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Jeg ved mere om mig selv 
Rejsebrev fra Sabine Nielsen ’12, New Zealand 

2011 er gået utroligt stærkt for mig! Jeg kan næsten ikke tro, at det nu er omkring 10 måneder siden, at jeg forlod lille 

kolde Danmark, for at tage på udvekslings ophold i smukke New Zealand. Nu nærmer julen sig og jeg må indse at jeg 

snart skal hjem igen. Mit udvekslings ophold i New Zealand har været utroligt spændene og helt anderledes for mig.  

 

I begyndelsen da alt var nyt sørgede jeg for at tage mig god tid til at tilpasse mig til de nye omgivelser.  

Min familie var super flinke til at hjælpe mig godt på vej med alle de nye små 

ting som; hvilken bus jeg skulle tage til skole,  hvor jeg kunne finde ting i huset, 

hvordan jeg bedst muligt kom rundt omkring, hvad der var bedst at medbringe, 

hvem jeg kunne kontakte hvis jeg farede vild osv. 

 

I skolen var den internationale afdeling også meget hjælpsomme med at hjælpe 

mig i gang med; hvilke bøger jeg skulle låne på skolens bibliotek, hvor mine nye 

klasse lokaler var, hvordan jeg fandt rundt på skolen, hvad jeg havde brug for i 

hvilke fag, hvem jeg kunne spørge om rådgivning osv.  

 

Jeg var heldig fordi jeg hurtigt fik nogle søde veninder som også var villige til at hjælpe mig godt på vej med f.eks.; 

hvilke butikker der var gode for shopping, hvorhenne de gode caféer var, hvordan jeg kunne melde mig til sportshold, 

hvad der var in, hvem jeg kunne stole på osv. 

 

Ja, alt dette virker forvirrende, men det var det også. I de første uger var jeg meget træt, forvirrede, og jeg brugte en 

hel del tid på at sætte mig ind i mine nye dagligdags rutiner. Jeg er utroligt glad for at jeg havde så mange omkring mig 

til at hjælpe. 

 

Min første AFS camp var kun en uge efter at jeg landede. Jeg var ikke engang kommet over mit jet – lag, da jeg 

pludselig fejrede min 17 års fødselsdag med omkring 40 andre vidunderlige udvekslings studerende og frivillige fra 

AFS. For mig kunne det ikke have givet et bedre første indtryk af AFS New Zealand. Det var en smuk solskins dag i 

marts og jeg havde bikini på for allerførste gang på min fødselsdag. Vi rutsjede på udendørs vandrutsjebane og spiste 

masser af god mad og fødselsdagskage som min værtsfamilie havde sørget for. Derudover blev der sunget 

fødselsdagssange på omkring 15 forskellige sprog til mig. Det var bare helt utroligt!  

 

Siden hen har jeg skiftet familie. Min værtsmor har nyresvigt og det vidste jeg godt allerede da jeg kom, så i løbet af de 

6 måneder jeg boede der var det blevet værre  og vi indså at det var bedst at skifte familie for både min skyld og min 

families. Så jeg flyttede ind ved min support koordinator og boede der en måneds tid før jeg fik en ny familie. Da jeg 

endelig flyttede til min nye familie var jeg meget taknemmelig for alt hvad de gjorde for mig. Fordi jeg ikke havde 

været så meget rundt i NZ, tog de mig til så mange steder at det er svært at 

tælle; vandreture, aktive vulkaner, termisk mudder spa, hvide og sorte 

strande, hovedstaden (Wellington), store skove osv.  

Selv om jeg kun har boet ved min nuværende familie for 3 måneder føler jeg 

mig meget hjemme. De er helt fantastiske! 

Der er så meget at fortælle om at det er svært at vælge. Hvis jeg har lavet 

grammatiske fejl, så er det fordi jeg næsten helt har glemt mit dansk 

 

Alt jeg kan sige er at et udvekslingsophold er det hele værd; hjemveen, 

forvirringen, kultur chokket,  sproget, de nye rutiner osv. Jeg vil forlade New 

Zealand med en positiv følelse der er svært at beskrive, den er fantastik! Jeg 

ved mere om mig selv, jeg har lært at acceptere andre og indrette mig til nye 

omgivelser. Intet kan slå AFS!!!  

Mig og min familie juledag (jeg er pigen 
med solbriller på og blond hår i anden 
række) 

Jeg ror i kajak juledag 


