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ANSA// er studentorganisasjon for alle studenter, vi er her for deg med 

informasjon, events og støtte for alle norske studenter over hele verden. 

 

 

STUDENTEN 

DELER 
Intervju med en student 

som har fullført sitt 

semester i Frankrike 

 
 

TIPS & TRIKS  
Studenter deler fra         

egen erfaring I 

utlandet                                                       

 

 

 

 

 

BILDEVEGG 
studentenes egne bilder 

 

 

 

 

 

 

 
 

HILS PÅ SVERRE 
Den reisende 

studentpresten 

 

NYTT STYRE 

Årsmøte I Grenoble 2020 

 

  
 

 
 

  Tilbud for studenter:  

• Medlemsskap, reiseforsikring  

• Reiser med andre studenter  

• Psykolog 

• Kurs og webinarer 
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R: Beste og mest skremmende minne fra tiden I Frankrike?  

Kristin: Beste minne må være når jeg og fire andre jenter leide en bil og tok en ukes 

roadtrip nord i Frankrike. Vi kjente hverandre ikke spesielt godt, men fikk en fantastisk 

tur likevel. Vi fikk sett og opplevd masse, og hele turen er ett stort godt minne.  

Mest skremmende minne må være første ordentlige skoledag. Jeg møtte opp alene, 

hadde problemer med å finne klasserommet, underviseren var litt skummel og jeg 

måtte gjøre masse jeg aldri hadde gjort før. Likevel gjorde dette at alle skolesituasjoner 

føltes veldig enkle etter første dag. →  

Redaktør: Hvor og hva studerer du?  

 

Kristin: Jeg tar en Bachelor i ledelse og 

digitalisering ved Høgskolen i Innlandet  

R: Hvordan forberedte du deg på 

avreise? 

Kristin: Jeg undersøkte tidlig steder jeg 

kunne bo, og skaffet meg hybel som 

sto klar til jeg skulle reise ned. Jeg 

googlet Le Havre, og prøvde å finne litt 

bilder av stedet og skolen. Søkte også 

opp så mye jeg kunne om skolen og 

fagene jeg skulle ha. Også likte jeg 

forskjellige facebooksider som hadde 

noe med skolen eller stedet jeg skulle 

bo å gjøre. 
 

  

  
 

 
 

 
 

  

R: Noe du skulle ønske noen fortalte 

deg før du reiste? 

Kristin: Jeg skulle ønske noen hadde 

forberedt meg litt bedre på hvor tøft 

det kan være i starten. De aller fleste 

jeg snakket med fortalte bare at det 

var en uforglemmelig opplevelse og 

“time of your life”. Noe jeg er helt enig i 

- etter fullført opphold. I starten syns jeg 

det var skummelt og utfordrende. 

Spesielt siden jeg ikke kunne språket. 

Det er alltid en utfordring å være på et 

helt nytt sted, bli kjent med nye 

omgivelser og komfortabel i nye rutiner. 

Siden mange bare hadde fortalt om 

hvor bra det var, så følte jeg ikke at jeg 

mestret situasjonen, og at det kanskje 

var noe feil med meg. Det var det 

absolutt ikke! De aller fleste syns det litt 

kjipt i starten, men det kommer seg 

veldig etterhvert. Og jeg sitter igjen 

med noen fantastiske minner, masse 

mestring og fantastiske opplevelser å se 

tilbake på. 

R: Do and don’ts i møte med 

Fransk kultur?  

Kristin: Vær hyggelig, åpen og 

imøtekommende. Uansett hva 

slags kultur det er i landet, så 

responderer de fleste veldig 

positivt så lenge man viser 

åpen og ærlig interesse. Jeg 

prøvde nok å tenke i overkant 

mye på hvordan jeg skulle 

tilpasse meg i starten, noe som 

bare gjorde det vanskeligere. 

Likevel så er det greit å prøve 

å lære seg noen franske fraser 

og starte en setning med det. 

Spesielt hvis du skal ha hjelp i 

en butikk. Da er det mye større 

sjanse for at de vil forsøke å 

hjelpe deg, selvom du 

fortsetter å snakke på engelsk. 

Så ikke vær uhøflig og 

respekter de rundt deg.  

R: 3 topp tips for et godt 

studieliv i utlandet? 

Kristin: 1. Utfordre deg selv! Bli 

med på ting du ikke vanligvis 

blir med på, start samtaler 

med folk du ikke kjenner og 

ikke si nei til muligheter du får.  

2. Tenk litt mindre, og gjør litt 

mer. Det kan være fort gjort å 

bli litt fast i sitt eget hode, og 

overtenke situasjoner eller ting 

man har gjort. Prøv å tenk at 

det er et relativt kort opphold. 

Så du har mulighet til å gjøre 

og være hvem du vil.  

3. Ikke glem at det er lov til å 

syns at det er vanskelig og 

utfordrende, og ikke glem å 

snakke med de rundt deg eller 

de hjemme om det. Alt blir 

mye enklere og bedre av å 

være åpen om hvordan man 

har det. Delt glede er dobbel 

glede, delt sorg er halv sorg! 
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Karantene I Frankrike 

 

Alt skjedde så vanvittg fort, 

virusspredningen var som ild 

I tørt gress, ingen var 

forberedt. Utflyttninger, og 

verden snudd på hodet. 

Studenter verden over, som 

på noen dager pga 

COVID-19 måtte velge å bli 

på utveksling eller reise  

hjem før studieåret var 

ferdig.  

 

 
 

 

 

Daglig applaus klokken 20.00, fra vinduer og 

balkonger I hele Frankrike, en applaus for 

helsesektoren.  

 

11.05.2020, ble det løsnet på tiltakene. De nye reglene er I 

skrivende stund, lov å være 100km unna sin adresse, og 

påbudt maske I matbutikken. Men landet åpner smått 

igjen.  

“Reiseforbud, presset 

helsesystem og fly som 

kanselleres, hjemturen 

føltes  som en uvirkelig 

drøm.”   
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Klem Lene G,  

tidligere student ved EM Normandie 

Reisetips med studenten Lene G. 

 

Bo i Paris: 

Det er ganske dyrt å bo på hotell i 

Paris. Anbefaler å sjekke ut hosteller 

eller AirBnB hvis du ønsker å overnatte. 

Dette kan du spare penger på enn å 

booke et opphold på hotell. 

 

Et hostell jeg virkelig kan anbefale er: 

The people hostel paris. Rundt 300-400 

kroner per person. 
 

Mat i Paris: Restaurantene i Paris er også ganske dyre. Hvis 

du vil koste på deg en fin restaurant eller café anbefaler 

jeg å prøve ut: Cafe de flore, Vrai Paris, Ober Mamma,   

A la biche au bois, Le Rosseau, Le Chateaubriand, 

Holybelly, Le Pré Verre. 

 

 Men...  

 

 

Mat og vin er billigere i matbutikk og en baguett til 1 

euro på et fransk bakeri og instant coffee er bedre 

enn å bruke over 10 euro på en av kaféene. Hvis du 

har leid AirBnB har leiligheten muligens kjøkken som 

du kan lage mat på. En annen ting du kan gjøre er 

å ta med pledd og kjøpe mat på en matbutikk og 

sette meg ned i en av de fine parkene de har i 

Paris. (Parker jeg anbefaler å sjekke ut er 

Luxembourghagen, Parc de Buttes Chaumont). 

 

Tips: Noen av matmarkedene har også noen 

ganger gratis smaksprøver, så anbefaler å sjekke ut 

hvilke matmarkeder som er åpne perioden du er 

der. 

Attraksjoner i Paris: 

Gallery Lafayette 

Eiffeltårnet 

Sacre coeur 

Triumfbuen  

Louvre  

Mur d´jtaime 

Versailles (Koster gjerne penger, men gratis for 

EU studenter under 26 år.) 

 

 

 

 

Transport i Paris: 

 

Det er ikke vits i å bruke 

masse penger på å kjøre 

taxi eller uber rundt i Paris. 

Jeg anbefaler å gå, da det 

er masse å se. Ellers er den 

billigste måten å komme 

seg rundt i Paris på, er ved 

hjelp av kollektivtransport 

eller bysykler. Bysyklene 

koster rundt 100 kroner i uka 

og Metro, busser, trikker 

kjører fra tidlig morgenen til 

over midnatt og koster ikke 

mye 
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Når du studerer i utlandet kan 

det være langt fra familie, 

venner og nettverk som du har i 

Norge. Når livet er vanskelig er 

det ikke alltid så lett å snakke 

med noen om det. Kanskje kan 

en telefon til studentpresten 

være en hjelp til å ta første skritt 

på veien til å gjøre noe med det 

som nå er vanskelig? Det er 

ingenting som er for lite eller for 

stort til å snakke med meg om. 

Har du hjemlengsel, 

kjærlighetssorg, utfordringer med 

studiene eller studiestedet, føler 

på ensomhet, kjenner på 

prestasjonspresset? Uansett 

hvilken grunn du måtte ha kan 

du ta kontakt med meg. 

 

Jeg vil ønske dere alt godt for 

studier i utlandet og jeg håper vi 

sees! 

Med vennlig hilsen,  

Sverre Tofte,  

sto@sjomannskirken.no 

Mobil: +47 91 84 98 02 

 

Hei! jeg heter Sverre Tofte og jeg er 

Sjømannsprest for norske studenter i Vest-

Europa. Jeg reiser rundt og treffer norske 

studenter på forskjellige arrangement, 

kafé-treff osv.  

 

Jeg har ansvar for 12 land: Belgia, 

Danmark, Frankrike, Italia, Luxemburg, 

Nederland, Portugal, Spania, Sveits, 

Sverige, Tyskland og Østerrike. I tillegg til de 

sosiale treffene er jeg også tilgjengelig for 

samtaler enten i landet der jeg er på besøk 

eller over telefon/Messenger. Jeg har 

taushetsplikt og lang erfaring med å snakke 

med mennesker om alt mellom himmel og 

jord. 

 

 

 

 

 

 

Sjømannskirken samarbeider med ANSA om beredskap. Hvis ulykken er ute, 

hvis noe uventet skjer – kan jeg rykke ut, ofte på kort varsel, og bistå. Min 

tjeneste gjelder selvfølgelig alle norske studenter, ikke kun de som er medlem 

av ANSA. Nå som vi ikke kan reise pga korona er det mange studenter som har 

reist hjem men jeg vet at det også er en god del som er blitt værende. Selv om 

jeg foreløpig ikke kan reise er jeg tilgjengelig på tlf og Facebook. 

Det kan være en god idé å laste ned Sjømannskirkens gratis app: 

«Nødnummer». Der får du tilgang til alle lokale nødnummer uansett hvilket land 

du befinner seg i. Du kan legge inn forsikringsselskap med alarmnummer, 

polisenummer og annen viktig info. Samt kontaktnummer til pårørende, 

telefonnummeret til Utenriksdepartementet (UD-OPS), nummer til sperring av 

kort og nærmeste sjømannskirke. 
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F.v Henriette Hestsveen, Lars Bruno Senum, Henrik Arctander, Daniel Rye, August Hjelle Petersen, 

Dina Dignæs og Nils-Fredrik Solem  

Middag I Grenoble // Le Fantin Latour 

Helgetur til Grenoble // nytt ANSA-

styre // Februar 2020 

Lars bruno Senum: Nestleder 2020 

 

Henrik Arctander: Informasjonsansvarlig 2020 

 

Daniel Rye: Landsleder 2020  

 

August Hjelle Petersen: Økonomi ansvarlig 2020 

 

Henriette Hestsveen: Redaktør 2020 

Yasmine Mekki Hovland: Markedsansvarlig 2020 

 

Nils-Fredrik Solem: Informasjonsansvarlig 2019 

 

Dina Dignæs: Landsleder 2019 
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Skoleåret vårt startet med to ukers “bli kjent” med 

aktiviteter, turer til stranden og omvisninger rundt om  

I byens unikhet bedre kjent som “Betongbyen”. 

 

 

Le Havre, Normandie  

Studentene fra Lillehammer var klare for 

et nytt studieår ved EM Normandie og 

mange sitt første møte med Frankrike, og 

UNESCO byen Le Havre I September 2019 

Funfact: Auguste Perret var arkitekten som fikk oppdraget å bygge opp denne byen etter bombinger fra krigen. 
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Studielivet i Toulouse //Bastian Krohg & 

Emilie Alice Stokken – ANSA Toulouse 

Lurer du på om du vil studere i utlandet?  

Det gjorde vi, og den avgjørelsen har vi ikke 

slitt med siden. Siden august i fjor har vi 

studert i Toulouse, en Sør-fransk perle av en 

by omtrent på størrelse med Oslo. Der 

studerer vi for øyeblikket en ingeniørgrad 

ved INSA der man kan studere alle mulige 

former for teknologiske fag man enn måtte 

ønske seg. INSA Toulouse har tilogmed en 

helt egen linje tilpasset oss nordmenn hvor 

de tar inn 20 og noen elever i året, og man 

må ikke engang kunne fransk før man 

begynner! Kort sagt så er det en pandoras 

eske med muligheter. 
Toulouse befinner seg midt mellom 

vestkysten og côte d’azur i Frankrike, 

et steinkast opp fra grensen mot 

Spania. Dette innebærer fantastisk 

klima og kort avstand til alle mulige 

slags reisemål, være seg skitur til 

pyreneene, strandtur ved 

middelhavet eller en helgetur i 

Barcelona. I tillegg til dette er 

Toulouse også en av Frankrikes 

største studentbyer, med omkring 

115 000 studenter ved en rekke ulike 

universiteter og studieretninger → 

På INSA Toulouse finnes det et studieprogram heter “NorgINSA” som er laget spesielt for nordmenn - en flott 

blanding av Norge og Frankrike, baguetter og knekkebrød, vin og akevitt. Her går man i en norsk klasse som 

består av alt fra 8 til “noen og tyve” norske studenter hele første klasse, og det blir lagt til rette for en smooth 

overgang fra norsk videregående til fransk “grande école”. I andre klasse og videre kan man velge akkurat de 

samme retningene og spesialiseringene som resten av studentene, men fortsatt med mulighet for ekstrahjelp. 

For å sitere Hannah Montana får man altså “the best of both worlds”!  

 

Hvis du vil vite mer om NorgINSA-programmet kan du finne mer info på nettsidene til utdanning i verden, eller 

så kan du sende mail/facebook-mld til ANSA Toulouse så skal vi svare så godt vi kan på alt du måtte ha av 

spørsmål! 

I Toulouse er det som mange andre studiesteder i utlandet et eget lokallag fra ANSA, der vi begge sitter i 

styret. I tillegg er det flere representanter fra studentorganisasjonen Tekna. De stiller i stand årlige 

arrangementer, sammenkomster, turer og lignende for nordmennene i området, og de passer på at alt går på 

skinner og at alle har det fint. Noen av arrangementene som stilles i stand er julebord, 17. Mai feiring, skitur til 

Pyreneene, vinturer, grøtkveld og mye mer, og det hele med en egen studentavis som prikken over i’en! 

Dessuten inviteres det også til ANSAs landsmøter og andre eventer der man kan bli kjent med andre 

nordmenn som studerer i Frankrike. Alt dette, kombinert med en flott gjeng med mennesker, gjør det sosiale og 

samholdet i Toulouse helt impeccable som man sier på godt fransk! 

Tip: Hvis du har noen spørsmål om 

INSA, Toulouse, livet som student i 

Frankrike eller utlandet generelt så må 

du ikke nøle med å ta kontakt med 

oss i ANSA Toulouse på facebook eller 

mail (toulouse@ansa.no)!  

 

Vi elsker spørsmål og lover å svare så 

godt vi kan! Sjekk også ut NORGINSA 

på facebook og instagram for mer 

bilder og oppdateringer! 



NO  1 |  MAI-2020  |  5 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protip: Arrangementene er 

gratis for medlemmer av 

ANSA, og medlemsskap er 

kun 40 kr per måned! :) 

 

 

 

Tip: Trykk inn på Student I Frankrike for geniale 

tips og triks for studentlivet I Utlandet + Like 

ANSA’s Facebook-side for updates! 

 

 

Har du lyst til å sende inn et bidrag til bladet?  

 

- ta gjerne kontakt med meg! 

Redaktor.frankrike@ansa.no  

 

Alt tas mot med åpne armer :)  

 

Videre ønsker jeg alle en frisk, lærerik og 

spennede sommer 

 

Ta vare på dere selv medstudenter! 

 

Klem Henriette H,  
Redaktør I ANSA.  

 

 

Hei!  

Besøk gjerne ANSAs nettsidefor mer 

informasjon, kontakt og oppdaterte 

happenings. 

 

Under denne tiden vi er I nå,  

vil arrangementer stå på vent til over 

sommeren.  

 

Men! Vi satser på å kickstarte ANSA-

arrangementer mot høsten, med Kick-

off/organisasjonskurs (online), landsmøte 

og karriereforum og ønsker alle hjertlig 

velkommne!  

 

Nettside: www.ansa.no 

mailto:Redaktor.frankrike@ansa.no
http://www.ansa.no/

