 
På lørdag skulle familien i et bryllup til en i familien, og jeg skulle sove en natt hos venneparet av 
dem. Dette var ikke et problem for jeg følte at jeg kjente dem veldig godt ettersom jeg hadde vært 
sammen med dem hverdag på forskjellige aktiviteter. Jeg flyttet tingene mine over til den andre 
familien, og sammen med dem og den tyrkiske jenta som var der dro vi for å se på et gammelt 
krigsskip og på et outlett marked. 
 



Jeg vil si at jeg har vært svært heldig med familien jeg kom til, og jeg kunne ikke ha ønsket meg 
noe mer av dem enn det de har gitt meg. Jeg hadde noen helt fantastiske dager sammen med dem. 
Etter at jeg kom hjem har jeg pratet en del med dem, og jeg tror at kontakten jeg fikk med dem når 
jeg var der kommer til å vare. Det er i vertfall mitt ønske. 
 
Søndag skulle jeg og Izzy forlate familiene våre, og reise på camp. Det var utrolig trist å reise fra 
familien, men jeg og Izzy skulle dra til samme camp så vi var i lag om reisen. Når vi kom til 
campen fikk vi utdelt genser, skjorte, pints og et flagg fra campen. Vi fikk også vite hvilke rom vi 
skulle bo på. Jeg bodde på rom med ei fra Finnland, Canada og Kina. Etter å ha plassert tingene på 
rommen hadde vi åpning sermoni av campen. Den første dagen av campen gikk på å bli kjent med 
de andre fra campen. 
 
De neste dagene gikk med på forskjellige utflukter, og vi var på utflukt nesten alle dagen. Det var 
kun en dag hvor vi hadde avslapnings dag på campen. Denne dagen hadde vi internasjonal middag. 
Da skulle alle lage en rett fra sitt land. Jeg lagde raps med laks, siden jeg kommer fra Lofoten og vi 
er kjent blant andre land for fisken. 
 
De andre dagen var det forskjellige lionsklubber i Nederland som arragerte dagene. Det var 
foskjellige opplegg på hver eneste en av dem. Det eneste som var likt for alle var at vi skulle gå en 
tur i område klubben var i før vi skulle spise middag. 
 
Noe jeg husker best er turen til Amsterdam. Det var 34grader og ikke noe vind. Vi møtte først på tre 
personer som var tidligere rusmisbrukere. Vi delte gruppen vår opp i tre, og hver person tok oss 
med gjennom gaten i Amsterdam og fortalte om hvordan det var å være rusmisbruker her og om hva 
de hadde opplevd. Det var en utrolig spennende tur. Etter denne turen tok vi turen på kanalen i en 
båt. Det var en lang og varm tur, men en utrolig opplevelse å få se Amsterdam på denne måten. 
 
Jeg husker også dagen når det var en klubb som hadde leid et basseng anlegg kun for oss. Der var 
det bading, grilling og spilling av vollyball. Etter vi hadde vært der og kom tilbake til campen var 
den en artist der. Hun kom for å spille for oss, og for at vi skulle synge med på de sangene vi kunne. 
Denne dagen var med på å knytte enda sterkere bånd til menneskene før det var bare noen dager før 
vi skulle reise. 
 
Campen har lært meg at man kan lære mye av andre mennesker, og det er egentlig ganske greit å 
reise alen til en plass du ikke kjenner noen. For du blir kjent med nye mennesker. At mennesker er 
unike på sin måte har jeg lært at er sant. 
 
Alt jeg har opplevd denne sommeren har vært helt fantastisk. Jeg har minner for livet, men det beste 
minne jeg har er ikke bare opplevelsen det er også alle de fantastisk menneskene jeg har møtt. Alle 
har vært så imøtekommende, og alle har satt sitt preg på hvor bra denne turen har vært. 
 
Etter alt jeg fikk oppleve denne sommeren ønsker jeg å takke Lions for at de har et slik opplegg 
som de har. Jeg har hatt en av de beste sommerferiene jeg noen gang har opplevd. Det er vanskelig 
å sette ord på hvor bra jeg har hatt de ukene jeg var der. Denne utvekslingen er i vertfall noe jeg 
kommer til å anbefale alle å gjøre. Man lærer så mye nytt og så mye om seg selv. Erfaringene jeg 
fikk fra dette er noe jeg kommer til å ta med meg videre. I tillegg til alt dette har jeg knyttet bånd 
med mennesker som ikke viste at eksisterte før denne sommeren. Noen av disse menneskene tror og 
håper jeg at jeg kommer til å ha kontakt med langt fram i tid. 
 
Tusen takk for denne opplevelsen. 
 
Agnete Jakobsen 


