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Vi øvede et par gange før vi tog af sted 
Rejsebrev fra Natalia Johannesen ’12, Missouri, USA 

Jeg har taget muligheden til at komme til USA i et helt år for at opleve den Amerikanske kultur, lære sproget så jeg kan 

tage engelsk A i gymnasiet i Danmark, og for at lære at håndtere situationer ved at 

se på sagen fra flere sider. 

 

Jeg er kommet i familie i Missouri hvor jeg passer perfekt ind, jeg har en mor, en far 

og fire søskende, men kun en som bor hjemme. Vi bruger meget tid sammen, vi 

tager ud for at se byen, jeg hjælper min værts far når han laver slik og han hjælper 

mig med lektier, min værts søster og jeg har de samme interesser og var på skolens 

tennis hold, jeg og min værts mor kan godt lide at bruge tid sammen fx shoppe, 

eller male min anden værts søsters hus. Vi bruger også tid sammen alle sammen, 

når vi spiller brætspil, finder det perfekte græskar, rejser eller sætter juletræet op 

og pynter det. 

 

I starten skulle jeg vænne mig til skolen, 

hjemmet og byen. Det var lidt overvældende for der skete noget nyt hver dag. 

Hver gang jeg vågnede op om morgen var jeg spændt på at møde nye 

mennesker og høre engelsk hver dag. Nu er jeg kommet på plads og det er 

hverdag nu.  

Jeg har oplevet rigtig meget i de fire måneder jeg har været her. Jeg går i 

Liberty North High School hvor jeg er senior dvs. at jeg færdiggør high school i 

2012. Der går cirka 700 elever på skolen, jeg har de samme klasser hver dag 

hvilket er helt anderledes i forhold til i Danmark. Det er også helt mærkeligt, 

men sjovt at man selv skal gå til de forskellige klasser, og det ikke er lærerne. 

Niveauet er ikke så svært. Jeg har valgt fag som interesserer mig, og som jeg 

skal bruge på mit gymnasium. Jeg har også Study Hall så jeg kan 

lave mine lektier på skolen, og have mere tid til min værts 

familie. Lærerne er meget venlige og er villige til at hjælpe mig 

før eller efter skole, hvis jeg har problemer med en opgave. 

Men jeg klarer det rigtig godt i skolen, mine klassekammerater 

og lærere er meget interesseret i Danmark, jeg fremlagde en 

fremlæggelse om Danmark i psykologi, og de elskede det. Jeg 

prøver, at være en del af så meget jeg kan. Jeg var på tennis 

holdet, jeg er nu på soccer holdet, og er også i fransk klubben, 

jeg vil også gerne melde mig ind i danse klubben. 

 

Før jeg tog af sted fortalte AFS mig, at de unge de ret umodne, 

og det har jeg lagt mærke til er sandt. Jeg har nogle fælles veninder med min værts søster, de diskuterede hele tiden 

over lige gyldige ting, og blev jaloux meget hurtigt. Jeg syntes at det er meget mærkeligt, i stedet for at tale sammen 

over det, ignorerede de hinanden. 

 

Drengene er meget åbne her, og er ikke bange for at have det sjovt og være 

fjollede. Lige før Homecoming spurgte en dreng om jeg ville være hans 

date, og han spurgte på en rigtig sød måde, som jeg ikke har oplevet i 

Danmark. 

 

Jeg vil gerne opleve så meget som muligt, som jeg ikke kan i Danmark som 

Halloween. Jeg og mine bedste veninder fra tennisholdet vi tog ud til min 

venindes nabolag og raslede. Der gik mange småbørn med forældre, vi var 

de ældste som raslede, men det ville jeg ikke gå glip af.  Jeg kom hjem med masser af slik, som jeg delte med familien. 

 

Natalia i blå bluse 

Mine søskende og jeg (brun 
bluse) 

Tennisholdet 
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En anden oplevelse jeg oplevede for nogle dage siden var caroling. Hvor man ved juletid banker på folks døre og 

synger julesange for kun at få et smil tilbage. Jeg havde kun set det på TV, så mine veninder og min værts søster 

besluttede os for at gøre det den 22. december. 

 

Vi mødtes hos vores veninde, hvor der var sangene var valgt. Vi øvede et par gange før vi tog af sted, for der var nogle 

julesange som jeg ikke rigtig kendte. Vi tog endelig af sted, men vi kunne ikke holde masken, for den første familie vi 

sang for. Vi blev dog bedre og bedre. Folk så rigtig glade ud når de åbnede, og nogle filmede os synge og andre 

dansede. Vi sluttede først efter to timer. 

 

Jeg er meget taknemlig for, at komme ind i en familie, hvor jeg passer så godt ind og jeg har nogle venner som jeg 

føler, jeg har kendt mere end fire måneder.  

Jeg har oplevet så meget i dette halve år og jeg ved at det næste havle år også bliver fantastisk. Vi har mange planer, 

som at tage til Minnesota om to uger, hvor vi skal til Mall of America og se The Lion King musical.  


