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1) LONG-TERM EXCHANGE 

OUTBOUNDS 

I august 2014 reiste en forventningsfull Marthe Sponberg til Taiwan hvor hun skulle bo 
over 10 måneder i Taichung og bytte ut lille Drøbak med storbyen Taichung. For en 
forandring! Marthe skrev en blogg mens hun var i Taiwan, og denne må bare leses: 

http://pavillsporitaiwan.blogspot.no/2015_06_01_archive.html 

Lokalavisen AMTA har skrevet flere artikler om Marthe (og Tania som var i Norge mens 
Marthe var i Taiwan). Nedenfor finner dere to reflekterte artikler Marthe skrev. ”Smil” 
handler om å tørre og ”Mitt år i Taiwan” oppsumerer Marthes fantastiske år i Taiwan. 

AMTA-artikler: 

Smil: http://www.amta.no/kommentar/smil/o/5-3-20280 

Marthe og Tania bytter land: http://www.amta.no/hun-grat-etter-den-forste-
skoledagen-i-norge/s/5-3-54592 

Refleksioner av Marthe (en del av disse ble omtalt i lokalavisen) 

Smil - Det å tørre er en skummel ting. Det å tørre å reise seg opp for første gangen, ta det 
første steget, si det første ordet. Helt fra vi er små starter vi å ta sjanser, prøve ut nye 
ting, utforske livet. I begynnelsen er det lett, vi kjenner ingen grenser, vet ikke noe om 
hva som venter på den andre siden, konsekvenser og følger er noe helt ukjent. Det er 
først etter hvert som vi blir eldre at det blir vanskeligere og vanskeligere, skumlere og 
skumlere å prøve ut nye ting.  

Etter hvert som vi utforsker mer, lærer mer, og blir visere, blir det stadig skumlere å 
prøve ut nye ting. Plutselig vet du at det er en mulighet for at du kan skade deg kraftig 
ved å hoppe i fallskjerm ut av et helikopter, du kan brekke foten hvis du gjør dette, og 
armen hvis du gjør noe annet. Jo mer vi lærer om konsekvensene av forskjellige ting, 
desto hardere blir det å tørre å faktisk gjøre det. 

Ta det fra en som før ikke turte så alt for mye, det å tørre å gå ut, se verden, oppleve 
livet, er en helt herlig ting og gir et helt enormt kick. Man lærer så mye! Det å gå ut av 
rommet, ut av komfort sonen, åpner øynene og gjør livet mye mer spennende.  

Fortell gutten/jenta du liker at du liker h*n, rekk opp hånden i klasse rommet og si din 
mening, tørr å stå opp imot noe du ikke syns er rettferdig og si ifra. Gå opp til nye 
mennesker, skaff nye venner, lær mer og voks på det! Og hvis du er litt eventyr lysten, 
dra på utveksling. Opplev en ny kultur, lær ett nytt språk, start et nytt liv.  

Det å dra på utveksling er en av de skumleste tingene jeg noen sinne har gjort. I starten 
var det ikke noe problem, det å signere papirene var ikke skummelt i det hele tatt, men 
så kom tiden da jeg skulle dra, og plutselig gikk det opp for meg hva det var jeg drev 

http://pavillsporitaiwan.blogspot.no/2015_06_01_archive.html


med. Så var det det å gå på et fly til andre siden av jorden uten mor og far, til et land med 
et språk jeg ikke kunne fra før av, til en øy uten noen kjente.  

Jeg, en smule introvert og redd for fremmede mennesker, dro på egenhånd til et land jeg 
aldri før hadde besøkt for å starte et nytt liv. Jeg signerte arket og gikk om bord på flyet. 
Jeg startet ett nytt liv, fikk nye venner, lærte ett nytt språk og en ny kultur, og aldri før 
har jeg vært så glad over å ha turt å gjøre noe. På fem måneder har jeg lært mer og vokst 
og modnet mer enn det jeg har gjort på mine 17 år. 

Det har vært og er fortsatt litt skummelt, men alt jeg har opplevd veier opp for alle 
tidene jeg har ønsket at jeg var tilbake i min lille komforsone tilbake i Norge. Jeg har lært 
at det å ta sjanser er noe av det beste man kan gjøre i livet, og at man får så uendelig mye 
tilbake for det, mer enn det man noen sinne får tilbake av ved å sitte alene og isolert på 
rommet sitt.  

Så derfor vil jeg anbefale alle dere som leser, gjør det. Ta sjansen og lev livet slik du vil, 
uten å være redd for konsekvensene. Ikke tenk for mye, ikke gruble og tenk på alle 
utslagene, gjør det. Tørr det.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mitt år i Taiwan - Jeg gikk i sjetteklassen da jeg først bestemte meg for at jeg ville dra på 
utveksling. Det gikk mye frem og tilbake med hvilket land jeg ville til, men da tiden 
endelig kom fem år senere, ble det den lille øya utenfor Kina, Taiwan, med Rotary sitt 
utvekslingsprogram, RYE, Rotary Youth Exchange. 

Det er nå nesten seks år siden, og jeg er kommet til slutten av min utveksling. Jeg har 
sagt hade og sett min bestevenn fra utveksling, jenta jeg tilbrakte nesten hver dag av 
mine ti måneder sammen med, forsvinne bak security på flyplassen. Jeg har sett 
kjæresten min fly til andre siden av kloden. Gitt klemmer til mennesker jeg ikke vet når 
jeg kommer til å se igjen, med et løfte om at vi sees snart igjen. 

Da jeg først signerte meg opp for utveksling så jeg for meg et drømme år. Et friår. Jeg 
skulle vekk fra skolen, lekser og prøver. Jeg skulle til et nytt land, oppleve en ny kultur, 
lære et nytt språk, og få et nytt hjem. Jeg skulle finne nye venner og en ny familie. Jeg 
skulle kose meg. Leke meg gjennom et år borte fra mor og far. Det skulle være et år fylt 
med fryd og glede.  Det ble fryd å glede, uten tvil, men aldri skulle jeg tro at det kom til å 
bli så mange tårer også. Så mange lange netter hvor vi satt og skypet, før noen i det hele 



tatt hadde dratt hjem, fordi vi ikke fikk snakket ferdig da vi hang sammen samme dag. 
Lange netter hvor vi hadde gruppesamtaler whatsapp og andre diverse 
chatteprogrammer, hvor vi planla helgene og dagen etter. 

Ved å dra på utveksling forlater du komforsonen din. Du tar et langt steg ut av den, og 
blottlegger deg på en måte som det er umulig å helt forstå seg på med mindre man har 
opplevd det selv.  Du drar til et nytt land hvor du ikke kjenner en levende sjel, ingen 
venner, ingen familie. Det er ingen å ringe, ingen som kommer løpende når du trenger. 
Du står helt alene og må starte et helt nytt liv, helt på egenhånd, med god tro og håp om 
at de som har sagt at de skal stå på andre siden og ta deg imot, snakker sant.  

Heldigvis hadde jeg flaks. Jeg reiste med et program hvor jeg hadde et team hjemme i 
Norge og flere der hjemme som jeg kunne kontakte og som jeg visste alltid ville være der 
for å hjelpe meg. Jeg fikk før jeg reiste, en nøytral kontaktperson i landet jeg skulle til, og 
endte opp på slutten av året å ha fire. Jeg bodde hos tre helt utrolige vertsfamilier, tre 
helt forskjellige, men samtidig tre ganske like. Jeg bodde hos en familie i starten som 
passet på at jeg fikk en myk landing inn i den nye kulturen. En tradisjonell taiwansk 
familie som nummer to, hvor jeg fikk oppleve en helt annen side av kulturen, og en varm 
og kjærlig tredje familie, med en mor som sto klar i døra med en klem da jeg kom hjem 
etter to harde dager med farvel til venner på flyplassen.  

Jeg trodde da jeg dro at Taiwan kom til å bli mitt andre hjem. Et sted jeg kunne dra 
tilbake til for å møte min andre familie (vertsfamiliene) og mine nye venner. Men det ble 
så utrolig mye mer enn det. Taiwan er ikke mitt eneste andre hjem. Mine andre hjem er 
også Brasil, Litauen, USA, Sveits, Mexico og mange andre land, land jeg aldri har besøkt! 
Min andre familie er ikke bare mine taiwanske vertsfamilier, men min internasjonale 
familie, min utvekslingsfamilie, de andre utvekslingselevene. Min Rotary familie. 
Familien min som jeg aldri ville ha møtt hadde det ikke vært for utvekslingsprogrammet 
mitt, og som jeg aldri ville ha blitt så sterkt knyttet til, hadde det ikke vært for det store 
fokuset Rotary har på at vi skal knytte vennskap til hverandre, fordi vi går gjennom 
dette sammen. 

Gjennom mitt år i Taiwan har jeg opplevd nok til å fylle ut en hel bokserie. Jeg har reist 
mye, både på egenhånd og i regi av utvekslingsprogrammet. Jeg har opplevd nye ting, 
forelsket meg i en ny kultur, et nytt land og et nytt liv.  

Utveksling for meg var et år jeg møtte mennesker med forskjellige bakgrunner fra 
forskjellige kulturer. Så hvordan folk fra forskjellige land taklet forskjellige problemer. 

Utveksling fikk meg til å innse at verden er ikke så stor som vi kanskje liker å tro, vi er 
ikke så forskjellige som vi kanskje liker å tro. Jeg fikk ikke bare oppleve en ny kultur, 
men titalls nye kulturer. Jeg fikk ikke bare venner i ett land, men over hele verden. Jeg 
fikk bare en ny familie, men en stor internasjonal en. 

Så når du står der til slutt, så vet du det. Alle tårene, det er alt verdt det. Fordi når du står 
der på flyplassen og ser mennesker ta med en liten bit av deg mens de forsvinner ut av 
synsvidden din, så vet du at alt du tjente på dette året, alle de gode stundene, alle de 
sprøe tingene og alle de uforglemmelige minnene, det er alt verdt det. For det er ikke 
bare de som drar med en bit av deg, de legger igjen en bit av seg selv. Du er ikke lenger 
en nasjonalitet, en kultur, et land, du er mer. Du er en utvekslingselev, og du vil aldri bli 
det samme igjen. 



Så hvis du nå sitter hjemme og vurderer å dra på utveksling, gjør det. Dra! Det kommer 
uten tvil til å bli et år du aldri kommer til å glemme. Et år du vokser og blir rikere på. Og 
hvis jeg kan komme med et lite tips, velg Rotary. 

 

Karl-August Hjellup 

 

Mitt år i Brasil - Jeg var da på utveksling i Brasil i byen Mirandopolis i staten Sao Paulo. 
Jeg kan bare starte med å si at det var helt klart det beste året i mitt liv. Det var bare helt 
utrolig, og jeg savner det veldig mye. Byen min var kanskje ikke så veldig stor, og ikke så 
veldig mange mennesker. Men personene var helt utrolige, alle sammen var kjempe 
hyggelige, spesielt vertsfamiliene mine. De vare bare utrolige. Jeg hadde bare to familier 
men det gikk helt fint fordi jeg elsket dem. Jeg var en del på reise rundt i Brasil; Noen av 
stedene var nordøst i Brasil (Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Vitoria og 
mange flere). Jeg var også rundt i byene i staten Sao Paulo, og en del av byene utenfor 
Sao Paulo. Det helt klart beste reisen var Amasonas. Amasonas var ubeskrivelig, jeg vet 
ikke hvordan jeg skal beskrive hvor bra den var bare at den var helt utrolig. Rotary 
klubben min var veldig hyggelige også, de tok veldig godt vare på meg, og jeg var selv 
aktiv i Interact og dro et par ganger i måneden på Rotarymøter.  

Til slutt vil jeg bare takke Rotary, og si hvor utrolig utvekslings programmet deres er, 
Tusen takk! 

 



INBOUNDS 

Ting-Yun Liu, eller Tania som hun kaller seg på engelsk/norsk, kom til Norge 11. august 
2014 for å berike oss Nesodden Rotaryklubb i ca. 11 måneder. Tania bodde de første 5.5 
måneder hos familien Sponberg i Drøbak for å så flytte til familien Bachmann på 
Nesodden. Tania skrev blogg (http://tanyanyny.pixnet.net/blog) nesten hver eneste 
dag. Dere kan bruke ”Google translate” for å få en idé om hvordan hun opplevde Norge – 
hun var med i årets Russerevy ”Fasaden” hvor hun hadde mange roller var russ og ble 
en del av oss. Noe som Tania reagerte veldig på var at norske ungdommer drikker seg 
fulle alt for ofte og er litt sjenerte og vanskelig å få kontakt med.  

 

Bildet viser familiene Sponberg og Bachmann med Marthe og Tania rett før hjemreisen 
til Tania til Taiwan. Vi kommer til å savne henne og har allerede planer om flere 
samarbeidsprosjekter med faren hennes som brenner for ungdomsutveksling! 

AMTA-artikel: Marthe og Tania bytter land: http://www.amta.no/hun-grat-etter-den-
forste-skoledagen-i-norge/s/5-3-54592 

Russerevy ”Fasaden”: (https://www.youtube.com/watch?v=MBhxebajTxU) 

 

http://tanyanyny.pixnet.net/blog
https://www.youtube.com/watch?v=MBhxebajTxU


Tania har holdt flere foredrag i forskjellige rotaryklubber i distriktet so vel som i skolene 
på Nesodden. Under ”Light up Rotary”-året hadde klubben vår stands hvor hun sto for 
kalligrafi og popcorn-salg. Pengene hun tjente har vi sendt uavkortet til End Polio og hun 
fikk til hennes stor glede et takkebrev fra ”The Rotary Foundation” tilbake. 

 



Tania var veldig glad i mat – på bildet finnes det et utvalg av norske og tyske retter hun 
har spist mens hun bodde hos familien Sponberg og Bachmann. Hver kveld tok hun et 
bilde av det som ble servert til middag.   

 

 

Rafaela da Costa Vechiato kom fra Brasil for å være ca. 11 måneder i Strømmen. Jeg 
kan dessverre ikke si mye om hvordan hun opplevde Strømmen siden det var før min tid 
som DYEO, men jeg hadde den store gleden av å bli kjent med Rafaela under 
Europaturen som jeg var reiseleder for. Som Tania snakket også Rafaela veldig godt 
norsk. Jeg var veldig imponert. Hun er en utrolig hyggelig og hjelpsom jente.  

 



Tegan Maree McNiff kom til Norge i januar 2014 og dro tilbake til Australia ved slutten 
av året. Tegan gikk, som alle våre utkvekslingsstudenter, på Nesodden videregående 
skole. Hun likte seg godt og hadde mange venner. Men det var en ting som hun likte best, 
og noe som også ”gjorde meg en annet menneske” – og det var Handicamp 2014 hvor 
hun deltok som assistent, sammen med flere av de andre australske 
utvekslingsstudentene.  

 

 

SAMLINGER I NORGE 

Alle studenter som var i Norge i året 2014-2015 møtes flere ganger i året som har gått. 
Først i Trondheim (høstsamling), så i Nesbyen (norskkurs og skiturer) og under 
Holmenkollen weekend. 

Bildet viser Tania, Aranza, Amanda, Rafaela og Rafael i Nesbyen.  

 



Det neste bildet viser gjengen på Holmenkollen i mars 2015.  

 

 

EUROPATUR 

Jeg hadde den store gleden av å være reiseleder for årets Europatur som het ”A Big Bite 
of Europe”. Distriktets utveklsingsstudenter Tania og Rafaela var oså blant de 24 
”norske” studenter som reiste. Stein Øberg fra Oslo Rotaryklubb ble med som mannelig 
turguide. Vi reiste sammen med ca 75 utvekslingsstudenter og 4 reiseledere fra 
Danmark. Vi reiste fra Gardermoen til Billund (fly), derifra med buss til Brussel (B), så 
videre til Caen in Normandie (F), Paris (F), Füssen (D), Lido di Jesolo (I), Venezia (I), 
Zagreb (Kr), Praha (Cz) og Berlin. Det ble en uforeglemmelig tur for alle parter! 
Ungdommene vi hadde med oss var en utrolig fin gjeng. Vi har laget en omfattende 
rapport (på engelsk) og også samarbeidet med de danske turlederne om tilbakemelding 
til reisebyrået som planla reisen.  

Video om turen (laget av Ben Foster): https://vimeo.com/130519260 

 



2) SHORT-TERM EXCHANGE 

To sommercamps ble arrangert i D2260. Den ene campen var et samarbeidsprosjekt 
mellom Skedsmokorset, Nesodden, Nittedal og 2 Valdresklubber. Den andre campen ble 
arrangert av Jeløy Rotaryklubb.  

Skedmoskorset-Nesodden-Nittedal fikk besøk av 12 ungdommer fra 11 forskjellige 
land og vi kunne tilby en fantastisk opplevelse, alt fra sightseeing i Oslo til RIB-kjøring 
over Oslofjorden til rafting og klatring. Vi har opprettet en FB-side hvor vi holder 
kontakt med ungdommene og hvor alle kan legge ut bilder. Vi fikk en god del støtte fra 
sponsorer, blant annet Visit Oslo, Burger King, Nesodden kommune, osv. Dette må vi 
også huske når vi arrangerer norgesturer til innkommende studenter. Disse to uker var 
fantastiske og skal gjentas i 2016. Planlegging er igjen godt i gang. Vi fikk også omtale i 
flere print- og online-aviser.  

Ankomst med RIB-en på Steilene utenfor Nesodden.  

 

 

Jeløy Rotaryklubbens sommercamp ble også en gedigen suksess for både gjester og 
klubb!! Klubben hentet 12 spente deltagere på Gardermoen og Rygge mandag 22. juni og 
leverte 12 fornøyde og gode ambassadører for Jeløy/Moss og Norge  - og ikke minst  
som gode ambassadører for at “vennskap skaper fred” på de samme flyplasser fredag 
den 3. juli – og etter at alle deltagere hadde sendt koordinatoren Bjørn Borge en mail om 
at de var kommet vel hjem til sine respektive familier, kunne alle puste “lette ut” . Alle 
var vel hjemme like friske og raske som da de ankom Moss. 
  



Campen åpnet stilfullt på Refsnes Gods på Jeløy – med DG Jan Sverre Hansen – og AG Per 
Oscar Saugestad tilstede! En magisk ST. HANS-aften ble avholdt med totalt 45 deltagere 
(gjester/vertsfamilier og Rotarianere fra klubben) hos en av klubbens medlemmer: med 
blomsterbinding / sekkehopp/egg-løping / høytidelig flaggfiring  etc  før bålet ble tent i 
nydelig solskinn …. Minnerik kveld for alle ! 
 
3 dager på Hotel Viken i idylliske Vansjø - ble utrolig vellykket: alle deltagere lærte 
hverandre godt å kjenne – noe som var avgjørende for at Campen skulle komme inn i det 
sporet vi som vertsklubb ønsket. Gjestene deltok på kunstseminarer / naturvandringer / 
skulpturvandringer/ en dag på fjorden i seilbåt /en STOR  dag i Oslo  med omvisning i 
Skimuseet / Operaen /Vigelandsparken/Fredssenteret osv osv -  i tillegg til to store 
Klubb-samlinger ved sjøen – samt et velregissert avslutningsselskap  ( internasjonal 
aften ) – hvor alle deltagere presenterte seg selv og sitt land - gaveoverrekkelser 
/vimpeloverrekkelser osv osv – og mye veldig god mat – tradisjonell norsk mat  … en 
like stilfull avslutning som åpning nevnt ovenfor . Trist å skilles – men vi har fått venner 
for livet  - og det vi har mottatt av meldinger fra gjestene / deres foreldre – og klubber i 
deres respektive land er godt lesestoff for oss !! 

 
https://www.facebook.com/groups/1441930876108837/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1441930876108837/

