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Sidste år valgte jeg at tage chancen og tage 

afsted til USA på Frederikshavn Handelsskole 

legat til BYU uden at vide, hvad jeg gik ind til. 

Aldrig havde jeg troet, at det ville blive mit livs 

bedste beslutning. Da jeg tog afsted, havde jeg 

virkelig brug for at opleve noget nyt, og jeg 

havde altid elsket at rejse til USA med min 

familie.  

Da jeg efter mit første år endte med at skabe 
så mange relationer og begyndte at anse BYU 
som et hjem, kunne jeg ikke forestille mig 
aldrig at komme tilbage efter dette år. Derfor 

ansøgte jeg om at få lov til at blive hos BYU og færdiggøre min bacheloruddannelse, i alt 4 år. Efter 
en kort ansøgningsproces sagde legatet ja til at ville dække de fleste omkostninger for at gøre det 
muligt. I øjeblikket er jeg ved at søge om andre legater, både danske og engelske, til finansieringen 
af mit ophold.  
 
Jeg bor i øjeblikket i en lejlighed lige udenfor campus. Her bor jeg med tre andre piger. 
Lejlighedskomplekset er meget socialt, så jeg har mødt mange venner gennem dette. Der er 
konstant aktiviteter og sjove ting at lave. Alle de mennesker, jeg har mødt her, har været helt 
fantastiske. Så mange familier har været så velkomne og har villet gøre alt for at sikre sig, at jeg har 
det godt. Det gør så stor en forskel, når jeg er så langt væk hjemmefra. 
 
Til sommer vil jeg søge ind på universitetets marketinguddannelse. Indtil videre har jeg mest taget 
såkaldte “generals”, som er fag som historie, samfundsvidenskab, billedkunst, biologi osv., som er 
obligatoriske på universiteter i USA. Dog vil jeg (hvis jeg bliver optaget) komme til at tage flere 
marketing-relaterede fag efter sommeren. Fagligt har jeg ikke haft mange problemer. Selvfølgelig er 
det lidt mere vanskeligt, at al undervisning og lektier foregår på engelsk, men jeg synes hurtigt, at 
man vænner sig til det.  
 
Allerede dette semester har jeg fået en masse fantastiske oplevelser. Jeg havde muligheden for at 
tage til Hawaii i en uge. Derudover besøgte jeg en af nationalparkerne, Zion National Park, hvor 
fotoet er fra. Der er konstant muligheder for at få de fedeste oplevelser. Sidste år havde jeg 
muligheden for at besøge syv forskellige stater. Som du kan se på billedet, så har jeg også været 
nødt til at få mig et amerikansk kørekort, så nu kan jeg selv komme rundt. 
 
Opholdet har givet mig så mange fede oplevelser med i bagagen, men det har også hjulpet mig så 
meget socialt, personligt, fagligt og professionelt. Selvom at det er hårdt at være væk hjemmefra til 
tider, så er jeg evigt taknemmelig for den her oplevelse, og jeg ville ikke ændre noget ved det.  
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