
Glædelig jul alle sammen! 
 
Hvor er året gået hurtigt. Det her semester har været meget anderledes for mig. Jeg skulle prøve 
at have en klasse online og en aftenklasse, der kun er én gang om ugen. Derudover var der tre 
piger fra mit hold der dimitterede sidste år, så der var tre nye pige jeg skulle hilse på, da jeg kom 
til Arkansas i august. En af dem er en dansker der hedder Anna som jeg kendte i forvejen, så det 
er lidt hyggeligt at have én at snakke dansk med. Vi gør det dog ikke foran andre, da vi synes det 
er uhøfligt at holde andre udenfor. Siden vi næsten er et nyt hold har dette semesters scores 
været af svingende kvalitet, da vi har skullet vænne os til hinanden. Men vi vandt da vores 
conference preview, så det er ikke helt skidt, men jeg håber det bliver bedre efter jul. 
Vores coach forkælede os i år og tog os med til Puerto Rico for at spille en turnering. Vi var lige 
ved ikke at nå vores prøvespilsrunde fordi der var orkan ved Mexicos kyst, hvilket resulterede i 
at lufthavnene i Texas lukkede ned pga. regn eller oversvømmelse. Men heldigvis blev vi flyttet til 
et andet fly og kom afsted med 4 timers forsinkelse. Vejret på Puerto Rico var ikke så godt. 
Temperaturerne var stadig oppe i 20’erne, men solen gemte sig det meste af tiden. Men det 
tropiske klima og de mange omgivelser heldigvis gjorde det det hele godt igen. Når vi ikke 
spillede golf var vi enten på stranden, i poolen, eller ud og se øens mærkværdigheder. Vi var ude 
at svømme i et vandfald og sejle natkajak for at se en lagune blive lyst op af plankton.  
Mine forældre var også på besøg i oktober hvor vi tog ned til en by der hedder Hot Springs for at 
udforske lidt. Byen har det navn, fordi den ligger oven på  varme kilder. Der var en masse 
badehuse der brugte vandet fra de kilder til gammeldags spa. Vi var inde og prøve det og det var 
meget afslappende med varme kar, omslag og dampbokse. 
Her til Thanksgiving var Malene og jeg sammen med tre andre danskere, Anna, Camilla, og Annas 
ven Pauline, i Washington DC. Det var en meget vellykket tur hvor vi fik set de fleste 
monumenter, det hvide hus og Capitol, samt en række museer. Torsdag fik vi lækker 
thansksgiving-buffet og så var vi også ude og shoppe en hel dag til Black Friday udsalg, hvor jeg 
fik købt de fleste gaver ind. Hold da op vores fødder var smadret den dag vi tog hjem. 
Og nu er det december og tid til at jule. Lige nu juler jeg ikke så meget, for jeg skal lave mange 
lektier, men det skal jeg nok få gjort i weekenden. Jeg har en skotøjsæske fyld af juleklip og 
lyskæder, så det skal nok blive godt. Jeg har selv lavet en adventskrans med elektroniske lys, så 
jeg kan følge lidt med de danske traditioner.  
 
Julehilsner fra Caroline   


