
12 friske drenge på tur til Norge i 

vinterferien 2010 

Vi havde arrangeret en tur til Norge i 

vinterferien for 12 drenge fra Høje 

Gladsaxe, alle med tilknytning til Høje 

Gladsaxe ungdomsklub. Turen gik helt 

præcis til Ski, som er Gladsaxe 

Kommunes venskabsby i Norge. For at 

komme med på turen skal man være 

beboer i Gladsaxe Kommune.  En del af 

rejsetilskuddet kom fra Gladsaxe 

Kommune, og resten af turens udgifter 

blev dækket af Beboerrådgivningen, Høje 

Gladsaxe Fritids og ungdomsklub. 

Formålet med turen var, at drengene 

skulle have mulighed for at stå på ski den 

ene af dagene og ellers have nogle 

positive oplevelser i fællesskab med de 3 

pædagoger, der var med. Denne tur var 

ligeledes en del af et drengeprojekt, der 

finder sted i Høje Gladsaxe for alle drenge 

i alderen 13 – 17 år. Turen varede i 4 

dage. 

 

Vi mødtes alle sammen søndag kl. 16.00 

ved Oslo båden. Derfra tjekkede vi ind på 

båden, som skulle sejle kl. 17.00. Vi blev 

tildelt kahytter, hvor der var 4 mands 

værelser og 2 enkeltværelser. På båden 

var der mange muligheder for forskellige 

aktiviteter til drengene. Der var swimming 

pool, biografer, internetcafé, restauranter 

og diskoteker. Da vi gik ombord på 

færgen, havde drengene fået at vide, at 

der var to regler, som skulle overholdes: 

Dette var, at de ikke måtte drikke alkohol 

og ikke at genere andre mennesker. Ud 

over det måtte de faktisk gøre, hvad de 

havde lyst til, så længe de kunne komme 

op om morgenen næste dag. Færgeturen 

varede ca. 16 timer, men det var et rigtig 

behageligt ophold, og tiden gik hurtigt, da 

der var så mange aktiviteter på båden. 

Men det var ikke meget søvn, drengene fik 

på båden, det var man ikke i tvivl om, da 

man så dem næste morgen. 

Vi ankom til Oslo mandag morgen kl. ca. 

9.30, hvor vi blev modtaget af vores 

norske kontaktperson, som skulle guide os 

igennem resten af turen. Herfra tog vi med 

bus og tog op for at se nærmere på den 

kendte olympiske skihopbakke Holmen 

Kollen. Turen dertil tog ca. 40 minutter 

med bus og tog. Vi gik herefter en tur 

rundt omkring Holmen Kollen og tog 

derefter tilbage til båden for at hente vores 

bagage, som vi havde anbragt i en bil.  

Turen gik så herefter mod Ski, hvor vi 

havde lånt et klubhus, hvor vi kunne sove i 

de næste par dage. Da vi ankom til 

klubhuset og havde pakket vores ting ud, 

var kl. ca. 17, men drengene var allerede 

så trætte, at de lige skulle have en lille en 

på øjet inden aftensmaden. Om aftenen 

havde vi så fået lov at komme på besøg i 

den lokale ungdomsklub, hvor resten af 

aftenen gik med at spille billard, surfe på 

internet og høre musik. 



 

Tirsdag morgen vækkede vi drengene kl. 

ca. 9.00, da vi skulle mødes med vores 

kontaktperson for at køre hen til det lokale 

skisportssted. Vi havde derefter mulighed 

for at stå på ski hele dagen, hvis det var 

det vi ville. Det var ikke det største sted 

med tusindvis af pister, men det var 

alligevel et ganske godt sted for vores 

drenge, da mange af dem aldrig havde 

prøvet at stå på ski før. Vi stod herefter på 

ski helt frem til kl. ca. 18.00, og drengene 

havde virkelig haft det sjovt. Mange af 

dem havde dog også fået nok af at stå på 

ski på dette tidspunkt og var lidt trætte. En 

af drengene havde familie i Oslo, som 

ejede en tyrkisk restaurant. Vi tog derfor 

ind til Oslo for at spise her, hvilket vi slet 

ikke fortrød, da maden og betjeningen var 

aldeles fremragende. 

 

Onsdag morgen gav vi drengene lov til at 

sove helt til kl. 11.00, da vi ikke skulle nå 

noget særligt denne dag, andet end at 

rydde op og være ved færgen kl. ca. 

16.00. Inden vi tog hen til færgen, havde vi 

tid til at runde Oslo centrum, hvor 

drengene fik et par timer til at gå, inden vi 

skulle tjekke ind. Færgen sejlede kl. 17.00, 

og vi ankom til København dagen efter kl. 

ca. 9.30. 

Turen gik rigtig godt, og drengene 

hyggede sig sammen. Det var dog ikke 

meget søvn de fik, og de troede, at de 

skulle sove hele dagen væk, da de kom 

hjem. Det skal afslutningsvis siges, at vi 

blev taget rigtig godt imod af vores norske 

kontaktperson, og man skal lede længe 

efter så venlige og hjælpsomme 

mennesker. 

 

Såfremt man ønsker mere information om 

turen, kan man kontakte:  

Mohammed Sobhie  
Høje Gladsaxe Beboerrådgivning 
Tlf.: 42 14 42 32 eller 
ms@hojegladsaxe.dk  

mailto:ms@hojegladsaxe.dk

