Ungdomsutbyte
Ungdomsutbytet har varit ett samarbete mellan Kisa Rotaryklubb och Rotary i Fairfield,
Iowa, USA, tillsammans med Lions Club i Kisa, Kinda och Ydre kommun och Kinda Ydre
Sparbank. Maja Alvin från Kinda och Jonathan Samuelsson från Ydre är de lyckliga
ungdomarna som reser till Fairfield Iowa sommaren 2016 inom ramen av Amerikaveckans
ungdomsutbyte. (Fotograf Dennis Petterson)
Det hela började år 2009 då två ungdomar, Hilary Nelson och David J Murphy, från Fairfield
besökte Kinda kommun. Året därpå fick två tjejer från Kinda och Ydre, Jenny och Lottie åka
till Fairfield och sedan har det fortsatt.
Under utbytet har ungdomarna fått bo hos värdfamiljer i respektive land. Detta har varit ett
bra sätt att lära känna den nya kulturen och människorna. Under den cirka en och en halv
vecka långa vistelsen har ungdomarna haft chans att uppleva mycket. Allt från musik, fest
och mat till natur och sport. De har också fått träffa representanter för ledningen på de
respektive orterna och många andra spännande personer för att utbyta erfarenheter.
Maja Alvin från Kinda och Jonathan Samuelsson från Ydre är de lyckliga ungdomarna som
reser till Fairfield Iowa i sommaren 2016 inom ramen av Amerikaveckans ungdomsutbyte.
Läs mer om ungdomsutbytet som Peter Casselsällskapet och Kinda Ydre Sparbank
tillsammans med Fairfield Rotaryklubb gjort möjligt i år.

Utbytesstipendiaten 2015 Anna-Theresa Unger
Anna-Theresa Unger
Sweden Report.
September 7th, 2015.
Before the trip:
When I heard that I would be going on the Sweden Youth Exchange to Kinda I couldn’t stop
smiling. The fact that I would be going to Sweden, learning about the culture, and meeting
new people couldn’t sound like a better way to end my summer. When I started to pack my
bag, I realized that I barely had any idea of what I would be doing in this country, or who I
would be with. You could say I was a bit nervous, however, with the support of the Fairfield
Rotary club, and the facebook messages I had with Linnéa Damm I had a feeling that the trip
was going to be one of a life time.
During the trip:
As soon as I arrived at the Linkoping train station Dennis was there to great us, which was
the beginning to a great friendship. Later that day we also met Linnéa, Ann- Louise, and Lisa,
who helped show Alex and I the beautiful district of Kinda. During the trip I had such an
incredible time, from conquering my heights at a high-ropes course, to fishing, to blueberry
picking, to hiking, I enjoyed every minute. I met incredible people, and saw incredible sights.
As the end of the trip neared Linnea, Dennis, Alex and I drove to the capital to see the bigger
city, and suddenly the trip was over, and it was time to say my goodbyes. As I walked away
towards the train station all I could think was “Wow, I need to come back here soon.” The

community of Kinda was so kind to me, and everyone was so welcoming, and leaving was
hard.
After the trip:
Going to Sweden has been one of the best experiences in my life. I can not thank both the
Fairfield, and Kinda Rotary, Ann-Louise, Lisa, Dennis, Linnea, and their families enough.
Without their help I would have never been able to experience Sweden the way I did. I will
never forget about the fun and amazing time I had in Sweden. Thank you all for everything,
and I hope I can come back soon.

Utbytesstipendiater 2013
I samband med Amerikaveckan 2013 besöktes Kinda och Ydre kommuner av Don och
Caroline. Så här skriver Don om sin vistelse i Sverige under Amerikaveckan:
There are a handful of experiences in my life that I hold dear to my heart and visiting in the
summer of 2013 definitely tops the list. This was the first time that I ever traveled to and this
trip allowed for an experience no tourist could ever get. It was truly a cultural exchange in
that I was fully immersed in the culture, food, and language.
Apart from being in a new place and the spectacle of the landscape like going to "trollegator"
and tasting unique food dishes like "ostkaka" what set this whole experience apart was the
people. All the people that were involved in this exchange were so welcoming and made me
feel special. Everyone was so genuine and generous and I hope that one day I can repay in
some way for their time and kindness. I will definitely want to visit in the near future after
this experience if not for anything but meeting these kind souls again.
I had an amazing time and hope that this program will continue well into the future. I
learned so much from this experience that I would want countless young people too have
because it was very enlightening.
Thank you
Don

Utbytesstipendiater 2012
Min resa till Fairfield, Iowa, USA
Min resekamrat Lisa Johansson från Rimforsa och jag, började vår långa flygresa över havet
en tidig junimorgon i somras. Det var med en blandad känsla av nervositet och förväntan vi
spenderade X antal timmar i flygstolen. Vi märkte att vi båda visste väldigt lite om vad vi
kunde förvänta oss, men i slutändan skulle det överträffa alla våra förväntningar med råge.
Efter ett antal mellanlandningar och byten till mindre och mindre plan så kom vi till slut fram
till Cedar Rapids Airport där vi skulle bli upplockade.

Direkt kom det fram en man som sa att vi var de två ”svenskaste” personerna han sett och
antog då med rätta vilka vi var. Vi åkte vidare med honom i en stor Pickup, som man snabbt
märkte var standard på bilstorlek, på vägen mot Fairfield. Jag blev avlämnad hos min första
värd som visade sig vara en halvbekant, nämligen förra årets utbytesstipendiat Noah Loin.
Jag fick bo hos Noah och hans flickvän och det var väldigt skönt att få börja bo hos en
jämnårig.
Det skulle visa sig fler fördelar med det framöver. Jag ser det som en betydande faktor till att
min tid i Fairfield blev så lyckad, d jag fick träffa mycket ungdomar och se hur deras liv var. I
slutändan kan man nog konstatera att det i stora hela inte skiljer sig så mycket, om man
bortser från vissa självklarheter. Men de första dagarna turades olika personer från Rotary
att ta med mig på olika aktiviteter såsom golfrundor, lerduveskytte, luftballongtur, fiske,
middagar, teaterföreställningar och konserter. Från början var tanken att jag skulle bo hos
fem olika värdfamiljer, men som blev tre till slut och alla var väldigt trevliga och hjälpsamma.
Rotary hade ett fullspäckat schema för mig och i de få pauserna som var, ville ofta
värdfamiljerna få in mer aktiviteter så det var minst sagt fullt upp.
Man kom in väldigt bra i samhället och introducerad som man aldrig skulle kunna blivit på
annat sätt än genom ett sådant här utbytesprogram. Resten av tiden fortsatte likadant med
att folk tog med mig på olika aktiviteter såsom miniflygplanstur, missisippiutflykt,
baseballmatch, skolbesök, bad och företagsbesök – bland annat på ett företag som hade så
mycket solpaneler att de täckte sina behov med 105% och då var det ändå en industri.
Fairfield, märkte man, var väldigt medvetet om miljö- och ekologifrågor och så vidare.
Även om vi i Sverige ligger väldigt långt fram i detta så var det mer på ett personligt plan och
intresse där, och mycket var ju tack vare Univiersitet som ligger i Fairfield som var väldigt
inriktat på ”Sustainable Living” och den stora inriktningen på skolan var ”transcendental
meditation”. Skolans mentalitet genomsyrade Fairfield, med all den folkrotation den
medförde och allt de tog med sig. Även om det fanns några få som hade delade åsikter om
det, så visste alla att Fairfield blomstrade tack vare skolan, så jag fick möjligheten att komma
till ett väldigt speciellt samhälle. Och bilden jag fick av Fairfield är jag relativt bombsäker på
inte speglar resten av USA. Utöver det är jag väldigt tacksam över att jag fick chansen att
uppleva just Fairfield.
-Carl Gustavsson

Utbytesstipendiat 2011
Under Amerikaveckan 2011 kom Noah Loin som utbytesstipendiat till Kinda och Ydre. Han
deltog i många av aktiviteterna, och uppträdde som musiker vid flera tillfällen under veckan.

Utbytesstipendiater 2010
Jenny Anderberg och Lottie Rääf var utbytesstipendiaterna som reste till Fairfield 2010.

Utbytesstipendiater 2009
David J Murphy och Hilary Nelson var de första utbytesstipendiaterna mellan Fairfield och
Kinda- och Ydrekommuner. De besökte Sverige sommaren 2009.

