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Hej
jeg vil fortælle lidt om mit ophold her i USA, hvor jeg er som en del af
min praktikperiode for at blive landmand. Jeg ankom sidst i marts og
det har været en rigtig god oplevelse so far.
19.000 hektar, Hvede, Bønner & Majs

Mit navn er Mads Clausen, jeg er 19 år gammel. Jeg har altid
gerne ville til USA, for at opleve landets kultur, store biler osv.
Da jeg fik muligheden for at komme herover og arbejde med
landbrug som jeg godt kan lide og på samme tid have tid til at
opleve landet, kunne jeg ikke vente med at komme afsted.

Turen herover var rigtig god! Det hele
startede med at jeg blev opgraderet
på flyet til first/business class, så jeg
fik 5 retter, sæde med massage og
min helt egen seng om bord på flyet,
så jeg var nærmest trist da turen var
færdig, fordi jeg havde det helt fint
på flyet, hvorfor jeg blev opgraderet
ved jeg ikke?
Da jeg landene i Columbus var der et
hotelværelse klar og efter noget mad
fløj jeg i seng.

Man kunne med det samme mærke at man var langt væk hjemmefra, fordi alt var anderledes, og
nu blev man pludselig tvunget til at tale engelsk hele tiden, hvilket heldigvis gik fint. Dag 2 skulle vi
have et informationsmøde med Ohio, som er T2f’s partner i USA. Vi var 19 unge som boede på
hotellet og vi brugte hele formiddagen på praktiske ting. Der er masser af vigtige papirer der skal i
orden når man kommer ind i USA og de klare det hele, det var en STOR hjælp at mødes med dem,
da de har styr på alt hvad der skal ske af praktisk ting i starten. om eftermiddagen var vi rundt at se
byen campus/universitet hvor der går 55.000 elever, og det var vildt spændende, billedet ovenfor er
fra skolens eget fodbold stadium, hvor der er plads til 70.000, og ja, der er udsolgt til hver kamp.
Om aftenen mødtes vi alle igen, hvor Ohio igen gav en lækker middag og derefter gik vi på bar. Der
kom rigtig godt gang i den, og alle drak øl, undtagen mig! Jeg kunne godt få en, men når man er
under 21 er det en dum idé, da man risikere at blive sendt hjem igen (hvis man bliver opdaget)
Anyways, jeg fik snakket med rigtig mange fra forskellige steder i verden og det var meget
spændende! Det havde været en super dag i Columbus, og jeg kunne sagtens have blevet lidt
længere. Dag 3 rejser jeg videre imod min endelige destination, Jamestown - North Dakota.
Jeg blev hentet i lufthavnen af en af mine 3 chefer, (de er 3 om landbruget herovre) Han er kun 25
og rigtig flink, jeg blev vist lidt rundt og fik hurtigt fornemmelsen af hvor stor landbruget er. Vi dyrker
19.000 hektar, opbevarer selv alle afgrøder og transportere selv til kunder. Jeg blev læsset af i det
hus hvor jeg bor, sammen med en anden praktikant fra england, og det er rigtig fint, vi har gode
forhold.

Vi har vores hver vores bil, fint lille hus med alt hvad vi
har brug for, super internet (kæmpe bonus). Jeg blev
sendt ned i en butik hvor jeg frit kunne købe alt det
arbejdstøj jeg synes jeg havde brug for. Den første
dag på arbejdet var lidt hektisk, da det lige passede
med at vi havde kursus med nogle fra John deere,
som skulle lære os om deres GPS system. Heldigvis
kendte jeg det hjemmefra så det var ikke så svært.
Men jeg mødte alle på gården med det samme, og vi
er næsten 20 ansat her. Endelig begyndte der et
komme lidt ro på, vi brugte et par dage på at køre
rundt og kigge, lærer mig om de forskellige steder,
stille og roligt forberede mig på de forskellige opgaver
der skulle komme.
Arbejdsbil, som også må frit bruges til private ture
Maden er tit den nemme løsning
Rory fra England

Nu har jeg været her i en måned og
jeg er faldet til nu, de første par uger
er alt nyt og der sker nye ting hele
tiden, men nu er man begyndt at få
en almindelig hverdag.

Vi arbejde 8-5 hver dag, spiser på restaurant til middag, får et par fyraftens-øl, det er meget stille
og roligt for tiden, vi går alle sammen og venter på at vi kan komme i gang med forårsarbejdet,
hvilket nu er 3 uger forsinket. Det er et super sted at arbejde, gode kollegaer men har også en
rigtig flink chef der invitere til fødselsdage og går op i at praktikanterne får noget ud af deres
forhold, hvis man har spørgsmål er de også rigtig gode til at forklare, de ved at vi er her for at lære
USA er et fantastisk land,
og jeg vil klart anbefale
andre at komme hertil.
Jeg håber det har været
interesant og jeg vil skrive
igen med flere billeder når
vi har fået sået vores
afgrøder.

Med venlig hilsen
Mads Clausen

