
Kære Kirstine Seligmann Skole, 

Der skal hermed lyde endnu en stor tak for den økonomiske støtte, hvormed I har bidraget til mit udveks-

lingsophold i Adelaide i det sydlige Australien. Mit ophold har været utrolig lærerigt såvel fagligt som kultu-

relt, og disse oplevelser er muliggjort af jeres støtte. 

Oplevelsen at studere og bo i udlandet var enestående og givende i mange aspekter. Mine studier i bære-

dygtig energi som kommende maskiningeniør blev suppleret med relevante kurser inden for solenergi, som 

Adelaide som et af de tørreste og mest solrige steder i verden er førende i. Forskelligheden i de fysiske og 

sociale rammer vil i fremtiden gøre mig mere robust ift. omstilling og tilpasning til nye omgivelser, som 

forhåbentlig vil vise sig værende til nytte til min kandidatuddannelse hjemme i København og efterfølgende 

i arbejdslivet.  

Mit engelsk er blevet forbedret betydeligt gennem både undervisningen og de sociale sammenhænge jeg 

har deltaget i. Jeg har fået et internationalt netværk med venner over hele verden, som jeg forhåbentlig 

kan trække på både personligt og professionelt i fremtiden. Opholdet har givet indblik i andre tilgange til 

verden og kultur generelt. 

      

I løbet af semesteret fik jeg prioriteret at tage på ture på både national og mere regional og lokal basis. 

Rejsehøjdepunkterne var en forlænget weekend til Kangaroo Island, en dykkerweekend, en roadtrip fra 

Darwin i nord ned gennem det australske kontinent og lokale vinture i området omkring Adelaide, hvilket er 

verdensberømt. På de ovenstående billeder var vi inde og se AFL, hvilket er en australsk blandingsport mel-

lem rugby og fodbold. På det højre billede var vi på vintur. 

      

Til venstre herover ses hjemkomsten fra vores Darwin-roadtrip til vores hus og til venstre ses solnedgangen 

ved Admiral Arch med en masse søløver på Kangaroo Island. 

Jeg vil endnu engang adressere en tak til skolebestyrelsen for at være medvirkende til at gøre mit ophold til 

den fantastiske oplevelse det har været. Jeg vil opfordre alle til at udfordre sig selv og tage på et udlands-

ophold, hvis muligheden byder sig. 

 

De bedste hilsner, 

Magnus 


