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Rapport over tur til tyskland 
Da jeg ankom til Tyskland var jeg begejstret for at begynde og se 

hvordan det ville være og ikke mindst bo men også arbejde dernede. 

 

Efter nogle dage med at blive sendt frem og tilbage imellem de 

forskellige steder på området fik de endelig sendt mig hen til det sted 

hvor meget af mit arbejde skulle foregå. Det var i en restaurant kaldet 

sonnen rose, som hører under Weissenhauser strand hotel, som er et 4-

stjernet hotel. 

 

her startede det ud med at jeg fik arbejdstøj og så skulle jeg bare følge 

efter og lære af de andre fuldtids tjenere som de havde. 

 

Nogle dage inde i mit forløb blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at være 

bartender på baggrund af mine tidligere erfaringer som bartender på 

flere forskellige barer og i flere år. Her blev jeg så sat ind i en lille bar 

hvor der ville komme mange mennesker i løbet af den weekend pga. der 

var festival. Det var her jeg arbejde mere end det jeg endelig måtte men 

det var noget jeg selv gik med til at sige ja til da det og være bartender 

er en af mine livsglæder. I denne bar lavede jeg alt fra opfyldning til 

cocktails og drinks. Det var en fed atmosfære og gode kollegaer jeg 

havde. 

 

Da jeg var på restauranten var der ikke mange som kunne engelsk så 

her var det betydeligt sværere og både modtage bestillinger fra gæster 

men også og kunne forstå det mine kollegaer gave mig besked på at 

gøre. 

 

Men alt i alt synes jeg det har været en lærerig oplevelse og har selv 

besluttet mig for at når jeg er færdig med hele mit tjener forløb så har jeg 

tænkt mig og rejse ud til flere lande og både se efter de kulinariske 

oplevelser man kan finde samt. Og eventuelt arbejde fra alt imellem 

Frankrig, Holland til England. 


