
At bor hos en dansk familie  

Rejsen til Danmark var meget sjov! Vi gjorde mange forskellige ting ligesom at går til museer, 

visiterede nogle skole og mødte mange sjove danskere. Vi bøede hos en dansk familie og vores 

oplevelse er meget anderledes den de andre islændinge som var i rejsen fordi vi fik at være to 

sammen hos en familie men de andre var alene. Vores danske pige hede Louise Simone 

Sander-Friid og hun havde en lille søster. Men vi fik ikke at lære at kende hende fordi hun gik 

til sin skole den samme dag og vi kom til Denmark. Hun er i en kostskole som er ikke på Island 

så vi synes at det var meget forskelligere end Island. Nu skal vi fortælle I om vores oplevelse 

om at bø hos en dansk familie.  

  

 Det er Louise til højre.                                         Det er Louise‘s forældre. 

 

Maden  

Maden var ikke så anderledes end på Island. Det var lidt vittigt at vi kun fik italiansk mad, vi fik 

pasta, pizza og spaghetti bolognese men det var alt meget godt. 

Huset 

Huset var 30 minutter fra Århus centrum, det var ved siden af stranden og var meget smukt. 

Huset var stort og havde 2 sal. Vi bøede på 2. Sal og vi havde et stort værelse med en seng og 

en madras. Det var en ting som vi føltes være lidt underligt og det var at de var så mange 

udstoppede dyre. Det var Louise‘s far som elskede at jagte. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=30255483&id=1537519879


Udendørstid 

Vi føltes at udendørstiden var ikke så streng ligesom Island. Måske fordi danske børn begyndte 

at drinke og denne slaks ting meget tidligere den de islændske.  

Familien 

Familien var ligesom en Islands familie. Faren og moren gik til arbejde om morgnene og de var 

alle sammen meget gode venner. Lousie‘s far var meget vittig og frisk hele tiden og hendes 

mor var meget god. De to søster lignede meget til hinanden.  

Vi synes at de er ikke så meget anderledes med en dansk familie og en islandsk og vi syntes at 

det var en meget god tur. 

 

 

 

Olga Lilja Bjarnadóttir og Rósa María Árnadóttir 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=30255501&id=1537519879

