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TWIN English Center
Undervisningsforløbet på TWIN English Center har været et spændende forløb, som har
udviklet vores sproglige kompetencer. Vi har været inddelt i mindre gruppe, hermed blev
klassen delt op i to. Dette gjorde, at det var et
mere intimt miljø, hvor man turde snakke og
lave fejl, da der ikke var så mange personer. Vi
lærte også hurtig på TWIN English Center, at
det var okay at lave sproglige fejl, bare man
prøvede at udtrykke sig på engelsk. De gik også
meget op i, at vi snakkede engelsk med
hinanden internt, når vi var i klassen. Dette
gjorde, at vi lærte at udtrykke os bedre, og at vi
hjalp hinanden, hvis vi havde en udfordring. I
vores klasse havde vi blandt andet et forløb om
danske værdier. Dette var lærerigt, da man
skulle tænke på engelsk, om noget man i
forvejen har kendskab til.
Lærerne på TWIN English Center virker meget
motiveret for at lære os danske unge bedre
engelsk, og de er gode til at rose, når man siger og gør noget rigtigt. Dette er også en
motivationsfaktor for os danske unge, da det som sagt, er helt okay at lave fejl i klassen. De
er gode til at nå hele vejen rundt i klassen, hvilket gør at man føler, at man altid er en del af
det. Man kan ikke undgå at følge med, da de spørger ud i klassen. Dette er en god udfordring,
da man så hele tiden skal følge med i, hvad der sker på tavlen.
Lokalerne på TWIN English Center er helt fine, specielt er deres lofter generelt i Dublin
meget smukke. Sammenlignet med Danmark er vi lidt mere moderne i vores indretning, og
vores teknologi, hvor at de her på TWIN English Center bruger mere blyant og papir, i
forhold til vores teknologiske univers i Danmark. I vores klasse i Danmark er vi 31 personer,
hvilket godt kan give en presset atmosfære, da alle så ikke får sagt noget i et modul. Her på
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denne sprogskole er det rart at man kan være i et mindre og trygt miljø, hvor man kan turde at
lave fejl.
Værtsfamilien
Det er meget forskelligt, hvordan vi bor i Dublin og hos vores værtsfamilier. En af vores
kammerater udtaler sig; “Vi bor i en kæmpe mansion med eget bad og toilet på hvert værelse.
Vi har bordtennis og bordfodbold borde til
rådighed. Dem bruger vi ofte om aftenen til at
spille mod vores værtsfamilie, de er super søde
og laver virkelig god mad.“ Dette oplever
nogen, mens andre bor ved almindelige familier
i små klassiske irske huse. Vi bor i et større hus
ikke så langt fra centrum, med tre drenge fra
Frankrig og en dreng fra Spanien. De er flinke,
men er desværre ikke så gode til engelsk, så det
er svært at kommunikere med dem, når vi sidder og spiser
aftensmad sammen. Vores værtsmor er der ikke når vi spiser, og vi ser hende generelt ikke så
meget, men hun er sød til at hjælpe, hvis vi siger noget forkert, så hjælper hun med at rette
det, så det bliver rigtigt, eller fortæller os andre ord, vi kan bruge i stedet for.
Vores hus er som tidligere nævnt stort, hvilket gør, at vores værtsmor har plads til at have os
tre piger boende plus drengene, og udover dette har hendes børn altid venner eller kærester
med hjem. Vi føler os meget overflødige, og kan ikke rigtigt være andre steder end vores
værelse. Dette gør at vi får en følelse af, at vi kun er der, fordi hun kan tjene penge på os. Til
aftensmad får vi frysemad, hvilket også gør at vi får en følelse af, at hun bare hurtigt skal lave
noget mad til os, og så tilbage på værelset igen, samt fordi hun ikke sidder og snakker med os
under aftensmaden.
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En kæmpe forskel fra Danmark til Irland er, at man her i
Irland har meget anderledes spisevaner end i Danmark. I
Irland findes hverken rugbrød eller generelt groft brød
hverken i butikker eller på cafeer, det er derudover også
meget svært at finde andre restauranter end fast food. I
butikkerne kan man ej heller finde økologi, og spørger man
efter det, så ved de næsten ikke hvad det er, hvilket er en
kæmpe kontrast til Danmark. Vi har derudover også lagt
mærke til en gennemgående ting i alle værtsfamilier. Dette
er, at man får portionsanretninger til alle måltider. Der er ej
heller mulighed for at få mere mad end det som er på
tallerken, da der oftest ikke er lavet mere mad. Dette er også
en kæmpe forskel fra Danmark.
Oplevelser
Gennem ugen har de kulturelle oplevelser og sociale aktiviteter været virkelig spændende.
Allerede dagen efter vi ankom fik vi en guidet tur gennem Dublin city 3 timer på fods, der så
vi bl.a. stedet hvor byen opstod, med det velkendte slot og bygningerne dertil. Liffey som er
floden der deler bydelen og har 16 broer i det centrale Dublin gik vi også over. På turen blev
vi ledt til forskellige kirker og kongelige bygninger samt statuer. Udover dette så vi wall of
fame med bl.a. det velkendte rockband U2 fra Irland, derfra blev vi ledt mod Temple bar som
er den mest kendte pub i Dublin og gaden dertil, som virkelig repræsenterede en gade med
finurlige butikker og en hyggelig gade. Turen gav os mulighed for at få en masse indtryk af
byen, som også bestod af andet end blot det guiden viste. Igennem turen var det
bemærkelsesværdigt, at alle huse i byen havde farverige døre, grunden til dette var mange
tusinde år tilbage hvor ingen kunne læse og skrive ordentligt, der genkendte man andres huse
ved hjælp af farven på døren i forhold til hvor man befandt sig. Udover dette så vi
Glendalough på en 5 km gåtur gennem en smuk natur beliggende i 1,5 time fra byen. Dalen
er et gammelt kristent pilgrimssted med historier tilbage fra flere hundrede år siden. En
særdeles smuk oplevelse med beliggende søer, vandfald, samtidig med bygninger og kirke
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dertil. Det runde tårn og bygninger som er
mere en 1000 år gamle, en virkelig flot
turistattraktion med bjerge der gør det
muligt at kigge ned over den smukke
natur.
Ugens Forløb har også budt på en masse
indtryk, som har skabt oplevelser da vi
har færdes gennem byen når vi bl.a. har
fundet frokost og fine butikker. Hvor vi
har oplevet byen på denne måde gennem
deres smukke gader på både nord og syd
siden. Dublin er en fantastisk by, som
kendetegnes ekstrem livlig, med
mennesker der er stolte over deres natur
og by. Byen bliver skabt med en god
stemning af menneskene og gademusik.
Fritiden er derved blevet brugt i byen, på
butikkerne og på cafeer.
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Artikel uge 7,2022:
Victoria og Maria
KC Peaches

Dublins beboere, var caféen hurtigt tilbage

Vi har i uge 7 været i praktik i caféen KC

på fode igen efter en lang periode med

Peaches i Dublin og skal også være det i

nedlukning.

uge 8. Her har vi arbejdet som servitricer.
Arbejdet gik ud på at vi skulle servere for
kunderne i caféen, tage imod ordre fra de
andre ansatte, rydde af bordene samt en
masse flere tilhørende ting.
Vi mødte mandag morgen 5 elever ind på
caféen på Nassau Street, her blev vi
fordelt ud på tre af de fem KC Peaches der
ligger i Dublin. Caféen på Nassau Street er
“hovedcaféen”, det vil sige at al styring og
hovedaktiviteter foregår herfra. Denne
café på Nassau Street er også den største
af de fem. Dette betød også at under
Corona-nedlukningen i Irland, var det kun
denne ene café der var åben med kun 3
medarbejdere. Dog har hele Corona
situationen ikke taget lige så hårdt på
cafékæden som forventet, fordi at der var
en generel tendens fra kundernes side at
skynde sig ud på restaurant og caféer, da
restriktionerne endelig løsnede sig. I og
med at KC Peaches er så kendt blandt
turister og

Efter vi var delt ud, blev vi vist rundt af en
af de andre ansatte, Ozzy. Han har været
ansat der i 4 år, imens han har studeret på
collage. Ozzy viste os rundt, og fortalte os
om vores opgaver som praktikanter. Det
var rigtig spændende at opleve caféen
“bag kulisserne”, da man som kunde
normalt ikke har mulighed for dette. Efter
rundvisningen satte arbejdet i gang, og vi
begyndte at servere for de sultne kunder.
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Efter omkring kl. 12, vælter det ind med
kunder i alle aldre. KC Peaches er kendt
for at tilbyde sunde og velsmagende
måltider

til

enhver

smag.

Salater,

sandwichs, toast, kage er retter der bliver
tilberedt af køkkenet, hvorimod buffeten er
tilegnet kunderne selv. Her er der et stort
udvalg af salater, kødretter, ris, grøntsager
mm. som kunderne kan putte i enten
takeaway papbokse eller på en tallerken
der er valgt efter tre størrelser, small,
medium eller large.
Vi har i løbet af ugen observeret at en
tiendedel af kunderne der benytter sig af
Caféen er i hverdagene åben i tidsrummet

caféen, er stamkunder, der hver dag

fra kl. 08:00 til kl. 18:00, og i weekenden

kommer én til flere gange for at spise her.

fra kl. 10:00 til 17:00. Som praktikanter

Disse stamkunder er utroligt vigtige for

skulle vi kun arbejde i hverdagene fra kl.

caféen idet de i svære tider kan opretholde

10 til 15, hvilket var en god aftale, fordi vi

caféens

også skulle passe vores lektier fra

omsætningen mm. Som servitrice og

Danmark. De to første timer i caféen fra kl.

ansat får man også et forhold til kunderne,

10 af, er noget roligere. Her kommer

især stamkunderne. Der er også rigtig

kunderne

for

at

morgenkaffe

og

brunchretter

består

få

omdømme,

noget

af

deres

daglige

mange af turisterne der kommer op til flere

brunch.

Deres

gange i løbet af den tid de er på ferie i

af

Dublin. Vi havde bl.a. et italiensk ægtepar

toppings,

der kom 4 dage i træk, til henholdsvis

smoothies, scones, croissanter, fuld irsk

brunch og frokost. Vi mener at grunden til

morgenmad, omeletter, pandekager - you

at dette forekommer er på grund af den

name it! Deres menukort er så langt at det

atmosfære der er i caféen, de utroligt

ikke kan betale sig at opremse alle deres

mange måltider, drinks og snacks og det

yoghurt

med

lækre retter.

hovedsageligt

forskellige

meget imødekommende og humoristiske
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personale.

Allerede

første

dag

vi

kaffe, kakao, smoothies, juice og så fik vi

arbejdede der føltes det som om vi havde

det. Dette har været så vigtigt for os, fordi

været der i flere uger, da det generelt er en

det er noget af en ændring i ens dagligdag

typisk tendens til at tage supergodt imod

med et arbejde man aldrig har prøvet før

nye ansatte såvel som praktikanter.

og man derved var rigtig træt i hovedet
såvel i kroppen når arbejdsdagen var
omme.
Der

var

én

anden

praktikant,

en

franskmand på omkring 23 år, som også
startede samme dag som os. Han var
overraskende god til engelsk og kunne
næsten tale og forstå lige så meget
engelsk som os. Dog havde han lidt
problemer med at komme til at gøre
præcis det modsatte af hvad han havde
fået at vide han skulle. Vi ved godt hvordan
det nogle gange kan være ikke at forstå et
andet sprog, så vi hjalp ham selvfølgelig.
Han var, ligesom mange andre vi havde
mødt i løbet af de 2 uger, meget
Vi kunne høre på nogle af de andre elever

overrasket over hvor godt vi talte engelsk

fra vores Erasmus-klasse, at der ikke var

os fra Danmark. Vi har fået at vide op til

en lige så stor inddragelse for deres

flere gange at det lyder som om engelsk er

vedkommende og at de for det meste bare

vores fødesprog fordi vi taler det så godt

blev sat til noget, for derefter ikke at have

som vi gør. Dette var vi først noget

nogen særlig kontakt med personalet.

uforstående over for, fordi før vi drog mod
Irland var vi bange for at vi slet ikke var

En vigtig faktor for os som praktikanter et

gode nok til det til engelske sprog. Fra at

sådant sted, hvor vi skulle bevæge os

tro dét til at få så meget tiltro til os selv, var

meget i løbet af dagen og gå op og ned ad

noget af en åbenbaring.

trapper var at vi måtte spise fri frokost fra
buffeten samt at vi bare kunne spørge om
7
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Man snakker selvfølgelig med dem man
Det sociale

arbejder med og hvis man ser nogle i

I løbet af uge 7 har der ikke rigtigt været

byen, men man kan godt mærke at ugen

særlig mange sociale indslag fra lærerne

her har været mere fokuseret på “Work

men vi har blandt eleverne mødtes et par

experience” frem for det sociale i gruppen.

gange gennem ugen. Når vi alle arbejder
på hver vores sted er det svært at finde tid
og overskud til at mødes med de andre
elever, men når der er blevet taget fælles
initiativ til noget, har alle mødt op næsten
hver gang.
Vi havde et par stykker fundet en bar ugen
før, som havde et spillerum med pool,
packman, bordtennis og en hel masse
andre ting. Vi valgte derfor at vi ville holde
spilleaften tirsdag aften, hvilket var rigtig
hyggeligt og lige hvad man havde brug for
efter de 2 første dage på ens nye job.
Torsdag aften mødtes vi igen internt uden
vores lære hvor vi tog ud til et spillecenter
cirka en halv time væk fra centrum Dublin.
Vi var en del som mødtes ved ‘Spire’ som
er det kæmpe monument som står midt på
hovedgaden i Dublin, den er ikke svær at
undgå at se og man kan altid finde derhen
hvis man er faret lidt vild, da man kan se
den fra næsten alle gader i byen. Os som
mødtes der, tog en bus sammen mens
nogle andre havde taget taxier direkte fra
deres værtsfamiliers hjem eftersom det lå
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tættere på, så de ikke behøvede at tage

vi kunne lige være der. Turen tog omkring

ind til byen for at tage videre.

4 timer, med et lille stop på vejen derop, vi
kørte gennem nogle små byer og var på

Da vi alle var samlet i bowlinghallen,

nogle snævre veje, da køreturen blev lidt

spillede vi på 3 baner, hvor vi var cirka 5-6

for lang for dem på den bagerste række

stykker på hvert hold, vi spillede alle

kom der karaoke i den lille bus.

sammen et spil som bestod af 10 runder.
Vi tog alle hjem på lidt forskellige
tidspunkter, nogle tog ind til byen igen og
andre tog direkte hjem.

Da vi endelig var ankommet, spiste vi
madpakker og efter gik vi fælles ud for at
se de smukke klipper, det var koldt og
blæsende men vejret kunne have været
Fredag aften var der ingen som rigtig
mødes eftersom der var planlagt en tur til
the “Cliffs Of Moher”, så vi skulle alle stå
tidligt op da vi skulle mødes klokken 08:00
inde ved Twin centeret. Da vi ankom til
Twin centeret havde vores lærer Lone fået
skaffet os en minibus med 20 pladser i, så

værre så vi var glade for at regnen og den
som eller lovet sne havde holdt sig væk.
Nogle af os snakkede om hvor høje
klipperne mod måtte være, den i midten?
50, 65 meter eller mere? Det eneste vi
kunne finde frem til, var at den højeste var
155 meter. Da vi havde taget billeder og
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beundret synet af de knækkede klipper,

nogensinde fået så meget mad som vi får

gik vi ind på det lille museum ved siden af.

her, maden vi får er ret meget ala dansk

På vej hjem sov de fleste og vi blev sat af

gammel mad så det består typisk af

ved spire omkring klokken 18:30.

grøntsager, kartofler, kød og sovs.

Familien

Carol og Tom er rigtig nemme at snakke

Vi, Victoria og Maria, er indkvarteret ved et

med, de har lidt accent men vi forstår fint

rigtig sødt pensioneret par som begge er i

hinanden og de har sagt at de synes det er

starten af 70’erne. Vi er blevet sat ind i en

dejligt at vi kan snakke sammen da de

familie hvor vi 100% føler os hjemme og

plejer at have folk som er på udveksling

110% føler os forkælet af vores irske

der er en del yngre og som ikke er lige så

bedsteforældre:) Vi kan og må gøre lige

gode til det engelske sprog.

hvad vi har lyst til.
Vi bor sammen med en ung mand ved
navn Ümit som kommer fra Tyrkiet, han
skal være her i 6 måneder, han er lige
blevet 24 men er i Irland for at lære
engelsk,

da

det

ikke

er

hans

spidskompetence og det er vigtigt for ham
at kunne det i den virksomhed han
arbejder for i Tyrkiet. Carol og Tom er
virkelig søde og tålmodige på det punkt
når Ümit er med i vores samtaler. Man kan
mærke på dem at de virkelig prøver at
hjælpe ham med at lære engelsk og at de
også er også interesseret i vores private
liv, såvel som vores land og hvad vi går og
laver imens vi er i Irland.
Vores værtsmor Carol reder vores seng og
rydder op på vores værelse hver dag vi er
ude. Vi får portionsanrettet tallerkner til
aftensmad

men

ingen

af

os

har
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masse biler parkeret flot med bogstaverne
i ruderne, betyder det langt fra at alle irere
kan finde ud af at parkere deres biler. Vi
har op til flere gange været vidne til at folk
Kulturen

nærmest bare kaster deres biler over

Den irske kultur som vi har observeret den,

kantsten for at parkere, samt at folk

er en venlig kultur. Her er befolkningen

simpelthen parkerer så skævt i båse.

imødekommende og klar til at hjælpe en
sjæl i nød - også selvom man ikke
nødvendigvis er i humør til det eller ikke
har tid. Her i Irland spiser man rigtig meget
lyst brød, drikker meget te og er mere til
chokolade og chips fremfor grønsager og
salat.
Vandet i vandhanerne smager af klor, så
vi drikker vand fra vandflasker som bliver
købt. Der er her ingen pant på flasker eller
lignede, så der er et kæmpe plastspild,
især fordi langt de fleste irere kun drikker
vand fra flasker.
Vi har den sidste tid lagt mærke til at der
sidder bogstaver i ruderne på bilerne,

I Irland kører man i den modsatte side af

heriblandt bogstaverne N og L, disse

vejen i forhold til Danmark, rattet sidder

bogstaver har forskellige betydninger.

derfor også i højre side. Dette var noget af

Hvis man har et L i forruden og bagruden,

en ændring for os, da det var meget

er det fordi man stadig er ved at lære at

forvirrende i starten. Dog vænner man sig

køre bil og dermed ikke har fuldt kørekort

hurtigt til det, men af en mærkelig grund er

endnu. Har man har et N i ruden betyder

der en ting i Irland som gør at der nogle

det at man har fået sit kørekort inden for

gange er rødt lys for alt og alle på samme

de sidste 2 uger. Selvom vi ser en hel

tid i mindst 2 minutter. Det kan have en
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stor betydning for at gå gængerne og
cyklister i Irland ikke rigtigt tager højde for
trafikken og bare går over når de mener at
der er frit.
Som nævnt tidligere er vi blevet ekstremt
overrasket over hvor gode folk i Irland
synes vi er til engelsk, flere gange i
forskellige situationer har vi fået pointeret
at Irerne troede at engelsk var vores første
sprog, og når vi, Victoria og Maria høre det
bliver vi begge meget overrasket, for ingen
af os er de bedste i vores klasser i
Danmark til engelsk, hvilket bare har
bekræftet os i at vi selv har og det danske
skolesystem har for høje forventninger i
engelsktimerne til os, for vi kan sagtens
snakke

flydende

engelsk

her

og

kommunikation handler meget mere om
hvordan man er som person end hvor god
man er til engelsk.
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En uforglemmelig
oplevelse for livet

trække os tilbage, og gå i seng, efter en lang
dag. Generelt har vi i tiden hos familien haft
en god fornemmelse af familien, og de har
behandlet os til perfektion. Familiens evne til
at lade os føle os velkommen, og ønsket hos
dem har været imponerende. Vi har altid
kunnet komme til dem, hvis vi skulle have
nogle problemer, eller brug for hjælp til
diverse opgaver. Generelt har vi har vi brugt
megen tid med Anna og Lily-ha vores værts
søstre. De elsker bordtennis, og har deres eget
bordtennis bord i huset, hvor mange timer er
blevet brugt. Vi har stort set spillet alle
aftener herovre. På trods af at vores værts
søstre ikke altid har forstået hvad vi siger når
vi snakker engelsk, har de enten forsøgt at
hjælpe os, eller lade os tænke over en
sætning, før de brød ind med et svar, hvilket
har givet en ro, og tryghed ved at snakke et
fremmede sprog.

Af Tobias Kromann & Noah Damm-Ottesen

Forskelligheder

Indlogering hos familien
McMahon/Maguire

Der er mange forskelligheder mellem den
danske og den irske kultur i familierne. Efter
dagens måltider har vi elever herovre sagt ’tak
for mad’ til forældrene, hvilket ikke er helt så
normalt som det er i Danmark. De første par
gange undrede vores værts søstre sig også
over at vi sagde det. Så fik vi dem forklaret at
sådan gør vi i Danmark, hvilket de synes var
lidt mærkeligt.
Derudover blev familiens medlemmer
nærmest chokeret over at vi i Danmark ikke
tiltaler skolelærere som Hr. og Fru. Men at vi
kalder dem ved deres fornavn. Det kunne de
ikke rigtigt forstå, da de er vant til at bruge
’Mr. & Mrs.’.

Mandag den 7. februar stod vi 17 elever klar i
Københavns lufthavn. Vi skulle afsted til
Dublin, på en oplevelse for livet. Efter to
timer i luften, blev vi transporteret til centrum
i Dublin, hvor vi skulle gå i skole. Efter tre
timers undervisning, blev vi transporteret til
vores værtsfamilie i Sutton, nordøst for
Dublin. Vi blev taget imod på bedste vis af
Joan McMahon, som er vores værtsmor på
denne tur. Vi blev budt velkommen inden for,
hvor vi mødte Joan, og hendes døtre Anna på
19 år, og Lily-ha på 16, og deres labrador
Margo. Vores værtsfar Ray Maguire mødte vi
senere hen på aftenen. Vi spiste aftensmad
med Anna og Lily-ha, hvor vi fik kød med
diverse tilbehør. Efter aftensmad måtte vi
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KC Peaches Dame Street
SVP St. Vincent Dorset Street
I vores Erasmus forløb har vi en praktik forløb
på 2 uger i forskellige detailvirksom-heder
rundt omkring i Dublin. Her får vi brugt vores
engelske kompetencer og oplever hverdagen
for en irsk virksomhed.
For vores vedkommende har vi arbejdet i SVP
St. Vincent på Dorset Street, hvor vi har
sorteret tøj og taget imod donationer fra de
lokale i området. St. Vincent butikkerne er en
velgørenheds kæde hvor alt overskuddet går til
at bekæmpe fattigdom i Irland. I netop den
butik som vi har arbejdet i, er der tre ansatte
som arbejder i butikken på daglig basis, og har
det overordnet ansvar for butikken. De
resterende af de ansatte er frivillige som
arbejder i butikken på skift i løbet af ugen. Vi
har haft det indtryk af vores uge i butikken at
alle medarbejder gør det af egen interesse,
samt at de har et godt fællesskab i butikken,
som vi er blevet del af. De frivillige som
arbejder i butikken, har ca. en 4 timers vagt 1
til 2 gange om ugen hvor de kommer og
hjælper. I løbet af ugen er det at snakke mere
engelsk blevet mere naturligt for os, og har
vores vedkommende har forbedret vores
sproglige kompetencer. Butikken har også
nogle fine faciliteter for medarbejderne, såsom
et fælles køkken hvor vi kan spise og putte
vores mad på køl.
Butikken kan sammenlignes med Røde Kors
herhjemme, som også sælger genbrugsvarer
fra donationer, som går til velgørenhed.

Andre fra vores hold har været ude og arbejde
hos andre Virksomheder Dublin. Vores
bofælle Laurits har haft sin praktik forløb hos
KC Peaches. KC Peaches er en cafe som har alt
fra
buffet
til
sunde
drikkevarer.
Virksomhedens motto er: ”Eat well, live”
derfor er virksomheden fokus at sælge lækkert,
sund mad, og til en relativ god pris. I Laurits’
forløb har han betjent kunder i butikken, samt
holdt kundeområdet rent til de næste kunder.
KC Peaches har gode forhold for butikkens
medarbejdere, da man i virksomheden sørger
for mad til medarbejderne i deres
frokostpauser, og rene toiletforhold mm.
Laurits fortæller at hans engelske sprog er
blevet bedre, da han kun snakker engelsk i
butikken, ved kundekontakt, og samtaler med
medarbejderne. KC Peaches er en butikskæde
i Dublin med 4 Caféer spredt over byen.

Cliffs of Moher
På vores var vi ude og se en af Irland største
natur vidundere, nemlig Cliffs of Moher.
Cliffs of Moher er klipper som har over tid
formateret sig til kæmpe klippe-formationer
ved vestkysten. Denne tur var en heldagstur,
hvor vi kørte bus fra Dublin til området hvor
klippe-formationerne var. Vi mødtes tidligt
om morgen ved Twin School og kørte
sammen derud. Denne tur var en af
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højdepunkterne for vores Erasmus forløb.
Dagen før vi tog derud ramte stormen Eunice
Irland, heldigvis blev vejret løbet natten
bedre. Da vi ankom til Cliffs of Moher var
vejret blevet godt, dog med lidt regn. Vi gik
langs klippekysten og nød udsigten. Naturen i
denne del af Irland er utrolig smuk, og er
noget man med sikkerhed skal opleve, hvis
man kommer til Irland.
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VORES
UGER I
DUBLIN
Af Thea og Luna
Praktikpladsen
Vores arbejde foregår i Vincent’s på George’s
Street. Vincent’s er en kæde af
genbrugsbutikker. Society of St Vincent er
virksomhedens originale navn. Vincent’s blev
grundlagt i 1844, så virksomheden har
eksisteret i enormt lang tid. Ydermere er
virksomheden den største frivillige
velgørende organisation i Irland. På
nuværende tidspunkt findes der over 230
lokale velgørenheds butikker placeret i Irland.
Organisationen er en frivillig ledet
organisation. Butikkerne ledes af et lille antal
af fagfolk. Størstedelen af butikkens
medarbejdere er frivillige eller praktikanter.
Overskuddet fra butikkerne bruges til at støtte
dem i Irland som har behov for det. Butikkens
produkter kommer gennem donationer som
oftest er brugt tøj eller uønskede genstande.
Størstedelen af donationerne er brugt tøj som
er i god stand. En lille del af dem er bøger,
smykker, halstørklæder eller lignende. Deres
mission er at fjerne årsagerne til fattigdom.

Denne Vincent’s butik får leveret donationer
hver mandag og onsdag fra deres store
varelageret. Varelageret ligger placeret i
Dublin. Her samles alt det tøj, som ikke bliver
solgt i en bestemt butik, og dermed sendt
videre til en
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anden vincent’s butik, som forhåbentlig kan få
det solgt. Produkterne cirkulere altså rundt
mellem de forskellige butikker, samtidig med
at der selvfølgelig kommer flere donationer til.
Vores arbejde i butikken går primært ud på at
sætte mærke på det tøj som kommer i løbet
af ugen, samt prismærke det og slutvist
hænge det ud i butikken. Derudover tjekker vi
datoerne på tøjet. Tøjet hænger i butikken
over en periode, og når den periode er slut,
bliver tøjet sorteret i sække, og sendt tilbage
på varelageret.

Vi har også været med til at skifte tøj på
mannequin dukkerne. I denne uge, har vi
virkelig fået et indblik i hvad det vil sige at
drive en genbrugsbutik. Det kræver, at du
hele tiden får skiftet tøjet ud, så der er plads
til det nye som kommer ind.

Der kommer forholdsvis mange kunder ind i
butikken i løbet af ugen. Den typiske kunde er
ung eller lidt ældre, ofte farverigt tøj med
mange accessoires. Dog, er vi et stort team,
så der er mange på arbejde på samme tid,
hvilket gør at der er mindre at lave. I denne
uge har vi været 4-5 praktikanter på arbejde
hver dag. Derudover er der omkring 2-3
frivillige samt min manager. Det vil sige, at vi i
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løbet af dagen er omtrent 8-9 medarbejdere i
butikken.
Genbrugsbutikker er et hit i Irland, særligt til
sammenligning med Danmark. Naturligvis har
vi også velgørenhedsbutikker i Danmark,
bare ikke i nærheden af lige så mange som i
Irland.
Værtsfamilien
Vi bor hos en værtsfamilie i en lille by udenfor
Dublin der hedder Tallaght. Her bor vi i et lille
rækkehus. Vi har lagt mærke til at de i Irland
bor anderledes end det vi er vant til i
Danmark. Rækkehusene er høje men smalle,
og der er bygget en høj mur rundt om haven.
Vores værtsfamilie har også introduceret til
en masse forskellige retter der er populære
her i Irland. Vi fik fx. serveret nationalretten
irsk stew som er en gryderet lavet med
rodfrugter og lam eller fårekød.
Vi fik hver dag serveret aftensmaden
potionsanrettet, hvilket vi ikke er
vant til derhjemme.
Nedenfor ses et billede af den
irske nationalret.
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familie. En klassisk kærlig familie, som ofte
mødes med deres venner eller ses med
deres børn samt børnebørn. Går meget op i
sport. Generelt en familie som hygger sig, og
går op i at lave god mad, tage til
arrangementer og lignende.
Vores oplevelse af Dublin
I denne uge har vi været på the EPIC
emigration museum, som fortæller historien
om den Irske emigration til andre lande. Dette
museum er kåret som ”Europas førende
turistattraktion” ved 2019, 2020 og 2021
World Travel Awards. Dette museum er
utrolig gennemført med nogle flotte
udstillinger, som blandt andet ses på billedet
nedenfor.
Indgangen til museumet starter således med
dette smukke citat.

I denne uge har vi også besøgt
The Book Of Kells, som er
museum med manuskrifter fra den
9. århundredende.
Vores oplevelse af Dublin er, at
det er en smuk by, med utrolig
meget historie. Byen er fyldt med
små som store irske pubber, en
masse fede shopping muligheder,
samt muligheder for at opleve en skøn kultur.

Maden ligner
på mange
måder den
danske mad, men det var stort set umuligt at
finde noget der mindede om et rugbrød.
Vores oplevelse af vores værtsfamilie er, at
de på mange måder minder om en dansk

Det første vi bemærkede ved Dublin, var
farven på hoveddørene rundt omkring i Byen.
Hver hoveddør havde en særlig iøjnefaldende
farve, som eksempelvis gul, grøn, rød, lilla
eller blå.
Vores lærer, Diarnurd, fra den første uge,
fortalte at dørene har en særlig farve, for at
skabe en form for identitet. Generelt i Irland,
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ser husene ens ud udefra, så for at skabe
forskel, så du ved hvem som bor hvor, gav du
din hoveddør en speciel farve.

Dublin er en flot by, med en masse små
hyggelige gader som er meget farvefyldt. På
vores vej rundt i Dublin, har vi stødt på
enormt mange hjælpsomme mennesker. Ofte
i forbindelse med at finde vej, eller finde frem
til den rigtige bus. Her har alle forsøgt at
hjælpe os godt på vej. Så vores indtryk af den
irske befolkning er, at de er hjælpsomme og
rare mennesker.
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oplever mange ting i vores daglige arbejdstid, men

En uge i storbyen Dublin - af
Katrine og Mathilde B
Oxfam George Street
I Oxfam George's Street er der et stort udvalg af
vintage tøj til kvinder og mænd. I butikken findes
også alt fra smykker, bøger til cd'er og dvd'er.
Ovenpå findes Oxfam-brudebutik, som sælger et
bredt udvalg af brudekjoler (90 % er helt nye).
Ejeren er Laila Marthino fra Brasilien, som i flere
år har drevet den. Hun driver butikken sammen
med en anden kvinde ved navn Santa. I forhold til
virksomhedens medarbejdere, så består den
overordnet af Santa, Laila og resten er unge som
os selv, som gør det frivilligt enten i forbindelse

en bestemt ting vi har bidt mærke i, er at, hvis en
kunde kommer ind, så spørger hun eller han ofte
ekspedienten
“How are you”
Det skulle vi
lige vænne os
til, at man
gjorde da det
aldrig ville ske i
Danmark. Det
samme gør
vores
værtsfamilie
rigtig ofte, moren kommer fx. ind adskillige gange

med skole eller sabbatår. Vores frivillige arbejde
indeholder alt fra sortering af tøj, til ordning og
rengøring af selve butikken.
De andre unge
som er der i en
længere periode
får lov til at sidde
ved kassen. I
forhold til
faciliteterne så har
man forskellige
opgaver man laver
i løbet af dagen.
Vi sætter tøj på bøjler, samt laver prisskilte,
damper tøj, ordner butikken, går med pengene i
banken osv. I butikken kommer stort set alle
mennesker, små som store, unge som gamle.
Arbejdstiden for de ansatte er mellem fem timer
til otte timer. Vores arbejdstider er arbejdstider fra
9.30 til 15.30, med en times frokostpause. Vi
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i løbet af en aften udelukkende for at høre,
hvordan vil have det. Det må være en part af det
irske folks identitet og noget de gør sig meget i.
En anden forskel fra Danmark er priserne på
produkterne i butikken. I Oxfam ligger priserne i
alt fra 10 kr. til 700 kr. I forhold til, at det er en
genbrug er 700 kr. en ret høj pris. Det er sjældent,
at man i en dansk genbrug, ser noget til høj pris.
Værtsfamilien
Vi alle grupper har, som vi har hørt meget
forskellige familier. Nogle med små børn, sådan
uden børn. Nogen af dem bor i små rækkehuse,
andre i større villaer. Vi har alle tre uger boet i et
kvarter, som hedder Clonard Park. Det er et super
hyggeligt område, med en masse rækkehuse og en
stor park, hvor man kan gå en flot tur. Her bor vi
med vores værtsforældre Mary og Paul, og deres
yngste datter Trine. Vi har set og opdaget nogle

for mad” og går ud med tallerken. Vi gør det
begge altid, når vi færdes hjemme, så hvorfor ikke
også her? I Dublin virker det som om at det er
noget de helt uforstående overfor. Desuden så
portionsanretter de alt deres mad, hvilket vi i
størstedelen af Danmark slet heller ikke er vant til.
Vi er i Danmark generelt meget fælles om mange
ting, og størstedelen af danske familier spiser
sammen til aftensmaden. Her har vi igen opdaget
en tydelig kontrast, fordi at her i Irland er det
langt fra lige så betydningsfuldt at man samles
som familie omkring spisebordet som det måske
er i Danmark. Selve maden er selvfølgelig en
indlysende forskel. Selvom, at Dublin er et meget
internationalt land, som ligesom Danmark tager
mange internationale ting til sig, så har de også
deres egne traditionelle ting som de altid spiser.
Det er blandt andet hvidt toast brød og kartofler
og massevis. I Danmark kommer frugt og grønt

betydelige forskelle fra Danmark til Irland, og her

ind på en helt naturlig måde, som fx. et

er bare nogle af dem; I Danmark siger vi altid “tak

mellemmåltid, og dette er ikke noget at det irske
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folk rigtigt

vi heller ikke er vant til i Danmark er, at man ikke

foretager sig.

må drikke i offentligheden. Vi er vant til hjemme i

En ting vi

Danmark, at man kan drikke en øl eller cider

også har bidt

f.eks. på vej hjem til en fest. Dette er forbudt

mærke i, er

herover. En anden ting som er anderledes er, at

at irerne

man kan få dyre, bøder ved at man f.eks. smider

rigtig ofte

cigaretskodder på jorden. Man ser herover en

spørger om

forholdsvis ren jord, hvilket vi danskere godt

man vil have

kunne lære lidt af. En sidste ting, som adskiller sig

the eller

fra Danmark, er Trafikken. Trafikken her i Dublin

kaffe. Alt i

er noget helt for sig. Folk og nu også os selv går

alt er de rigtige høflige og for det meste

bare over for rødt. Det er en dårlig vane som vi

imødekommende mennesker her i Dublin. En ting

har taget til os efterhånden.
museum og Book of Kells. Så alt i alt har vi haft en

Oplevelser med gruppen

masse sociale arrangementer, som har rystet os

Vi alle otte grupper bor forskellige steder i
Dublin. Nogle i Nord, og nogle i Syd. I og med at
folk bor så langt væk fra hinanden så er det svært
at planlægge sociale arrangementer, fordi
transporten er så forskelligt for alle. Dog har vi
været overraskede
gode til at få oplevet
noget sammen. Både
med lærer, men også
uden. Vi var i første
uge hele gruppen,
samt lærer sammen
ude, at se
Glendalough. Et super
smukt naturområde,

endnu tættere sammen. Vi har også selv haft

med gode gåture. Vi har også besøgt de kendte

planlagt en masse uden lærer. Her er bl.a. café

klipper Cliffs of moher. Det var en utrolig lang

besøg og shopping ture. Så selvom transporten har

bustur, men vi var sammen alle sammen, og havde

været vidt forskelligt for alle, så har vi oplevet en

en rigtig hyggelig heldagstur. Vi har sammen

hel del både socialt, og kulturelt sammen.

besøgt to kendte museer EPIC - Irish Emigration
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