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Kære Randers Realskolens Venner,  

Jeg sidder nu hjemme igen på dansk jord efter 10 helt fantastiske måneder i USA, som I valgte at yde 
støtte til.  Jeg er evig taknemlig over jeres støtte, der har hjulpet mig med at få denne unikke oplevelse, 
som jeg aldrig vil glemme! Opholdet har bådet hjulpet mig fagligt, kulturelt og personligt. Jeg har 
oplevet og set ting, som jeg kun troede fandtes i film og drømme.  
 
Inden mit studie på Unity High School begyndte, var jeg fem dage på den amerikanske østkyst med 
andre unge fra Europa. Dagene blev bl.a. brugt på sightseeing i New York City. Vi så b.la. The Statue 
Of Liberty, Ellis Island, 911 memorial, One World Trade Center, Times Square, Empire State 
Building By Night. Turen gik videre sydpå, hvor vi også så historiske mindemærker i Philadelphia 
eksempel Independence Hall. Vi endte i Washington DC, hvor det meste af tiden gik på vigtige 
memorials for nation USA: Marine's Memorial, Martin Luther King Jr. Memorial, Jefferson 
Memorial, Lincoln Memorial, Vietnam Memorial, The White House og meget mere.  
 
Mit studieophold på Unity High School har båret frugt. Unity High School er en forholdsvis lille 
skole i Polk County, WI, hvilket betød at forholdet mellem skolelivet, lærerne og vennerne var 
godt. Alle kender alle, og hvilket bevirkede at folk viste at jeg kom, og var forbedret på at hjælpe 
mig. Jeg deltog aktivt i undervisningen, og jeg fik bl.a. awards i akademisk (GPA på 4.0) og i 
atletik (var på varsity holdet).  
 
Under mit studie fik jeg muligheden for at komme en uge til Hawaii sammen med andre unge fra 
Europa. Det var en utrolig spændende tur, hvor vi blandt andet lavede alle mulige ting så som 
snorkle, surfe, solbadning, vandring på Diamond Head, så Pearl Harbor. Hawaii kan ikke 
sammenlignes med resten af USA – de har deres helt egen kultur inspireret af Stillehavet.  
 
Endnu en gang vil jeg sige mange tak for jeres støtte.  
 
Med venlig hilsen 
 

Anne Rytter 
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“Mom and muffin day” hvor pige atletik 
holdet skulle hjælpe til 


