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MESE NUMERO UNO 

 

Ja, da er første måned her i Italia ferdig og 2 nye står for tur. De 4 første ukene nå har jeg gått 

på språkkurs for å lære meg italiensk, det er gjort slik at jeg og de jeg skal jobbe sammen med 

klarer å kommunisere på ett eller annet vis. Det som er greit for meg er at det er 2 som kan litt 

engelsk slik at jeg kan spørre de om litt hjelp når jeg plages med å forstå hva som blir sagt av 

de som ikke kan engelsk. 
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Skolen er super til å skjønne det grunnleggende i det italienske språket, men som i Norge, så 

blir vi lært deres form for bokmål og det er mange som snakker dialekt noe som gjør ting litt 

forvirrende. Fokuset er stort på grammatikk og setningsoppsett, men den beste måten på å 

lære seg og skjønne språket er å prøve seg fram og forsøke å snakke. Mange her nede hjelper 

gjerne med å snakke italiensk, for de er glade vi bare prøver. Så klart vi har møtt de personene 

som skjønner vi er utlendinger og starter å snakke det lille engelske de kan … Dette er lite 

hjelpsomt i å forsøke på å lære seg å snakke. Men vi er like blide uansett. 



 
3 Anita Winje    Reisebrev      onsdag 20. februar 2019 

 

Utenom skolen har vi sett litt av hvert, ikke reist så mye enda da vi har hatt fokus på å 

utforske byen ordentlig. Det blir vi da aldri da det er så mye forskjellig å se på. Blir mer 

reising i alle fall på meg fremover da jeg vil ut å se. Men så langt har vi vært på museum og 

inne i katedralen Santa Maria Del Fiore, også på et sted de kaller for The Mall. Dette er en 

luxury outlet der du finner diverse kjente merker som Gucci, Prada, Nike og mange flere som 

har klær og tilbehør på salg. Det var en spesiell opplevelse, spesielt for meg da jeg aldri har 

vært stor fan av slike butikker.  
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Museet vi besøkte heter for Galleria dell'Accademia, det er her den berømte David står. 

Statuen på bildet til venstre på forrige side. 

En annen ting jeg aldri trodde jeg skulle oppleve, og det var å feire bursdagen min i utlandet. 

Jeg har, under den første måneden, feiret min 22 års dag sammen med Hanna og Victoria, de 

to andre fra Trøndelag som jeg reiser sammen med. Dette var noe spesielt for meg med 

mottakelse av roser og sjokolade og annet snop fra dem, pluss de 3 japaneserne jeg gikk i 

klasse med. Dette var kjempe koselig. Den siste fredagen, altså fredag sist uke, var vi ute og 

spiste med Japaneserne og feiret min bursdag og en av dem sin. Yosuke het bursdagsgutten 

fra Japan. 
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På bildet f.v. er Hayato, Kaori, Yosuke, meg, Victoria og Hanna. 

Her er bildet fra middagen, en koselig kveld og et fint minne. Bursdagsgutten er han som 

sitter bakerst rett ovenfor meg. 

Nå har jeg også endelig fått startet å jobbe i den hagen jeg skal være i de neste 2 månedene. 

Villa Medici di Castello. En nydelig hage, med masse ulike planter og dyr. Så tidlig som i dag 

så var jeg omringet av firfisler og en stork kom på besøk ved fontenen. Det er ikke så mange 

ting som blomstrer enda, men Andrea (han som er ansvarlig for meg her) sier at det vil 

begynne å blomstre om ikke så lenge. Jeg er også så heldig at jeg får være med på nyåpningen 

av en menneskelagd grotte som ble laget av de som eide eiendommen først. De har de siste 

årene renovert denne grotten, så i morgen skal de ha åpning av den. Gleder meg, for det er de 

som sitter litt høyt opp i systemet og jeg som skal være der. Skal etter hvert begynne å stelle 

med noen får sitrustrær som er veldig viktige element i denne hage. De sier at det «bare» er 

600 ulike sorter med sitrustrær, og den eldste er omkring 400 år. Alle står i krukker, så det er 

noe annet enn det jeg er vant med. Den største krukken er like høy som meg omtrent. 
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Grotten det skal være gjenåpning på. 
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Bildene som er her er bare noen få av mange jeg har tatt. Kan ikke ta med alt for mange da det 

blir overveldende, men valgte de jeg virkelig drar frem oppholdet så langt og så dere ser 

hvordan det er å være her for øyeblikket. Vi har hatt mye sol og finvær, vært omtrent 1,5-2 

uker med overskyer, men dette er ingenting i forhold til været hjemme i Norge. 

Vi koser oss mye og gleder oss til nye utfordringer hver dag, men ingen utfordringer er for 

store når man tar det med et smil og ett skritt om gangen. 

Takk for meg for denne gang. Her skal jeg kose meg i 2 måneder til. 

 


