
Min ERASMUS+ tur 

Søndag 
I dag kl. 11.30 tog vi afsted fra Helsingør station med tog til Lüchow, Tyskland. Vi havde en lang 
tur med 5 stop og en 2 timers køretur med den tyske partner, Alexander, og klokken 22.30 var vi 
på hotellet. Da vi var ved hotellet hvor vi lagde os til at sove.


Billeder fra rejsen 
Mandag 
I dag tog vi efter en god nats søvn, selvtestning og morgenmad hen på det tyske gymnasium. Her 
blev vi vist rundt af eleverne først på skolen og derefter lidt udenfor skolens område. Efter vi 
danskere (ikke de voksne) var blevet vist rundt mødtes vi med alle de andre og så et 850 år 
gammelt tårn som der var en af de ældste bygninger i Lüchow. Efter vi havde set tårnet blev vi 
vist rundt i hele byen og vi gik hen til “Jeff” som er en ungdomsklub, hvor vi mødte borgmesteren 
og fik noget at vide om Lüchow og området omkring. Da vi havde trykket hånd med borgmesteren 
og vi havde spist med de andre børn skulle vi til en losseplads og høre om de bæredygtige 
løsninger. Her fik vi at vide, at de fx. lavede Methan om til CO2, for at det skulle forurene noget 
mindre. CO2 er nemlig mindre skadeligt end Methan. Det sidste vi gjorde i dag var at tage til et 
biogasanlæg og vi fik at vide, hvordan man producerede energi til flere hundrede husstande. Efter 
vi havde været på biogasanlægget tog vi hjem til hotellet og spiste aftensmad. Bagefter gik vi i 
seng efter en hård dag


Billeder fra ankomsten til skolen og fra tårnet og lossepladsen 



Tirsdag 
Efter en god nats søvn, selvtestning og morgenmad senere tar vi en bus til en skov kaldet “Göhrde” hvor 
der lever ulve. Vi fik en masse ting at vide om ulvene. Lige fra hvordan deres afføring ser ud til en speciel 
familiekombination i den skov vi har været i. Vi så desværre ingen ulve i skoven, men vi fik en masse at vide 
om dem. Efter vi havde hørt om ulvene og spist pizza blev vi kørt til et fredet naturområde. Her fik vi meget 
at vide om bæverne som fx. hvad bævere spiser og jeg så for første gang i mit liv en bæverdæmning. Efter 
en bustur hjem begyndte vi at snakke med eleverne fra de andre lande og vi fik dannet grupper på sociale 
medier sammen. Senere på dagen gik vi ud i Lüchow og kiggede på butikker sammen og snakkede en del 
sammen med dem.


Onsdag 
Vi kender snart morgenrutinen, søvn, test og morgenmad. Efter dette tog vi med bus hen til det som skulle 
havet været et sted hvor man opbevarede atomaffald. Det man havde gjort var at grave et kæmpe hul ned i 
jorden og så skulle man bare lægge alt affaldet ned i hullet. Men det ville lokalbefolkningen ikke have og 
efter store lokale demonstrationer blev planen skrottet og et meget dyrt hul skulle bare dækkes til igen uden 
nogen funktion overhovedet. Vores guide var en ret sej fyr som har prøvet at stoppe atomanlæg over det 
meste af verdenen, men særlig på det område. Tilbage lå der kun nogle gamle bygninger til minde om det 
“afdøde” atomanlæg. Efter vi havde set det sted, hvor der skulle være atomaffald spiste vi frokost og tog 
hen til et grænsemuseum, hvor vi lærte om den store forskel på Øst- og Vesttyskland. Fx. Var øst 
kommunistisk imens vest ikke var. I dag fik vi tidligt fri og tog hen til Ungdomsklubben Jeff igen. Alle elever 
fra alle landene spillede bordtennis, bordfodbold og pool sammen. Det var hyggeligt. Om aftenen gik vi alle  
igen ud for at hygge os og hjemme på hotellet spillede vi en omgang drabelig UNO. (Danmark var de 
bedste.




Torsdag 
I dag stod vi op til den sidste dag på denne tur. Det var meget sørgeligt, når nu vi var blevet 
venner med alle de andre elever fra de andre lande, men jeg håber selvfølgelig vi kan møde dem 
igen. 

Vi starter med en bustur ud til Lübeln. Her har beboerne bygget deres lille landsby i en rund cirkel 
ligesom mange andre landsbyer i dette område. I dag er det en slags “frilandsmuseum”, hvor 
mange af husene er indrettet som de var for mange år siden og vi får at vide hvor man havde 
pejsen, soveværelser og hvilket tøj man gik i dengang. Nogle af husene kan man dog stadig købe 
hvis man har lyst til det. Turen går, efter besøget i Lübeln, tilbage til Lüchow hvor vi spiser frokost 
med de andre elever. Efter frokosten tar vi til Grünes Band. Vi stopper ved en sidevej til det som er 
tættest på en motorvej i dette område og så midt ude i ingenting kan man se… ingenting. Der er 
et helt grønt område hvor naturen har fået lov til at blomstre. Det var her at grænsen mellem øst- 
og Vesttyskland gik. Efter murens fald, og Tyskland blev samlet, blev Grünes band startet i det 
bælte som havde været ingenmandsland. Det var sådan, at der ved Berlinmuren var bare områder 
for at soldaterne kunne se om nogle flygtede fra øst til vest - Det var der mange, der havde prøvet 
på. Det område bliver kaldt for “ingen mands land.” Men det område er flere 100 kilometer langt 
og strækker igennem næsten hele Tyskland og også videre fra tjekkiet og til Polen. Ved det grønne 
bånd må man ikke røre ved naturen og den er bare groet derudaf. Det eneste menneskelige der er 
i dette område, er vejen og et udkigstårn hvor østtyske soldater har stået for at sikre at deres 
landsmænd ikke ville flygte. Dette er nok det der har påvirket mig mest, både ved naturen men 
også hvordan mennesker kan finde på at skyde hinanden bare fordi man ikke mener det sammen. 
Vi tager hjem til Lüchow hvor vi holder en pause på 4 timer indtil at der er afslutningsfest på 
skolen. Vi kommer og en af vores nye venner spiller i bandet og vi har bogstaveligt talt en fest. 
Efter en fed fest tager vi hjem og falder i søvn, velvidene om at der venter os en lang rejsedag i 
morgen.


Fredag 

Den sidste dag på turen… grækerne er allerede taget af sted da vi står op. Vi tager af sted ca. kl. 
10 sammen med portugiserne efter at have sagt farvel til polakkerne. Vi tager af sted med tog til 



Hamborg hvor vi også siger siger farvel til portugiserne. Efter en lang hjemtur med tog, er vi 
fremme kl. 21.30 og siger også farvel til hinanden. Tak for en hyggelig tur!


Lavet af Julius 8.X



