
Christina Lykke Elling   2021- 
 

Der er nu gået omkring 4 måneder, og jeg (nr. 2 fra højre på 
billedet) har afsluttet mit første semester på Brigham Young 
University i Provo, Utah. Månederne er fløjet afsted, og det har 
allerede været en oplevelse for livet, som jeg ikke ville være 
foruden. Som altid er der mindre gode dage, hvor jeg har savnet 
venner og familie, men i det store hele har jeg haft det virkelig 
godt. BYU er ejet af mormonkirken, hvilket vil sige, at de fleste 
elever er medlem af kirken, hvilket man lige skulle vænne sig til. 

Dog har alle været meget imødekomne og søde, hvilket har gjort det nemt for at falde til. Så hvis du 
elsker at opleve nye kulturer og er åben, så er jeg sikker på, at det også vil være noget for dig! 
 

Jeg har altid vidst, at jeg ville have er sabbatår efter min tid på handelsskolen, men det var faktisk 
meget tilfældigt, at jeg valgte at anmode om dette legat til USA. Dog har jeg ikke fortrudt en eneste 
gang at jeg tog chancen. Jeg havde brug for at komme ud og opleve verdenen og se det hele fra et 
andet perspektiv. Desuden ønskede jeg ar udvikle mig sprogligt og lære en helt ny kultur at kende. 
Dog var den største grund, at jeg havde brug for en udfordring og ligeledes bevise over for mig selv, 
at jeg kunne gøre det. At besøge USA har altid være på min to-do liste. Selvom det i starten virkede 
lidt skræmmende at sige farvel til familie og venner, så tog jeg springet og rejste til USA, hvilket jeg 
er glad for, jeg gjorde.  
 

BYU fungerer lidt ligesom et universitet i Danmark, hvilket man kan mærke på det akademiske 
niveau. Derfor kræver det, at du er villig til at læse lektier, hvis du ønsker at klare dig godt.  Dette 
kan til tider være stressende men, hvis du forbereder dig godt, skal det hele nok gå.  Her på BYU kan 
man vælge blandt en masse forskellige fag. Første semester har jeg taget fagene ’Marketing 
Management’, ’Beginning Tennis’, ’Effective Study and Learning’, ’Introduction to the Church’, 
‘Weight Training’, ‘International Orientation’ og ‘Intro to Entrepreneurship’, hvilket jeg har været 
glad for.  
 
Jeg bor on-campus i Helaman Halls, hvilket er meget socialt. Det fungerer således, at man oftest bor 
sammen to og to, og så er der fællesbad og toilet. Jeg deler værelse med en sød, amerikansk pige, 
som hedder Allie. I værelset ved siden af mig, bor Stine, den anden dansker på samme legat, hvilket 
jeg er superglad for. I tiden jeg har været her, har jeg været heldig at komme med min roommate til 
Arizona, hvilket jeg har været fan af! Så selvom, at der til tider godt kan være en del lektier etc., så 
er der altså stadig masser af tid til fritid, som jeg personligt har brugt på at gå i fitness, være 
sammen med venner, eller tage ud og opleve noget. 
 

Opholdet her på BYU har allerede lært mig så meget. I løbet af de sidste måneder har jeg sprogligt 
forbedret mig meget. Man er tvunget til at snakke engelsk, hvilket har været ekstrem god øvelse for 
mig. Desuden har det været spændende, at alt akademisk arbejde er på engelsk. På det personlige 
plan, har jeg også udviklet mig på mange måder. Jeg er blevet mere moden og selvstændig, da man 
som sagt står på egen hånd. Desuden har jeg lært mig selv at være mere åben over for fremmede 
mennesker, kulturer og religioner, i stedet for at være sky og reserveret. Jeg ser frem til endnu et 
semester på BYU, hvor jeg håber på endnu mere erfaring og flere oplevelser.   
 

Christina er student fra Frederikshavn Handelsskole i 2021, hvor hun gik på studieretningen Økonomi.  

  


