
DANIR I BESØG

Hrefna Dís, Hjördís Halla, Sigríður og Svandís

http://www.facebook.com/photo.php?op=4&view=global&subj=706537351&pid=1466472&id=708981712


DAG 1

 Vi hentede de Danskere 

klokken 6 om 

mandagen. Hele 

gruppen var lidt nervøs. 

Alle fand deres danske 

menneske og tøg hjemm. 

Hjemme spiste de 

aftensmad og og lavede 

sig så ferdig for aften. 

Om aften gik vi til en 

fest i Nauthólsvík og der 

morede os meget langt 

ud på natten.



DAG 2

 Hele gruppen gik i 

skolen klokken 8 og 

der fra rejste de 

danskere i rundt om 

Reykjanes, blandt 

andet , i Bláa Lónið. 

Der rejste også nogle 

islændingere som 

førere. Om aften gik vi 

til et ka‘fé og de fleste 

gik tidlig hjemm fordi 

de blev meget træt.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1039572&id=603392529
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1039591&id=603392529
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1039576&id=603392529


DAG 3

 Hele gruppen gik i 
skolen klokken 8 og der 
fra rejste de danskere 
på Gullfoss og Geysir. 
Efter rejsen gik mange 
danskere til Kringlan 
for at handle tøj eller 
bare be‘se. Nogle 
besluttede at spise
aftensmad sammen og 
der‘efter gik vi igen til 
en fest i Nauthólsvík og 
der dansede vi und sang 
langt ud på natten.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=974815&id=620662936
http://www.facebook.com/photo.php?op=4&view=global&subj=706537351&pid=197191&id=1019892167


DAG 4

 Hele gruppen gik i skolen 
klokken 8 og de danskere 
gik med os i forskellige 
lektier. Så lyttede de 
danskere til en tale om det 
islandske sprog. Efter 
middagspausen besøgte de 
danskere Kunstmuseum 
Islands. Bagefter gik 
mange i byen. Alle spiste 
aftensmad hjemme og gik 
så i Swømmehallen. Så 
gjorde folk mange 
forskellige ting f.eks. købe 
is, gå på klubber eller bare 
gå tidligt hjem.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1481987&id=706537351


DAG 5

 Den sidste aften(som var 
fredag) vi alle spiste 
sammen i skolen. 
Forældrene var også med os. 
Efter middagen gik vi til 
Háskólabío at se skolens 
song contest, Vælið. Vælið 
tog omkring 3 timer og 
efter det vi gik til en 
fest. Festen var på en café 
kaldt Kaffi Paris. Efter det 
nogle af os gik ned i byen og 
andre gik til en anden fest. 
Ved 4 om morgenen vi korte 
dem tilbage i skolen og der 
ventede en bus. Når vi har 
sagt god bye tog de bussen 
til lufthavnen og rejste 
hjem. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1482095&id=706537351

