
 LIFE IS LIFE – MI GREMO PA NA DANSKO! 

Nedelja, 18. september 2011, pozno popoldne, ko je 19 dijakov Gimnazije Škofja Loka in neznano 

število Tržačanov povzročilo zmedo na letališču Jožeta Pučnika ter okupiralo let za Kopenhagen. Polni 

navdušenja nad novimi dogodivščinami smo se pozno zvečer ponovno srečali z danskimi dijaki. 

Nekateri »taksisti« so potrebovali pomoč GPS-a, da so našli pot do doma.  

V ponedeljek smo dan preživeli v šoli, a »šolsko« jutro ni bilo tako grozno, saj smo lahko vstali veliko 

kasneje kot po navadi. Da nismo bili prikrajšani za dobro glasbo je poskrbel naš bend The Nipple 

People. Kot se spodobi za prave zvezde jih je po koncertu čakalo fotografiranje z na novo 

pridobljenimi oboževalkami. Za ohranjanje kondicije je poskrbela danska profesorica za športno 

vzgojo s katero smo se sprehodili do novega dela mesta Roskilde. Prvi nenavadni pojav so bile lupine 

školjk na strehah hiš, ki, če gre verjeti danski profesorici, filtrirajo deževnico, katero prebivalci 

uporabljajo v gospodinjstvu. Prosto popoldne – dolgčas nam ni bilo.  

Nabiranju kondicije še kar ni bilo videti konca, saj smo se v torek podali na pot do kampa s kolesi – 

našimi novimi »najboljšimi prijatelji«. Čeprav smo se vozili čez drn in strm, travo in pesek, so bila 

kolesa bolj ali manj primerna za prefinjeno mestno vožnjo. Da pa stvari ne bi tekle tako gladko, nas je 

nekje na polovici poti čakalo menjanje počene gume. Ob prihodu v kamp so nas pričakali muffini, 

kava in pa čaj, čeprav smo sanjali le o domači goveji »župci«. Če upoštevate dejstvo, da smo člani 

pevskega zbora, lahko hitro sklepate, da je zvečer sledilo prepevanje ob spremljavi kitare, a na žalost 

brez tabornega ognja. Prebudili smo se z razbolenimi ritmi, a glej ga zlomka, spet je bilo treba sesti na 

kolo. Večina udeležencev izmenjave se je popoldne zabavala v Roskildskem nakupovalnem centru.  

Na vrsto sta prišla dneva, ko smo bili razdeljeni na pol. V četrtek je ena polovica odšla v Roskilde, kjer 

smo se preizkusili v veslanju in jadranju vikinške ladje. Sledil je ogled vikingškega muzeja, malica in 

ogled samega centra mesta Roskilde. V katedrali nas je pritegnilo izdelovanje krste za kraljico, ki pa, 

da ne bo pomote, še ni umrla.  

Druga polovica pa se je z vlakom odpravila v Kopenhagen. Sprehodili smo se po mestu, si ogledali kar 

pošten zalogaj znamenitosti in se z ladjico popeljali po kanalih.  

V petek je bil program isti, le da sta se skupini zamenjali. Zvečer smo se vsi skupaj zbrali pred glavnim 

vhodom v park Tivoli in se prepustili navalu andrenalina ob preizkušanju atrakcij – prosti pad, »blue 

tornado«, sto let star vlakec in še in še…  

 

Na našo željo smo se v soboto, ko ni bilo posebnega programa, odpravili na kopanje, kjer smo se 

spustili po toboganu, se pregreli v savni, skočili s skakalnice in se namakali v jacuzziju. V nedeljo smo 

igrali odbojko, spakirali kovčke, ob pol osmih pa smo se na letališču poslovili od naših gostiteljev. 

Seveda nam skupinsko fotografiranje ni ušlo. Vsi smo se že veselili toplega obroka, ki naj bi ga dobili 

na letalu, a na naše razočaranje so nam postregli z majhnim sendvičem.  

 

Hm…misliva, da bi bilo to bolj ali manj vse.  

P.S. Če vam je vedno vroče, pojdite na Dansko.     

 

 

 

Meta Bernik in Zala Hafnar, 3.e  


