I love Jæren!
- Lærere som bryr seg og frukt som lukter er to
vesentlige forskjeller mellom Florida og Jæren,
forteller den amerikanske utvekslingsstudenten
Zachary Green.
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– Jeg visste ikke at frukt luktet før jeg kom til Jæren. I
Florida dyrkes det meste av frukten i drivhus, og det
brukes kjemikalier som er forbudt i Norge. De første
ukene i Norge gikk jeg derfor ofte i fruktavdelingen på
butikken bare for å kjenne den gode lukta fra frisk frukt.
Norske epler er blitt favoritten min, sier Zachary Green
på gebrokkent norsk med perfekt amerikansk aksent.
Jærsk samarbeid
Zachary var 17 år da han kom til Norge i august, og er 18
når han reiser hjem igjen. Han er én av totalt 34
utvekslingsstudenter som denne vinteren har fått
sponset et skoleår i Norge av den frivillige og globale
organisasjonen Rotary. På Jæren samarbeider de tre lokale Rotary-klubbene, Nærbø Rotary, Bryne
Rotary og Klepp Rotary om å gi Zachary et trygt og minnerikt opphold i Norge.
Oppholdet på Jæren startet med tre måneder hos Merethe Sæbø og Trond Gjermund Haugen på
Varhaug, deretter var det tre måneder på Orstad, og nå bor han på Bryne, hos den tredje og siste
vertsfamilien.
Drama på Vågen
Zachary går VG2 dans og drama på Vågen videregående skole på Sandnes, og han er imponert over
skolen, som han omtaler som inkluderende.
– Her i Norge snakker lærerne med
elevene og de legger vekt på forståelse.
Også vil de bli kjent med oss. Jeg har egen
kontaktlærer som jeg har møte med hver
uke for å snakke om hvordan det går.
Vågen er bare fantastisk, sier Zachary
entusiastisk.
Hjemme i USA kjørte Zachary egen bil til
skolen, og selv om han har førerkort og
har fylt 18, får han ikke får lov å kjøre bil i
Norge. Men Zachary savner ikke bilen, det
går jo tog! Og for en amerikansk ungdom
som er vant til å bruke bil til alt, er det
faktisk litt eksotisk med ungdomskort og
Jærbanen.
Harde utenpå, myke innvendig
Zachary er en utadvendt ungdom som har fått mange venner, men opplever at jærsk ungdom
generelt er mer reserverte enn amerikansk ungdom.
– Jærske tenåringer er litt som kokosnøtter. De er harde på utsiden og litt vanskelige å komme inn
på, men når skallet er brutt, dukker det opp en fantastisk innside, sier han.
En del av utvekslingsprogrammet er jevnlige samlinger med de 33 andre utvekslingsstudentene. På
den måten får Zachary nye venner fra hele verden, og får oppleve mer av Norge enn bare Jæren.

Nylig var han i Oslo og så på Holmenkollrennet, og til våren reiser de 34 ungdommene på tur fra Oslo
til Bergen og nordover Vestlandet. Far og farfar har vært på besøk, og snart kommer mor og søsken.
Da går turen til Tromsø, hvor de håper å få se Nordlyset.
Givende å være vertsfamilie
– Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til å være vertsfamilie, mest fordi jeg var redd det ville blir for
travelt. Men Zachary er en positiv ungdom som har vært med oss på alt. Det har bare vært topp å
være vertsfamilie, og noe jeg absolutt vil anbefale til andre. Zachary og våre to barn på 8 og 10 år
fant tonen med en gang, og det meste av norsken har Zachary lært av ungene våre, forteller
Merethe.
Zachary følger vertsfamiliene i tykt og tynt, også når det er komlemiddag.
– Komle var, tjaa, kanskje ikke helt… Jeg må nok kanskje prøve det en gang til, sier Zachary
diplomatisk og lattermildt. – Men ribbe og pinnekjøtt er godt, legger han kjapt til!
Åpent tilbud
Rotary er en frivillig organisasjon som blant annet arbeider for internasjonal fred og forståelse
gjennom vennskap over landegrensene. Nærbø Rotary, Bryne Rotary og Klepp Rotary har
samarbeidet om ungdomsutveksling helt siden 1990-tallet. Annethvert år er de henholdsvis
vertsklubber for en utenlandsk ungdom som kommer til Jæren, og fadderklubber for en jærsk
ungdom som reiser ut. Ett år i utlandet koster mellom 30.000 og 50.000 kroner. Den regningen
dekker Rotary, slik at det er mulig for ungdom som ikke har råd til tradisjonell studentutveksling å
oppleve ett år i utlandet.
– Ungdomsutvekslingen er et åpent tilbud til ungdom mellom 16 og 18 år. Fordi vi bare har økonomi
til å sponse én ungdom annet hvert år, kan det bli mange om beinet, men Rotary arrangerer også
internasjonale sommerleirer og ledertrening for ungdom. Det er bare å ta kontakt med en av Rotaryklubbene hvis du har lyst til å oppleve verden eller å bli kjent med andre ungdommer i regi av Rotary,
oppfordrer Jofrid Torland Mjåtveit, president i Nærbø Rotary.

