
	  
	  

	  
	  

Zanzibar	  Højskolen	  tilbyder	  et	  2	  ugers	  ”Aware	  Tourist”	  ophold	  
med	  det	  bedste	  fra	  Zanzibar	  og	  Tanzania.	  

Aware	  Tourism	  
	  
Vildtlevende	  og	  fascinerende	  dyreliv,	  kridhvide	  sandstrande	  med	  turkisblåt	  vand	  og	  et	  
stolt	  folk,	  der	  tager	  imod	  dig	  med	  åbne	  arme.	  Karibu	  Tanzania	  (velkommen	  til	  
Tanzania)!	  
Vi	  lader	  lige	  glansbilledet	  stå	  et	  øjeblik...	  	  
	  
Hvert	  år	  valfarter	  alverdens	  turister	  til	  Tanzania.	  De	  rejser	  ud	  for	  at	  få	  en	  bid	  af	  Afrika	  
med	  hjem,	  og	  de	  lægger	  millioner	  af	  dollars	  i	  landet.	  Trods	  dette	  rangerer	  Tanzania	  på	  
listen	  over	  verdens	  fattigste	  nationer.	  Man	  kan	  derfor	  undre	  sig	  over,	  hvilken	  betydning	  
turismen	  har	  for	  den	  enkelte	  tanzanianer.	  På	  Zanzibar	  lever	  mange	  folk	  eksempelvis	  af	  
turisme,	  men	  rigtig	  mange	  lider	  også	  under	  den.	  Fiskere	  bliver	  forvist	  fra	  stranden,	  fordi	  
de	  ødelægger	  ”bounty-‐billedet”	  og	  børn	  pjækker	  fra	  skole,	  fordi	  de	  kan	  tjene	  penge	  på	  
turisterne.	  Sådan	  behøver	  det	  ikke	  at	  være,	  hvis	  vi	  tager	  ansvar	  som	  turister.	  Derfor	  har	  
vi	  kickstartet	  konceptet	  Aware	  Tourism.	  	  
	  

”Hvis	  du	  vil	  rejse	  som	  deltager	  og	  ikke	  blot	  som	  beskuer”	  
	  
Tanken	  bag	  Aware	  Tourism	  er	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvordan	  vi	  sikrer,	  at	  turismen	  bidrager	  
til	  udvikling,	  også	  helt	  ud	  i	  nærmiljøet.	  Helt	  konkret	  går	  Aware	  Tourism	  i	  al	  sin	  
enkelthed	  ud	  på,	  at	  vi	  har	  strikket	  et	  rejseprogram	  sammen	  til	  dig,	  som	  gerne	  vil	  
inspireres	  og	  have	  indsigt	  i	  et	  realistisk	  Afrika.	  Et	  Afrika	  med	  en	  fremtid	  byggende	  på	  
ligeværd	  og	  gensidige	  kulturelle	  relationer,	  i	  modsætning	  til	  den	  kulturelt	  fortærende	  
turisme	  eller	  for	  den	  sags	  skyld	  den	  frelsende	  og	  bedre	  vidende	  ”velgørenhedsindustri”	  
man	  ofte	  støder	  på.	  	  
	  
I	  en	  kombination	  af	  oplevelser,	  oplæg	  og	  selvfølgelig	  afslappende	  ferie,	  vil	  du	  derfor	  få	  
en	  forståelse	  for,	  hvordan	  du	  som	  besøgende	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  både	  miljøet	  og	  
kulturen	  i	  landet.	  
	  
Programmet	  er	  sat	  sammen	  sådan,	  at	  deltagerene	  starter	  med	  en	  unik	  Safari,	  som	  ud	  
over	  at	  opleve	  Tanzanias	  storslående	  natur	  og	  spændende	  eventyr,	  også	  er	  en	  god	  
måde	  at	  blive	  rystet	  sammen	  med	  de	  andre	  deltagerne	  på.	  Afrikas	  storslående	  natur	  og	  
utal	  af	  indtryk	  fungerer	  nærmest	  en	  proptrækker,	  der	  åbner	  for	  positive	  sociale	  sider	  
hos	  os	  alle,	  samt	  en	  naturlig	  imødekommenhed	  for	  det	  fremmede.	  	  
	  
Efter	  Safaridelen	  flyver	  vi	  direkte	  til	  paradisøen	  Zanzibar.	  Her	  vil	  afslappende	  ferie	  i	  
kombination	  med	  nye	  eventyrlige	  oplevelser,	  samt	  input	  og	  oplæg	  fra	  både	  lokale	  og	  
skandinaviske	  undervisere	  være	  på	  menuen.	  
Der	  vil	  dagligt	  være	  relevante	  ture,	  hvor	  deltagerne	  sammen	  med	  underviserne,	  dykker	  
under	  huden	  på	  Afrika	  mens	  der	  opleves,	  nydes	  og	  reflekteres.	  
	  
Med	  undtagelse	  af	  safari	  delen,	  er	  programmet	  sammensat	  så	  der	  dagligt	  er	  mulighed	  
for	  at	  slappe	  af,	  sole	  og	  bade	  m.m.,	  men	  mange	  	  vælger	  allerede	  hjemmefra	  at	  booke	  
en	  uge	  eller	  to	  ekstra	  til	  yderligere	  	  afslapning	  og	  fordybelse	  i	  Afrika.	  
	  
	  



Program	  
	  
Dag	  1.	  Ankomst	  
Efter	  ankomst	  til	  Kilimanjaro	  lufthavn,	  hvor	  vores	  chauffør	  står	  klar	  til	  at	  hente	  os,	  kører	  
vi	  	  til	  byen	  Arusha.	  Det	  tager	  ca.	  1	  time.	  Her	  indlogeres	  vi	  på	  Hotel	  Arusha	  	  Tourist	  inn,	  
og	  kan	  nå	  lidt	  sightseeing,	  inden	  det	  for	  alvor	  går	  løs	  næste	  dag.	  	  
	  
Dag	  2.	  Rift	  Valley	  
Efter	  morgenmaden	  på	  hotellet	  hentes	  vi	  af	  chaufføren,	  som	  også	  er	  guide	  på	  turen.	  
Bilen	  pakkes	  og	  så	  er	  der	  afgang	  ved	  ca.	  06.30	  tiden.	  	  
Dagens	  safari	  er	  en	  ”Walking	  Safari”	  i	  bunden	  af	  Rift	  valley,	  hvor	  et	  par	  massaier	  gerne	  
slår	  følge	  som	  guider.	  	  
Rift	  Valley	  er	  verdens	  største	  revne	  i	  jordskorpen.	  Den	  starter	  i	  det	  sydlige	  Tyrkiet	  og	  
går	  ned	  gennem	  Kenya,	  Uganda	  og	  Tanzania,	  og	  er	  mere	  end	  8700	  km	  lang.	  Stedet	  
kaldes	  også	  ”Menneskets	  Vugge”,	  og	  der	  er	  gjort	  fossile	  fund	  af	  de	  første	  mennesker	  på	  
jorden.	  Nyd	  udsigten!	  	  Det	  er	  en	  god	  ide	  med	  en	  kikkert	  til	  at	  spotte	  dyrene	  og	  derefter	  
køre	  eller	  gå	  nærmere.	  	  
Chaufføren	  finder	  et	  passende	  sted	  at	  spise	  frokost.	  
Hen	  på	  eftermiddagen	  kører	  vi	  videre	  til	  Tarangire	  Safari	  Lodge	  -‐	  hvor	  en	  dukkert	  i	  
poolen	  og	  en	  kølig	  drink,	  sikkert	  vil	  gøre	  godt.	  	  
	  
Dag	  3.	  Tarangire	  National	  Park	  
Denne	  dag	  byder	  på	  den	  første	  “Game	  drive	  safari”.	  
Tarangire	  er	  en	  af	  Afrikas	  smukkeste	  nationalparker.	  Den	  er	  2600	  km2	  	  stor,	  og	  her	  er	  
mulighed	  for	  at	  se	  store	  grupper	  af	  elefanter,	  træklatrende	  løver,	  pyton	  og	  alt	  det	  der	  
hører	  sig	  til	  på	  savannen.	  
Hen	  på	  eftermiddagen	  slutter	  dagens	  safari,	  og	  vi	  kører	  til	  Karatu	  Lutheran	  Hotel.	  Et	  
hyggeligt	  og	  enkelt	  hotel,	  med	  ægte	  Tanzaniansk	  gæstfrihed.	  Hotellet	  driver	  desuden	  
et	  projekt,	  hvor	  de	  hjælper	  lokale	  børn	  med	  at	  få	  afsluttet	  deres	  uddannelse.	  	  	  
	  
Dag	  4.	  Lake	  Manyara	  National	  Park	  +	  Massai	  landsby	  
Efter	  en	  tidlig	  morgenmad	  er	  der	  afgang	  mod	  Lake	  Manyara	  parken.	  Det	  anbefales	  at	  
være	  i	  parken	  tidligt,	  da	  der	  er	  størst	  chance	  for	  at	  se	  leoparden	  om	  morgenen.	  
Lake	  Manyara	  National	  Park	  er	  320	  km2	  stor,	  og	  selve	  søen	  udgør	  to	  tredjedele	  af	  dette	  
areal.	  Den	  ligger	  i	  bunden	  af	  Rift	  Valley	  og	  har	  380	  registrerede	  fuglearter,	  herunder	  
flamingoer.	  Vegetationen	  er	  fyldt	  med	  figen-‐	  og	  mahognitræer,	  akacier,	  marsk	  og	  
græsland,	  og	  der	  findes	  varme	  kilder.	  Dyrelivet	  I	  parken	  består	  af	  elefanter,	  flodheste,	  
bøfler,	  giraffer,	  antiloper	  og	  gazeller	  og	  meget	  mere.	  	  
Først	  på	  eftermiddagen	  kører	  vi	  væk	  fra	  parken,	  væk	  fra	  turistruten	  og	  besøger	  en	  
massai	  landsby,	  som	  Zanzibar	  Højskolen	  har	  haft	  en	  unik	  kontakt	  med	  gennem	  mange	  
år.	  	  
Overnatning	  er	  igen	  på	  Karatu	  Lutheran	  Hotel.	  	  

	  
”Lidt	  info	  om	  massaierne”	  Det	  nordlige	  Tanzania	  er	  masaiernes	  hjemland.	  De	  har	  igennem	  historien	  haft	  et	  rygte	  som	  frygtløse	  
krigere,	  og	  de	  har	  fra	  det	  17.	  århundrede	  indtaget	  store	  territorier	  i	  Tanzania	  og	  for-‐	  trængt	  stammer	  som	  Datoga	  og	  Chagga.	  Selv	  
slave-‐	  karavanerne	  i	  det	  19.	  århundrede	  undgik	  at	  betræde	  deres	  territorier.	  Det	  har	  kun	  været	  de	  europæiske	  kolonimagter,	  som	  har	  
indskrænket	  deres	  område.	  Men	  der	  er	  stadig	  enorme	  områder,	  som	  masaierne	  bebor,	  og	  foruden	  masaierne	  findes	  her	  kun	  rå	  og	  
ubeboet	  vildmark.	  Men	  masaierne	  har	  igennem	  tiden	  lært	  at	  overleve	  i	  de	  barskeste	  naturområder.	  Masaierne	  er	  et	  stolt	  folk,	  som	  har	  
formået	  at	  bevare	  deres	  helt	  egen	  kultur	  og	  sprog	  på	  trods	  af	  vestlig	  indflydelse	  i	  de	  omkringliggende	  områder.	  Deres	  sprog	  kaldes	  
maa,	  heraf	  navnet	  maasai	  som	  bogstaveligt	  betyder	  ”maa-‐taler”.	  Masaiernes	  udseende	  er	  let	  genkendelig,	  mændene	  bærer	  
togalignende	  røde	  tæpper,	  går	  i	  deres	  traditionelle	  sandaler	  og	  holder	  en	  lang	  træstav.	  De	  farver	  ofte	  håret	  med	  rød	  okker,	  og	  specielt	  
de	  unge	  mænd,	  gør	  noget	  ud	  af	  deres	  udseende	  med	  særligt	  dekoreret	  hår,	  ansigt	  og	  krop.	  Kvinderne	  bærer	  ofte	  blå	  kangaer,	  klipper	  
håret	  kort	  og	  bruger	  mange	  flotte	  smykker.	  Masaierne	  er	  kvægavlere,	  og	  deres	  kvæg	  er	  nærmest	  helligt	  for	  dem.	  Kvæget	  
repræsenterer	  rigdom	  og	  bliver	  brugt	  som	  betalingsmiddel.	  Derfor	  bliver	  det	  også	  kun	  slagtet	  ved	  særlige	  omstændigheder,	  og	  i	  det	  
daglige	  nøjes	  man	  med	  mælk	  og	  blod,	  som	  tappes.	  Masaiernes	  huse	  eller	  bomaer,	  som	  de	  også	  kaldes,	  er	  lavet	  af	  træ	  som	  bliver	  
dækket	  med	  mudder	  og	  køernes	  afføring	  og	  urin.	  Herved	  bliver	  husene	  helt	  vandtætte.	  Husene	  er	  placeret	  i	  en	  cirkel,	  og	  køer	  og	  geder	  
bliver	  holdt	  i	  indercirklen	  om	  natten	  for	  at	  beskytte	  dem	  fra	  rovdyrene.	  



	  
Dag	  5.	  Ngorongoro	  Krateret	  
Ngorongoro	  Krateret	  er	  toppen	  af	  en	  sammenfaldet	  vulkan,	  og	  en	  fuldstændig	  
fantastisk	  naturoplevelse!	  I	  bunden	  ligger	  den	  lavvande	  sodasø	  Lake	  Magadi.	  Krateret	  
er	  rammen	  om	  rigt	  dyreliv,	  hvor	  nogle	  af	  dyrene	  lever	  hele	  deres	  liv	  i	  krateret,	  mens	  
andre	  vandrer	  ind	  og	  ud.	  Der	  er	  en	  stor	  ”rovdyr-‐tæthed”	  i	  krateret	  med	  mange	  løver	  og	  
hyæner,	  men	  det	  gælder	  stadig	  om	  at	  bruge	  øjnene.	  Man	  kan	  være	  så	  heldig	  at	  
overvære	  et	  rovdyr	  nedlægge	  et	  bytte	  –	  Igen	  betaler	  det	  sig	  at	  stå	  tidligt	  op.	  	  
Der	  findes	  også	  zebraer,	  gazeller	  og	  bøfler,	  og	  i	  de	  sumpede	  områder	  flodheste,	  
elefanter,	  vandbukke,	  bavianer	  og	  andre	  aber.	  Hold	  særligt	  et	  øje	  med	  ”the	  lunch	  pack	  
eating	  eagle”.	  	  
Hen	  på	  eftermiddagen	  forlader	  vi	  Krateret	  og	  kører	  tilbage	  til	  Hotel	  Arusha	  Tourist	  inn.	  
	  
Dag	  6.	  Vandretur	  Mount	  Meru	  
På	  den	  sidste	  safaridag	  skal	  vi	  vandre	  for	  foden	  af	  Mount	  Meru.	  Bjerget	  er	  en	  stadig	  
aktiv	  vulkan,	  og	  med	  sine	  4566	  m.	  er	  det	  Tanzanias	  næsthøjeste	  bjerg.	  (efter	  
Kilimanjaro)	  	  
Hvis	  vejret	  er	  med	  os,	  starter	  vi	  vores	  tur	  i	  smuk	  natur	  ved	  foden	  af	  bjerget	  Mount	  Meru,	  
og	  ender	  ved	  et	  kæmpe	  vandfald.	  Her	  vil	  der	  være	  frokost,	  afslapning	  og	  badning	  for	  de	  
interesserede	  hvorefter	  turen	  går	  tilbage.	  
Det	  er	  muligt	  at	  vælge	  en	  mindre	  anstrengende	  rute,	  hvis	  fysikken	  ikke	  er	  til	  den	  
øverste,	  her	  når	  vi	  frem	  til	  et	  andet	  vandfald	  og	  får	  frokost.	  Begge	  to	  er	  fantastiske	  
naturoplevelser,	  og	  det	  er	  dejligt	  at	  få	  rørt	  benene	  efter	  nogle	  dage	  i	  safaribilen.	  	  
Der	  er	  mulighed	  for	  at	  opleve	  spændende	  fugle	  og	  andre	  små	  dyr	  som	  f.eks	  
kamæleoner.	  Også	  den	  sjove	  Black	  and	  White	  colobus	  abe	  findes	  i	  området.	  	  
Da	  det	  kan	  være	  lidt	  fugtigt	  på	  bjergsiden	  i	  den	  tidlige	  morgen	  er	  det	  en	  god	  ide	  at	  
medbringe	  en	  regnjakke	  som	  back-‐up.	  	  
	  
Hen	  på	  eftermiddagen	  går	  turen	  til	  lufthavnen,	  hvor	  der	  er	  afgang	  til	  et	  ligeså	  
spændende	  sted.	  Nemlig	  Zanzibar.	  
Vores	  chauffør	  står	  klar	  i	  lufthavnen	  på	  Zanzibar	  og	  	  kører	  os	  til	  Hotel	  Savanna	  &	  Ocean	  
på	  østkysten	  af	  øen.	  Lige	  tidsnok	  til	  middag	  og	  måske	  en	  aften	  dukkert.	  	  
	  
Dag	  7.	  Afslapning	  og	  landsbytur	   	  
Tiltrængt	  efter	  megen	  rejsen,	  byder	  dagen	  på	  afslapning	  ved	  stranden	  eller	  på	  hotellet.	  	  
Dog	  tager	  vi	  lige	  en	  guided	  tur	  i	  landsbyen	  Paje.	  Om	  eftermiddagen	  vil	  der,	  for	  de	  
interesserede,	  være	  et	  lille	  swahili	  introkursus,	  så	  man	  blandt	  andet	  kan	  hilse	  på,	  sige	  
tak,	  farvel	  og	  vi	  ses	  til	  de	  lokale.	  	  
	  
Dag	  8.	  Afslapning	  og	  Jozani	  Forest	  
Jozani	  Rain	  Forest	  er	  Zanzibars	  største	  skov	  og	  et	  af	  de	  eneste	  områder	  på	  Zanzibar	  
med	  oprindelig	  vild	  urskov	  tilbage.	  Vegetationen	  her	  minder	  meget	  om	  
regnskovsvegetation,	  for	  selv	  om	  det	  ikke	  regner	  meget	  på	  Zanzibar,	  så	  findes	  der	  i	  
dette	  område	  et	  meget	  højt	  grundvandsspejl,	  der	  forsyner	  skoven	  med	  vand	  året	  rundt.	  
Udover	  de	  mange	  smukke	  planter,	  findes	  der	  mange	  vilde	  smådyr.	  Skoven	  er	  specielt	  
berømt	  for	  Zanzibars	  Red	  Colobus	  monkey,	  som	  kun	  findes	  her.	  
	  
Dag	  9.	  Frivilligt	  arbejde	  og	  indblik	  i	  kulturmøder.	  
Denne	  dag	  står	  i	  kulturmødets	  navn.	  I	  får	  muligheden	  for	  at	  få	  indblik	  i	  hvordan	  
frivillighed	  ser	  ud	  i	  afrikansk	  kontekst.	  Vi	  besøger	  nogle	  af	  Zanzibar	  Højskolens	  	  mange	  
projekter	  i	  nærområdet,	  bl.a.	  en	  række	  initiativer	  som	  kun	  eksisterer	  fordi	  de	  lokale	  
skoler	  går	  meget	  aktivt	  ind	  i	  et	  frivilligt	  samarbejde.	  	  
	  
	  
	  



Dag	  10.	  Seaweed	  farming	  og	  afslapning	  
På	  Zanzibar	  lever	  mange	  kvinder	  af	  at	  dyrke	  tang,	  på	  det	  lave	  vand	  ved	  kysten	  i	  Paje.	  
Det	  er	  hårdt	  arbejde,	  og	  står	  i	  skærende	  kontrast	  til	  hvordan	  stranden	  ellers	  bliver	  brugt	  
til	  afslapning	  og	  hygge	  af	  turister.	  Vi	  tager	  med	  på	  en	  guidet	  tur	  med	  tang-‐damerne	  og	  
lærer	  lidt	  om	  faget.	  Vi	  tager	  også	  et	  kig	  på	  den	  sæbefabrik,	  hvor	  kvinderne	  bearbejder	  
tangen	  og	  bl.a.	  fremstiller	  sæbe	  og	  andre	  produkter,	  som	  en	  fremragende	  supplement,	  
til	  at	  sælge	  det	  tørrede	  tang	  direkte	  til	  mellemhandlere.	  	  	  
	  
Dag	  11.	  Spice	  tur	  og	  Lokal	  madlavning	  
Zanzibar	  er	  verdensberømt	  for	  sine	  krydderier	  og	  bliver	  også	  kaldt	  ”The	  spice	  Island”.	  
Krydderierne	  er	  centrale	  i	  Zanzibars	  historie	  og	  økonomi.	  En	  Spicetur	  er	  en	  rigtig	  god	  
måde	  at	  opleve	  det	  lokale	  landsbyliv	  lidt	  væk	  fra	  Stone	  Towns	  myldrende	  byliv.	  På	  en	  
spicetur	  bliver	  man	  ført	  igennem	  små	  køkkenhaver	  og	  større	  plantager	  omkring	  
landsbyerne	  Kizimbani	  eller	  Kindichi.	  På	  gåturen	  rundt	  vil	  guiden	  plukke	  blade	  fra	  en	  
mangfoldighed	  af	  forskellige	  krydderiplanter	  som	  fx	  nellike,	  kanel,	  kardemomme,	  
kaffe,	  citrongræs,	  pepper	  og	  vanilje.	  Man	  kan	  dufte,	  føle	  og	  smage	  på	  de	  eksotiske	  
krydderier	  og	  lære,	  hvordan	  planterne	  ser	  ud	  og	  dyrkes.	  Om	  aftenen	  får	  I	  lov	  til	  selv	  at	  få	  
fingrene	  i	  krydderbøtten,	  når	  der	  skal	  laves	  mad	  på	  traditionel	  swahili	  facon,	  over	  små	  
kulbrændere,	  lige	  ud	  til	  det	  indiske	  ocean.	  	  
	  
Dag	  12.	  Delfin	  tur	  og	  besøg	  på	  Zanzibars	  sommerfugle	  center.	  
Tidligt	  om	  morgenen	  kører	  vi	  til	  Zanzibars	  sydligste	  spids	  Kizimkazi,	  og	  sejler	  ud	  i	  
”Menai	  Bay	  Marine	  Nature	  Reserve”.	  I	  dette	  fantastiske	  øhav	  lever	  mange	  
delfinfamilier,	  af	  arterne	  Bottlenose	  dolphin	  og	  Humpback	  dolphin.	  Det	  er	  vigtigt	  ikke	  
at	  jagte	  delfinerne,	  men	  lade	  de	  nysgerrige	  delfiner	  komme	  tæt	  på,	  mens	  man	  
svømmer	  rundt	  med	  dem	  og	  iagttager	  dette	  fantastiske	  dyr	  på	  nært	  hold.	  Det	  er	  en	  
rigtig	  god	  ide	  at	  medbringe	  snorkeludstyr	  (kan	  evt.	  lejes	  forinden),	  og	  har	  man	  
undervandskamera	  med,	  er	  der	  mulighed	  for	  fantastiske	  billeder.	  	  
Vi	  bliver	  i	  naturens	  tegn	  og	  besøger	  om	  eftermiddagen	  øens	  sommerfuglecenter,	  hvor	  
man	  arbejder	  med	  bevaringen	  af	  en	  lang	  række	  lokale	  sommerfuglearter.	  
Efter	  sådan	  en	  omgang	  er	  det	  nok	  tiltrængt	  at	  have	  en	  afslappende	  aften	  og	  der	  bydes	  
derfor	  på	  BBQ	  på	  stranden	  og	  senere	  vil	  massaierne	  opføre	  deres	  traditionelle	  ”hop-‐
dans”	  for	  os.	  	  
	  
Dag	  13.	  Stone	  Town	  shopping	  og	  slavemarked	  
Efter	  morgenmaden	  tager	  vi	  afsked	  med	  Paje	  og	  turen	  går	  mod	  Stone	  Town,	  hvor	  vi	  
besøger	  det	  historiske	  slavemarked.	  Der	  er	  god	  tid	  til	  at	  shoppe	  de	  sidste	  souvenirs	  i	  
Stone	  Towns	  snørklede	  bazargader,	  samt	  at	  nyde	  det	  luksuriøse	  hotel	  	  Jafferji	  House	  
and	  Spa	  hvor	  vi	  overnatter.	  	  
	  
Dag	  14.	  	  Hjemrejse	  
Eventyret	  er	  slut…	  og	  turen	  går	  til	  lufthaven	  på	  Zanzibar,	  men	  mindre	  du	  vælger	  at	  blive	  
en	  uge	  ekstra.	  	  


