
Norge report

23/4
I dag mødtes vi forskellige steder i Danmark og kørte i 2 biler til Hirtshals hvor vi tog færgen
12:15 til Kristiansand, Norge. Vi ankom omkring 15:30 hvor vi derefter kørte hen til vores
AirBnB. Den var enormt fin og behagelig at være i. Vi slappede af i eftermiddagssolen inden
vi kørte ud for at finde et indisk spisested.

24/4
I dag havde vi fri til at se Kristiansand. Vi udforskede byen fandt et fiskemarked, en fæstning
og fandt ned til et fiskemarked. En venlig kvinde pegede os i retningen af den gamle del af
Kristiansand. Her fandt vi et fællesskab med en lille café, et keramikværksted, en bager, og
brugskunst. Til aften hyggede vi os med snacks og spillede en masse uno.

25/4
Vi kørte fra Kristiansand omkring 8:15 og så den smukke natur i landet. Vi nåede frem til
skolen i Valle 10:30. Her blev vi vist til vores hjem, Vallaheim. Vi fik alle vores eget værelse
og begyndte at pakke ud. Efter frokost mødte vi Ciara, vores lærer og vi gik i gang med
vores første projekt, en filigran ring. Vi handlede efter skole og spiste fælles middag.



26/4
I dag fik vi hjemmebagte boller og gik i skole og alle blev færdig med filigran ringen.
Aftensmaden bestod af rester fra i går. Vi var flere der gik ind til centrum for at handle lidt.

27/4
I dag gik vi i gang med at lave en hjerte broche og alle kom rigtig godt i gang. Aftensmaden
bestod af pitabrød med hjemmelavet hvidløgsdressing. Efter maden var der værkstedsaften
hvor man kunne gå på skolen og lave sine egne projekter fra 18:00-21:00. Det var et tilbud
et par stykker af os var med til.

28/4
I dag fortsatte vi med vores hjerte brocher i skolen. Det går stadig rigtig godt.
Aftensmaden bestod af daal. Efter aftensmaden gik et par stykker en tur i den norske natur.

29/4
I dag var en smule anderledes. Fra morgenen indtil frokost arbejdede vi på værkstedet indtil
det var tid at tage ud og grille med de norske elever og lærere. Vi fik pølser m brød eller
lumper og burgerboller med karbonader. Det var en meget sjov oplevelse. Efter maden tog vi
med Ewald ud for at vandre på et sted ved navn sukkertoppen! Det var lidt langt oppe med
det var det værd med den smukke udsigt.
Aftensmaden var æggekage med broccoli og sprødstegt bacon.

30/4



30/4
I dag havde vi fri fra skolen så Ewald havde inviteret os med på Setesdalsmuseet hvor vi fik
en længere præsentation omkring antarktis udstillingen de netop havde sat op. Der var også
musikalske indslag med en mundharpe og en violin.
Vi fik frokst derinde som var suppe og brød også var der kage til dessert.
Der var også en traditionel udstilling med norske nationaldragter og filigran smykker.

1/5
Alle var trætte i dag og vi sov længe. Lea havde bagt friske morgenboller til os. De var rigtig
gode. Vi lagde os alle ud i skolen og slappede af helt indtil frokost. Vi gik op til centrum for at
shoppe lidt og få noget frokost ved Nordibø Landhandel. Vi bestilte alle en burger lavet på
elg. Til aftensmad var der gullash.

2/5
I dag blev mange af os færdige med vores hjerte brochen og begyndte enten på en anden
broche eller et armbånd på værkstedet. Til aften var vi lidt hvert til sit nogen gik en tur, andre
slappede, læste eller så serie,

3/5
I dag var der og en masse flittig arbejde på værkstedet og endnu engang var
der mulig for værksteds aften fra 18:00-21:00. hvor de fleste deltog for at arbejde
sig så tæt på færdig som muligt.

4/5
I dag skete der ikke rigtig noget specielt ud over at vi selvfølgelig brugte alt
den tid vi kunne i værkstedet! Nogen af os tog en tur i fitness efter skole.
Andre ville hellere bare hjem, eller yde naturen.



5/5
I dag skyndte vi os at gøre vore projekter færdige så hurtigt som vi kunne så vi ikke
behøvede at stresse for meget i morgen og bare nyde den sidste tid vi havde tilbage.
6/5
I dag var sidste dag på skolen og alle blev færdige med deres påbegyndte projekter. Vi fik en
lille farvel tale fra Ewald. Ciara kom i skole med hendes egen dragt som hende mor havde
lavet fra hende konfirmation. Vi fik taget et lille billede sammen.



7/5
I dag rejste vi tidligt fra Norge midt om natten næsten så vi kunne nå den tidlige færge
tilbage til Danmark. Folkene i den ene bil (Lea, Rikke og Astrid) var heldige og så en egl i
skov kanten i mørket. Folkene i den anden missede desværre dette syn da de havde for
travlt med at synge karaoke! Turen til Kristiansand gik relativt hurtigt og lige pludselig var vi
ved havnen. På færgen fik nogen en stor lækker brunch og andre fik sig en lille lur, Der var
lidt mere uno og kortspil inden vi splittes i to og kørte hjem igen.
Så med det kan vi konkludere at vi havde en rigtig god og meget lærerig tur til Valle!


