
Bliv værtsfamilie for 
Alice fra Italien

Alice på 16 elsker teater, bøger og ballet

Alice kommer fra en lille by i det sydlige Italien. Her bor hun med sine forældre, sin
lillesøster på 13 år og sin fugl ‘Lemon’. Alice nyder at være blandt børn og dyr, og hun
beskriver sig selv som en omsorgsfuld, glad, høflig og hjælpsom pige.

Alice elsker bøger, teater, ballet og historie. Hun elsker at leve sig ind i bøgernes univers.
Hun er en rigtig ‘Alice i Eventyrland’, som hun selv siger. I flere år har Alice gået til
ballet, svømning og spillet klaver. I Danmark drømmer Alice om, at hun kan blive en del af
en teatergruppe, at hun kan prøve skøjteløb og danse ballet.

Hendes yndlingsfag er engelsk og historie, da det giver hende forståelse for verden. Alice
drømmer om, at blive skuespiller en dag. Af sin lærer beskrives Alice som en dygtig,
dedikeret og engageret elev.

I Danmark håber Alice på, at hun kan få gode venskaber og lære den danske kultur og det
danske sprog at kende.

Alice kommer til Danmark til august og hun
skal være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06

Alice
16 år født februar 2006



Annika
16 år født april 2006

Bliv værtsfamilie for 
Annika fra Schweiz

Annika på 16 er aktiv og elsker at spille håndbold
Annika bor med sin mor, far og to yngre søskende i en lille by i Schweiz. Som familie elsker
de at være i naturen. Annika er gennem rejser blevet fascineret af den skandinaviske
kultur, hvorfor hun har valgt at tage på udveksling i Danmark.

Annika er en rigtig håndboldpige! Hun elsker at spille håndbold og hun har spillet i over 8
år. Hun spiller 3-4 gange om ugen samt kampe i weekenden. Hvis det er muligt, vil Annika
gerne fortsætte med at spille håndbold i Danmark.

Som person er Annika sporty og aktiv. Udover håndbold kan hun godt lide at lave
udendørsaktiviteter som vandring og mountain biking. Når Annika skal slappe af laver
hun kreative ting. Her tegner og maler hun. Som person beskriver Annika sig selv som
værende hjælpsom, tillidsfuld og lyttede. I skolen kan hun bedst lide naturfag som
geografi. Hun er nemlig mere logisk tænkende og god til tal, som hun selv siger.

🌱 Annika spiser vegetarisk og fisk og hun hjælper
med glæde til, når der skal laves aftensmad.

Annika kommer til Danmark til august og skal
være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Carlotta
16 år født juli 2006

Bliv værtsfamilie for 
Carlotta fra Tyskland

Carlotta på 16 er aktiv og elsker heste
Carlotta er fra Hamborg i Tyskland, hvor hun bor med sine forældre og lillesøster på 11
år. Med familien i weekenderne tager de gerne på ture ud til havet eller i Zoo, hvilket
Carlotta nyder.

I sin fritid har Carlotta en masse hobbyer og hun tager aktiv del i sit lokalsamfund. I over
fem år har hun gået til Zumba og Hiphop. Carlotta kan også rigtig godt lide at ride på
heste, hvilket hun håber er muligt, når hun kommer til Danmark.

Carlotta er aktiv i det lokale ungdomsbrandvæsenet, derudover deler hun mad ud til
udsatte mennesker og så er hun frivillig i det lokale dyreinternat. Carlotta er en utrolig
omsorgsfuld pige, som drømmer om at blive specialpædagog.

Med sine venner kan Carlotta godt lide at være udenfor og stå på skateboard. Når hun
skal slappe af foretrækker hun at tegne, male og læse noveller. Carlotta håber på, at
hendes udvekslingssår i Danmark vil give hende en masse fantastiske minder.

🌱 Carlotta er vegetar og hun elsker at bage og
lave vegetariske retter – noget som hun ofte gør
med sin lillesøster.

Carlotta kommer til Danmark til august og
skal være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Clémence
16 år født januar 2006

Bliv værtsfamilie for 
Clémence fra Frankrig

Clémence på 16 er spejder og elsker naturen
Clémence kommer fra Frankrig, hvor hun er den yngste i en søskendeflok på tre. Clémence
og hendes brødre har et godt forhold. Sammen spiller de brætspil eller tager ind til byen.

Som en rigtig spejder elsker Clémence at være i naturen og at campere! Noget af det som
Cémence elsker ved spejder er, at de selv kan lave fede projekter og aktiviteter. Derudover
er Clémence en rigtig vandhund, der godt kan lide at svømme. Om sig selv siger
Clémence: ”Jeg er altid positiv og glad. Jeg har humor og jeg tilpasser mig nemt til
mennesker og situationer”. Hendes yndlingsfag er engelsk, fransk og biologi. Hun
drømmer om at blive paramediciner, så hun kan hjælpe mennesker, der har brug for det.

Clémence trives også i sit eget selskab, hvor hun godt kan lide at se film eller serier og
lytte til musik. Clémence er vild med at lave mad, specielt at bage kager og lave klassisk
fransk mad. I Danmark glæder hun sig til at prøve dansk mad og opleve den danske
kultur. Samtidig glæder hun sig til at lave franske specialiteter til sin kommende
værtsfamilie.

🌱 Clémence spiser primært vegetarisk, men hun er
åben overfor at bo hos en ikke-vegetarisk
familie og prøve traditionel dansk mad.

Clémence kommer til Danmark til august
og skal være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



David
16 år født december 2005

Bliv værtsfamilie for 
David fra Tyskland

David på 16 elsker at spille spil og piano!
David kommer fra Tyskland, hvor han bor mor sammen med sin mor og to ældre
søskende. Sammen som familie spiller de ofte spil som UNO, de hygger sig i stuen og ser
film sammen.

Om sig selv siger David: ”Jeg er ærlig og tillidsfuld. Jeg vil også sige, at jeg er rar og
har en god humor. Jeg er tålmodig og nede på jorden”. I sin fritid kan han godt kan
lide at spille tennis, klaver og videospil med sine venner. I Danmark håber David, at han
kan prøve nye aktiviteter. Her vil han gerne lære at lave mad og bage. Han vil også gerne
lære at tegne og gå til sport, hvis det er muligt.

Davids yndlingsfag er engelsk. Da han finder sproget vigtigt at kunne, for at tale med
mennesker fra store dele af verden. Han drømmer dog om, at arbejde inden for IT, når
han bliver ældre. Af sin lærer bliver David beskrevet som dedikeret og tillidsfuld.

David har længe ønsket at besøge Danmark. I 4 år har han drømt om at tage på
udveksling, da han synes, at det er interessant at lære en ny kultur og nye mennesker at
kende.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06

David kommer til Danmark til august og skal 
være i Danmark i et skoleår.



Diandra
17 år født oktober 2004

Bliv værtsfamilie for 
Diandra fra Estland

Diandra på 17 elsker at spille tennis og være aktiv
Diandra bor i byen Pärnu i Estland. Her bor hun med sin mor, far og hund. Diandra er den
yngste i en søskendeflok på tre. Hun har en storebror og en storesøster, som begge er
flyttet hjemmefra.

Diandra elsker at dyrke sport og at være aktiv! I over 11 år har hun spillet tennis, hvilket
hun håber på, at hun kan fortsætte med i Danmark. Derudover er hun glad for at løbe, gå
lange ture og styrketræne. Udover at være aktiv kan Diandra godt lide at lave mad, skrive
digte, læse bøger og opleve nye steder. Om sig selv siger hun, at hun er positiv,
omsorgsfuld, aktiv og ambitiøs.

Om Diandra skriver veninden: ”Du er meget udadvendt, du er altid klar på et eventyr.
Du er sarkastisk og har en god humor. Du er utrolig sød og venlig overfor nye
mennesker, og du vinder folks hjerter med din ærlighed. Du er den bedste ven
nogen nogensinde kunne drømme om”

Diandra drømmer om at opleve ‘dansk hygge’ med sin værtsfamilie. Hun glæder sig til at 
opleve den danske kultur og gå i dansk skole.

Diandra kommer til Danmark til august
og skal være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre mere 
om at blive værtsfamilie, så 
kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Elio
16 år født maj 2006

Bliv værtsfamilie for 
Elio fra Tyskland

Elio på 16 år er betænksom og elsker at danse 
Elio hedder Elsa, men foretrækker at blive kaldt Elio. Elio identificerer sig selv som non-
binær og anvender pronomen ‘de’. Elio bor i Berlin sammen med sin mor og far. Elio har
også to ældre søskende, som begge bor i USA. Elio har et tæt forhold til begge sine
forældre. Sammen spiser de aftensmad, tager i sommerhus og spiller brætspil.

Elio er betænksom, nysgerrig og livlig. De elsker at danse og synge. De har gået til
moderne dans i 5 år og har sunget i kor i 8. Hvis det er muligt, vil Elio gerne fortsætte med
at danse og synge i Danmark.
Siden Elio var helt lille, har de interesseret sig for psykologi og true crime. De elsker at
læse og lytte til podcasts. Elio kan også rigtig godt lide at lære nye sprog, synge, danse og
lave skuespil. I skolen er Elios yndlingsfag matematik, kemi og psykologi. Elio kunne godt
tænke sig at læse psykologi eller blive lærer – men først vil de gerne rejse jorden rundt!

Elio beskriver sig selv som værende en smule generet til at starte med, men også meget
åben og ærlig. De har et omsorgsfuldt sind, der godt kan lide og lytte og hjælpe andre.
Om Elio siger veninden:

”De er meget omsorgsfuld, ansvarlig og tillidsfuld.
De er der altid for os og får os til at grine i enhver
situation”

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Giorgia
17 år født februar 2005

Bliv værtsfamilie for 
Giorgia fra Italien

Giorgia på 17 år er kreativ og elsker at bage
Giorgia kommer fra det nordlige Italien tæt på Milano. Giorgias familie består af hendes
mor, far, storesøster og hunden Emma. Som familie kan de godt lide at opleve nye steder.
De tager ofte på udflugt til andre byer og ud at vandre i bjergene.

Giorgias helt store passion er bagning og konditori! Siden hun var barn, har hun drømt
om at blive konditor. Derfor går Giorgia på kokkeskole tæt på Bergamo, hvor hun i
hverdagene bor på skolen.

Giorgia kan også godt lide at dyrke sport. Hun har blandt andet spillet basketball i 7 år og
volleyball i 2. I sin fritid bruger hun tid med sine venner, bager, tager på cykelture og lytter
til musik.

Om sig selv siger Giorgia, at hun er kreativ, glad og en smule genert – og så elsker hun at
være omkring dyr, specielt hunde! Hun håber blandt andet på, at hendes udvekslingsår
vil gøre hende mindre genert og give hende en masse fantastiske minder.

Giorgia kommer til Danmark til august og
skal være i Danmark i et skoleår

Er du interesseret i at høre mere 
om at blive værtsfamilie, så 
kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Jalane
16 år født maj 2006

Bliv værtsfamilie for 
Jalane fra Frankrig

Jalane på 16 år elsker musik og at danse 
Jalane kommer fra Frankrig, hvor hun bor med sin mor, far, to ældre brødre på 17 og 21 og
deres tre katte. Jalane fortæller, at de er en festlig familie, som elsker at danse og synge.
Sang, dans og et det festligt humør er noget, Jalane har taget med sig. Hun er beskriver
nemlig sig selv som glad, nysgerrig og sjov.

Jalane kan godt lide musik. Hun har spillet klarinet 7 år, hvilket hun håber, at hun kan
fortsætte med i Danmark. Derudover er hun glad for at synge og svømme i hendes fritid.
Jalane fortæller, at hun er mere til musik og sang end hun er til sport.

I Frankrig har Jalane og hendes familie selv budt tre udvekslingsstudenter indenfor i deres
hjem. Gennem YFU har hun lært danskere at kende, hvorfor hun er blevet nysgerrig på
Danmark og den danske kultur.

Hendes yndlingsfag er engelsk. Hun ønsker at blive bedre til både engelsk og dansk. Af sin
lærer bliver Jalane beskrevet som en dygtig elev, der er god til at samarbejde med sine
klassekammerater. Hun glæder sig til at komme til Danmark og lære den danske kultur at
kende.

Jalane kommer til Danmark til august og 
skal være i Danmark i et skoleår

Er du interesseret i at høre mere 
om at blive værtsfamilie, så 
kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Laura
16 år født november 2005

Bliv værtsfamilie for 
Laura fra Letland 

Laura på 16 år er nysgerrig og glad for sport
Laura kommer fra Letland. Her har hun en far, en mor og to yngre søskende. Som familie
kan de godt lide at tage på ture, at rejse og spille spil.

Laura er aktiv og sporty! Som Laura selv siger, giver sport hende god energi. Hun har gået
til cykling i 6 år og spillet badminton i 2, derudover svømmer Laura også. Hvis det er
muligt, vil Laura gerne spille badminton eller volleyball i Danmark. Laura kan også rigtig
godt lide at danse, specielt til k-pop. Med sine klassekammerater, venner og familie
spiller hun dagligt kortspillet ”Durak” og når det sner i Letland, så tager Laura sine ski på!

I skolen kan Laura godt lide faget erhvervsøkonomi, da hun drømmer om at arbejde med
økonomi og ledelse. Derudover kan Laura også rigtig godt lide biologi og geografi,
eftersom hun gerne vil vide mere om vores planet. En gang om måneden plejede Laura at
deltage i en geografi olympiade🌍

I Danmark håber Laura på at få nye venner, lære et nyt sprog og kultur at kende. Laura
glæder sig til at komme til Danmark! Hun er allerede
begyndt til dansk, så hun hurtigere kan lære sproget.

Laura kommer til Danmark til august og skal være
i Danmark i et skoleår

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Lena
16 år født september 2006

Bliv værtsfamilie for 
Lena fra Frankrig

Lena på 16 år er en eventyrlysten spejder
Lena kommer fra Frankrig, hvor hun bor med sine forælde. Lene har tre ældre søskende,
som alle er flyttet hjemmefra. Som familie har de altid været glade for tage en tur på
cyklen eller tage vandrestøvlerne på.

Lena har i over 9 år gået til spejder. Gennem spejder har hun fået en masse venner, hvor
hun især er glad for deres sommerlejre – her har hun nemlig mulighed for at planlægge og
lave sjove aktiviteter. Lena har også gået til moderne og klassisk dans og er vild med at
bevæge kroppen.
I Danmark håber Lena på, at hun kan prøve kræfter med nye aktiviteter. Som person er
Lena altid klar på at prøve nye sportsgrene, tage på eventyr, hygge med sine venner og
tilbringe tid i naturen!

I skolen kan Lena rigtig godt lide biologi og samfundsfag, da hun er interesseret i at vide
hvordan verden fungerer. I Danmark drømmer Lena om at møde en masse nye mennesker.
Hun håber på, at få en værtsfamiliefamilie, nye venner, at blive en del af en lokal skole og
by og at lære dansk.

Lena kommer til Danmark til august og skal være i
Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Madita
16 år født juni 2006

Bliv værtsfamilie for 
Madita fra Tyskland

Madita på 16 år er kreativ, hjælpsom og ambitiøs
Madita er fra Oldenburg i Tyskland. For Madita er familien utrolig vigtig. Hun har et tæt
forhold til begge sine forældre. Maditas familie består af sine forældre, bonusforældre og
seks yngre søskende. Når de skal lave noget sammen, tager de ofte ud i naturen. At bruge
tid i og lære om naturen er noget som Madita rigtig godt kan lide.

Om sig selv siger Madita: “Jeg er meget selvstændig og har et åbent mindset. Jeg kan
godt kan lide at lære andre mennesker at kende. For det meste er jeg meget energisk og
jeg deltager i mange aktiviteter”. Madita er miljøbevidst, hun går op i samfundet og hun
forsøger altid at forstå andres perspektiver og blive klogere. Derudover elsker Madita at
være kreativ. Hun tegner, maler og hækler. Igennem det kreative føler hun, at hun kan
udtrykke sig selv.

I skolen er Madita specielt interesseret i biologi, fysisk og kemi og hun drømmer om at
blive jordemoder. Af sin lærer bliver Madita beskrevet som dygtig, hjælpsom, ambitiøs,
selvstændig og empatisk.

🌱 Som den eneste i sin familie, er Madita vegetar.
Et valg hun tog, da hun ønskede at gøre noget godt
for klimaet og dyrene.

Madita kommer til Danmark til
august og skal være her i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Margherita16 år født december 2005

Bliv værtsfamilie for 
Margarita fra Estland

Margarita på 16 elsker at svømme og være social

Margarita kommer fra den nordlige del af Estland, hvor hun bor tæt på hovedstaden
Tallinn. Her bor hun med sine forældre, bedstemor, søster og bror. Margarita er et tæt
forhold til sin familie. Om vinteren står de på skøjter og om sommeren tager de på
cykelture.

Margarita elsker sport – specielt svømning. Hun har gået svømning i over 11 år, hvor hun
har svømmet i en professionel svømmeklub. I dag svømmer hun mest for sjovt og hun
håber på, at hun kan forsætte med at svømme i Danmark.

I sin fritid kan Margarita godt lidt at gåture med sine venner, tage i biografen, en tur på
biblioteket, tegne, se film og cykle. I skolen er hendes yndlingsfag samfundsfag, kemi og
fysisk, da hun interesserer sig for hvordan verden fungerer. Margarita drømmer om at
komme på universitetet og læse jura.

Som sig selv siger Margarita: ”Jeg er en meget social og åben person. Jeg elsker at møde
nye mennesker og lære noget nyt af dem”. I Danmark glæder Margarita sig til at lære den

danske kultur at kende, til at lære dansk

og få nye venskaber.

Margarita kommer til Danmark til august 
og skal være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre mere 
om at blive værtsfamilie, så 
kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Maud
15 år født juli 2006

Bliv værtsfamilie for 
Maud fra Frankrig

Maud på 15 er hjælpsom, omsorgsfuld og kreativ
Maud kommer fra Frankrig, hvor hun bor sammen med sin mor, far, storebror og to yngre
søskende, deres hund, kat og høns. Familien er tætte og Maud bruger meget tid sammen
med sine søskende. Sammen kan de godt lide at spille spil, gå ture med hunden, se film,
samt danse og grine.

Maud beskriver sig selv som en rolig og lidt stille pige, med en stor personlighed. Hun er
hjælpsom, omsorgsfuld, positiv og optimistisk. Hun er en rigtig fighter! Maud elsker at
passe sine søskende, lave mad til dem og få dem til at grine. Hun siger selv, at hun elsker
børn og dyr. Hun har gået spejder i fire år og til ridning, og hun kan rigtig godt lide både
heste, hunde, katte og natur.

I sin fritid kan Maud godt lide at være kreativ, at læse, danse og tegne – nogle gange kan
hun blive så opslugt af at tegne, at hun helt glemmer aftensmaden. Maud kan også godt
lide at fordybe sig i bøgernes univers, specielt i Harry Potter og den franske forfatter
Guillaume Mosse.

Maud glæder sig til at komme til Danmark. Her ser
hun frem til at lære en ny kultur at kende, at få
venskaber, at lære dansk og at prøve nye aktiviteter.

Maud kommer til Danmark til august og 
skal være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive 
værtsfamilie, så kontakt YFU 
på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Ruby
16 år født oktober 2005

Bliv værtsfamilie for
Ruby fra Tyskland

Ruby på 16 år er kreativ og elsker teater

Ruby kommer fra Berlin, hvor begge hendes forældre, lillesøster, bonusforældre og
bonusøskende bor. Forældrene bor på samme vej, så det gør det nemt for Ruby at besøge
sine forældre. Ruby har et tæt forhold med alle sine søskende, som hun often besøger.
Med sin far kan Ruby godt lide at lave mad og være kreativ, og sammen med sin mor og
bonusfamilie tager de på hikes i naturen.
Ruby er utrolig glad for at lave teater. Hver mandag går hun til teater. Det som Ruby
specielt finder sjovt og spændende ved teater er, at hun lærer en masse om kropssprog og
skuespil. Igennem teater kan hun være forskellige karakter og se verden fra andre måder.

Med sine venner kan Ruby godt lide at bruge tid på at være kreativ, spille brætspil og være
udenfor. Om sig selv siger Ruby: ”Jeg er en meget venlig og glad person. Jeg kan godt
lide at hjælpe mine venner og familie og få dem til at smile”.
Ruby elsker at møde nye mennesker, få nye venner og opleve nye steder. Blandt andet
derfor vil Ruby på udveksling og så drømmer hun om at rejse jorden rundt inden hun
starter på universitetet.

🌱 Ruby spiser vegetarisk, men er åben overfor
at bo hos en ikke-vegetarisk familie.

Ruby kommer til Danmark til august og
skal være i Danmark i et skoleår

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værts-
familie, så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Sabrina
16 år født maj 2006

Bliv værtsfamilie for 
Sabrina fra Tyskland

Sabrina på 16 år elsker at dyrke sport og atletik 
Sabrina kommer fra Tyskland, hvor hun bor samen med sin mor, far og sin storebror på 17
år. Med familien spiller hun brætspil, bager, laver mad og de tager på ture sammen.
Sabrina kan gode lide at lave mad, hvilket hun også ønsker at gøre det sammen med sin
kommende værtsfamilie.

Sabrina beskriver sig selv som en atletisk pige, der godt kan lide naturen og dyr – og så er
hun betænksom, kreativ og empatisk! Hun elsker at bevæge sig og at være aktiv. Hun vil
hellere bevæge sig end at sidde stile, som hun selv siger. Derfor er hendes yndlingsfag i
skolen også idræt. I sin fritid dyrker Sabrina atletik, hvilket hun har gjort i over fem år.
Sabrina kan også godt lide at svømme, taekwondo og fægtning.

Når Sabrina ikke dyrker sport og træner, kan hun rigtig godt lide at bruge tid på at tegne,
lytte til musik, se film og bage og lave mad med sine forældre. Sabrina har længe ønsket
at komme på udveksling. Hun interesserer sig nemlig for andre kulturer, og
hun ønsker at lærer et nyt land og mennesker at kende.

Sabrina kommer til Danmark til august og skal
være i Danmark i et skoleår.

Er du interesseret i at høre mere 
om at blive værtsfamilie, så 
kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Sara
15 år født august 2006

Bliv værtsfamilie for 
Sara fra Rumænien 
Sara på 15 år elsker at cykle og læse 

Sara kommer fra Rumænien, hvor hun bor sammen med sine forældre og yngre
tvillingebrødre. Som familie spiser aftensmad sammen og de kan godt lide at rejse
sammen, se fodboldkampe og store, internationale turneringer. Med sin bedstemor kan
Sara også godt lide at se skøjteløb og OL.

Sara har cyklet i over 11 år og gået til svømning i 7. I Danmark håber Sara på, at hun kan
cykle oftere og at hun kan blive endnu bedre i et køkken, da hun godt kan lide at lave
mad. Når det regner, kan Sara godt lide at læse en bog, hun elsker at se på solopgang og
solnedgang, tage billeder og gøre andre mennesker glade.

Sara kan også godt lide at lytte til musik, hvor hun lytter til Lana del Rey, the Weekend,
The Neighbourhood and Beach Weather.

Om sig selv siger Sara: ”Jeg betragter mig selv som en meget venlig og kommunikativ
person, der altid er klar til at opdage nye ting. Jeg er udadvendt og glad for at lære om
nye kulturer og mennesker.” Sara drømmer om at blive læge, så hun kan hjælpe andre
mennesker.

Sara kommer til Danmark til august og skal være i 
Danmark i et skoleår. 

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06



Shuto
17 år født november 2004

Bliv værtsfamilie for 
Shuto fra Japan

Shuto på 17 elsker at bygge robotter og spille spil
Shuto bor i den japanske by Kariya City, hvor han bor sammen med sine forældre og to
yngre søskende. Shuto har et godt forhold til sin familie. Han beskriver sin familie som
meget frie, hvor alle laver det, som de elsker. Sammen er de er gode til at have det sjovt
og samarbejde. Som familie spiller de brætspil, spiser sammen og tager på ture.

Shuto er helt vild med at bygge robotter! Han er med i Robocon klubben, hvor de deltager i
den årlige robotkonkurrence. I klubben designer de robotter og programmerer dem. Lige
nu er Shuto i gang med at bygge en robothånd, der kan hænge vasketøj op og vende
flasker. Shuto drømmer om at blive robotingeniør og hans yndlingsfag er matematik og
fysisk. Shuto kan også rigtig godt lide historie, og han glæder sig til at lære mere om den
danske historie, kultur og opleve dansk design.

Shuto beskriver sig selv som en ambitiøs, nysgerrig, aktiv og venlig ung fyr, som godt kan
lide at møde nye mennesker og opleve nye steder. Udover sin fascination for robotter, kan
Shuto godt lide at cykle, hike i bjerge, redigere videoer, flyve med droner, spille videospil,
besøge museer og gå i sauna.

Shuto kommer til Danmark til august og skal være i
Danmark i et skoleår

Er du interesseret i at høre 
mere om at blive værtsfamilie, 
så kontakt YFU på
Mail: YFU@YFU.dk
Tlf.: 64 76 30 06


