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Intet er skørt eller forkert 

Det er bare anderledes 

AFS har på flere måder bragt min familie og mig mange fantastiske og uforglemmelige oplevelser. 
Jeg er selv årgang ’77, begge døtre har været AFS udvekslingsstudenter i hhv. ’99 og’03, og vi var 
værtsfamilie i 2003 for en ung brasilianer.  

Jeg har i flere perioder været aktiv i AFS, så der skulle ingen tænkepause til, 
da jeg en aften blev kontaktet, om jeg havde lyst til at deltage i AFS Alumni 
jubilæumsarrangementet? 
Desværre var der kun tre deltagere fra årgang 1977. Jeg var spændt på, om 
jeg kendte de to andre fra mit hold, men det gjorde jeg ikke. Dette betød 
egentlig ikke så meget.  

Den helt specielle AFS – ånd (en naturlig nysgerrighed og interesse) tog 
hurtigt over. Vi udvekslede på skift oplevelser fra vores AFS ophold. Mange af 
vores oplevelser var ens (homecoming, Prom, etc.), men der var også 
forskelle. Andre ting var helt glemt og blev først husket, da emnet tilfældigt 
blev bragt på banen: Vores fælles modstand mod at barbere ben, gå med bh, date m.m. 

Medens vi spiste brunch fortalte 4 andre jubilarer om deres år som udvekslingsstudent: 4 meget forskellige 
historier, hvor 3 havde været i USA og én i Letland. Deres fortællinger var spændende, sjove og til tider 
rørende, men også med alvor. Et udvekslingsår rummer jo mange forskellige facetter.  

Jeg hæftede mig bl.a. ved, at enkelte fortalte, at deres AFS ophold havde lært dem, at intet er skørt/forkert. 
Det er bare anderledes. Denne tilgang til livet, tror jeg mange AFSere har. Uanset hvor “uproblematisk” et 
AFS – ophold er, så er der flere følelsesmæssige ting, som kendetegner et udvekslingsforløb. For mit eget 
vedkommende blev jeg – især i starten af mit ophold – overvældet af en følelse af ’ensomhed’ – en helt 
ukendt oplevelse. Et udvekslingsår kan således også give “hår på brystet” og en robusthed, som man har 
stor gavn af hele livet. 
 

Pludselig var de tre timer gået. Tiden var fløjet af sted. Det havde været et hyggeligt arrangement, som  


