


BYRUNDTUR
De Islanske elever vågnede

alle friske kl 8 og tog af sted

i skolen sammen med sine

danskere. Lærerne ventede

på os da vi kom og gruppen

gik direkte hen til bussen og

körte ned til Rådhuset. Der

blev vi delt op i to grupper

og gik en rundtur.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Luftfoto-%C3%85rhus-R%C3%A5dhus.jpg
http://www.facebook.com/photo.php?op=3&view=global&subj=1186396642&pid=2061909&id=701571178


BYRUNDTUR
Der fik vi fx at se en kapel

hvor folk der ikke er kristne

eller er homoseksuelle ikke

må gifte sig. For det meste

bliver folk gift på torsdage

eller lördage. ”Den sjove

glade” dame tog os så op

333 trapper imens hun tog

en elevator.

http://www.facebook.com/photo.php?op=3&view=global&subj=1186396642&pid=361179&id=1038941822
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6062955&id=858720098


BYRUNDTUR
Når vi var gået helt op stod vi i et

klokketårn hvor man kunne se hele

Århus. Bagefter gik vi så ned de

333 trapper igen og damen viste os

nogle malerier og Byrådets

mödelokale. Når hun var færdig

med at informere os om nogle

interesante ting fik vi endelig lov til

at gå ud i solen og shoppe videre.

Vi lod ikke valutaen stoppe os og

shoppede ligeså meget vi ville!



BYRUNDTUR
Der efter tog vi på et

kunstmuseum der hed Aros.

Der så vi mange interesante

ting og kunst der ikke var

kunst før menneskerne var

med i det, lidt svært at

forklare. Fx så vi en kæmpe

iPod, kæmpe løbebrett og

lysepærer der blinkede i takt

ved vores puls. 



BYRUNDTUR
Så bagefter havde vi lidt extra

tid og selvfølgelig brugte vi

det på at shoppe, men nogle

valgte at lige sætte sig ned og

få sig noget at spise. Klokken

6 tog alle så hjem med smil

efter en god dag og fulde

poser af nyt tøj.

http://www.facebook.com/photo.php?op=5&view=global&subj=1038941822&pid=30384923&id=1186396642
http://www.facebook.com/photo.php?op=3&view=global&subj=1186396642&pid=361213&id=1038941822
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6063280&id=858720098


SHOPPING
Alle dage tog vi i byen og

shoppede, og var det helt

vildt dejligt syntes

pigerne. Baldur fik lov til

at holde på deres poser. Vi

shoppede blandt andet i

H&M, Zara, Pieces &

Messages.



BILLEDER

http://www.facebook.com/photo.php?pid=361231&id=1038941822
http://www.facebook.com/photo.php?op=3&view=global&subj=619883696&pid=6062524&id=858720098
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6063275&id=858720098


http://www.facebook.com/photo.php?pid=361185&id=1038941822
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6177598&id=857820382
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6177581&id=857820382
http://www.facebook.com/photo.php?op=5&view=global&subj=1186396642&pid=6062689&id=858720098



