
Erasmus Rhodos 2.- 7. Oktober 2022 

Dag 1

Vi var meget tideligt oppe i dag. Jeg vågnede klokken fem og 
skulle skynde mig at pakke det sidste. Så kørte mig og min mor 
hen og hentede Majse. Derefter tog vi alle sammen hen til 
lufthavnen. Det tog omkring en time at køre derhen.

I lufthavnen fik jeg sagt farvel til min mor, og vi skyndte os hen 
til Security. 

Da vi alle var kommet igennem security, gik vi hen til en bager 
og mig og Majse lov til at gå lidt rundt. Derefter skulle vi afsted 
med flyet. Flyveturen gik relativt kedeligt for sig. Mig og Majse 
så The Meg, vi stoppede dog hurtigt. Derefter så jeg The 
Queens Gambit. Så landede vi i Milano for en mellemlanding. Vi 
skyndte os ud igen for at tjekke vores tasker ind. Vi kom hurtigt 
igennem uden problemer. Så kom vi op i flyet, og vi fløj i to 
timer for endeligt at lande. Så hentede vi vores tasker, og gik 
udenfor. Der stod og ventede en person der skulle hjælpe os, 
han gik afsted for at finde en bil. Så kørte vi hjem, og ankom 
sådan cirka klokken 18.00. Derefter gik vi ned i poolen, hvor vi 
badede lidt og så skulle vi ned at spise. Vores hotel var all 
inklusive, så der var buffet. Bagefter var vi lige nede i den 
gamle bydel. Der gik vi rundt og kiggede på butikker. Til sidst 
gik vi i seng, og det var dag 1.


Dag 2

Vi startede med at gå ned og spise morgenmad, det var cirka 
klokken halv otte. Så tog vi hen til grækernes skole, hvor vi 
introducerede os selv til de andre. Det gjorde vi med nogen 
lege, der blev udført i et “fælles” rum. Så viste grækerne os 
rundt på skolen. Skolen var meget anderledes end den i 
Danmark, og vi havde nogen spørgsmål om den. Så skulle vi 
præsentere vores projekter om affaldshåndtering i vores 
hjemlande og herefter var der et spørgeskema vi udførte i 
grupper. Så fik vi god mad, og tog afsted igen. Vi tog hen til et 



akvarium, der lå lidt væk. Der var en guide der fortale os om 
forskellige ting i havet. Først var vi oppe i udstillingen, så nede 
og se de levende fisk. Så tog vi hen og så en genbrugsplads. 
Her lærte vi om deres sortering og så en masse affald.  Så tog 
vi ned og badede ved havet. Det var virkelig fedt. Bagefter tog 
vi tilbage til Hotellet på gåfod og spiste aftensmad.


Dag 3

Vi vågnede og fik morgenmad. Så tog vi hen til et læringssted- 
en naturskole. Her lavede vi endnu en navneleg, det var noget 
med en hat:). Så hørte vi lidt om sommerfugle, dyr og naturen, i 
en meget lang præsentation. Så kunne vi komme op og se på 
sommerfugle under et mikroskop. Derefter skulle vi høre en til 
præsentation. Dengang var det om papir. Nogle få elever måtte 
komme op og lave papir selv. Så tog vi ud til en 
sommerfuglehave. Det var ikke i sommerfuglesæson, så der 
var ikke nogen sommerfugle, men vi så en masse smukt natur, 
og lavede nogen øvelser. Så gik vi en meget lang vej, for at 
komme ud igen. Vi spiste vores madpakke og kørte videre med 
bussen til et bi-museum. Det var et rigtigt fedt museum, og det 
var flot lavet. Vi gik rundt med en guide, og vi lærte lidt om bier. 
Så så vi en film, den var god og havde tysk tale. Derefter købte 
vi nogen ting og tog videre. Så tog vi en lang tur hen til Lindos. 
Der gik vi op af et bjerg, for at komme hen til Akropolis. Her gik 
vi lidt rundt, og vi tog nogen billeder sammen. Så gik vi ned i 
byen igen. Vi fik derefter lov til at gå rundt alene. Vi tog derfor 
hen til en butik, og fik noget friskpresset appelsinjuice. Så tog 
vi hjem, og fik aftensmad.


Dag 4.

I dag stod vi op klokken seks. Vi skulle tideligt afsted, for vi 
skulle ud at sejle. Vi kom ombord på båden, og vi begyndte at 
sejle klokken otte. Vi skulle sejle i to timer, og stoppe et stop 
inden. Vi begyndt at sejle, og det gik rigtigt hurtigt. Jeg blev 
inden længe søsyg, men Julius havde det endnu være. Så 
ankom vi til Tilos, og kom op i en bus. Derefter kørte vi op af 



bjerget til et affalds sorteringsanlæg. På Tilos havde de nemlig 
lavet et nyt skraldeprojekt. Så hørte vi lidt om skrald, sortering 
og måden det hele foregår på. Derefter kørte vi videre hen til et 
elefantmuseum. Her lærte om en race elefanter der engang 
boede på øen. Så kørte vi tilbage ned til byen, hvor vi fik lov at 
gå rundt selv. Vi gik ned til havet for at finde et sted at spise. 
Bagefter var vi ude og bade og efter badeturen gik vi op til en 
rigtig hyggelig café, hvor vi fik noget at drikke. Jeg fik en 
lækker friskpresset appelsinjuice. Så skulle vi finde tilbage til 
båden, hvor de andre ventede. Så tog vi båden tilbage. Inden vi 
skulle afsted, købt vi heldigvis nogen søsygetyggegummi. 
Derfor var turen tilbage lidt nemmere. Jeg fik også sovet lidt, så 
det gik ret hurtigt. Da vi kom hjem, gik vi igen ud i den gamle 
by. Her gik vi rundt i nogen timer, og vi købte nogen souvenirer. 
Jeg kunne dog ikke bestemme mig, så jeg lavede en liste til 
næste dag. Klokken 17.00 begyndte vi at gå hjem af. Så 
hyggede vi os med kortspil og spiste aftensmad.


Dag 5

Vi startede dagen ud med en rundtur i den gamle by. Vi så først 
en hemmelig have, som var en gave til kirken fra folket. Der 
fortalte en guide os lidt om de forskellige planter og deres 
historier. Så fik vi lov til at gå rundt i haven selv, og måske tage 
nogen billeder. Derefter gik vi videre hen til et gammelt palæ. 
Herinde fik vi lov til at se en masse mosaikker, og vi hørte om 
stedets historie. Så tog vi et Erasmus fællesbillede allesammen 
og så skulle vi gå endnu mere, hen til en anden bygning. Vi 
lærte at den bygning var et gammelt sygehus, hvor døende og 
syge kunne være. Vi fik lov at gå rundt og kigge lidt ind i de 
forskellige rum, inden vi skulle videre til bygningens have med 
medicinske planter. Da vi kom ud i haven, måtte vi selv gå 
rundt og kigge. Det var en gammel have med mange smukke 
ting. Der var statuer, natur, arkitektur og mosaik. Vi så 
grækernes vandingssystem og forskellige planter. Så fik vi lov 
til at gå ud i byen igen, hvor vi købte de allersidste souvenirs. 
Herefter gik vi tilbage til hotellet, fik noget mad og slappede af i 



noget tid. Vi besluttede os for at vi ville ned at spille kort. Det 
gjorde vi i noget tid, inden vi skulle afsted igen. Vi tog en sidste 
gang hen til skolen. Først så vi en præsentation om at 
genbruge materialer til tøj. En kunstner viste, hvordan han 
brugte genbrugs materialer til kostumer. Så kom 
billedskunstlæreren og ville vise os, hvordan vi kunne lave en 
båd. Vi skulle lave en sejlbåd ud af papir, lim, træ, poser og 
sugerør. Da tiden slap ud for os, måtte vi tage den med hjem 
og lave den færdig. Så tog alle hen til en restaurant, for at spise 
sammen. Der var allerede bestilt bord, så vi fandt alle en plads. 
Så kom nogen tjenere ud, og de serverede maden. Samtidig  
havde nogen græske lærere sat nogen instrumenter op. De 
havde tænkt sig at spille og synge foran alle. Det lød… sjovt. 
Nå, men forretterne blev serveret. Mig og Majse prøvede at 
snakke med dem foran os, men det var svært fordi musikken 
var så høj. Så begyndt alle lærerne lige pludselig at danse. 
Derefter rejste alle andre sig, og vi dansede nogen græske 
danse. Næsten alle var med, og vi stod i en stor cirkel. Da 
Ingen ville danse mere, begyndte alle bare at hænge ud. Så da 
klokken var elleve, tog vi hjem. Vi skulle op tideligt i morgen, og 
det var sent.

Dag 6

Vi vågnede klokken 03.00 om morgen. Vi kom op og gjorde os 
klar, vi pakkede også det sidste. Så tog vi ud til busen. Da vi 
ankom i lufthavnen, gik det op for mig, at jeg havde glemt min 
jakke øv. Så kom vi ind, og gik igennem Security. Det hele gik 
hurtigt, og vi havde ekstra tid. Vi spillede lidt kort, og vi købte 
nogen ting i butikkerne. Så skulle vi op i flyet, og vi begyndte at 
flyve. Jeg faldt dog i søvn hele flyveturen, så det gik hurtigt for 
mig. Vi mellemlandede i Polen, hvor vi havde meget tid. Så vi 
spiste noget morgenmad, før vi tjekkede ind. Så gik vi op til 
butikkerne, og de andre købte en drink. Så satte vi os, og vi 
spillede uno den sidste tid. Derefter gik vi ombord igen, og 
begyndte at flyve. Her faldt jeg også i søvn hele turen. Vi 
landede i Danmark, hvor vi hentede vores ting og derefter gik vi 
ud, hvor min mor ventede. Vi sagde farvel til Julius og Oscar, 



fordi vi skulle køre de andre tilbage. Så kørte min mor de andre 
hjem, inden jeg til sidst kom hjem.   


Mira 7.X


