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MESE NUMERO DUE 

 

Da har 2 av 3 måneder av oppholdet rundet hjørnet. Bare 1 måned igjen av oppholdet 
Erasmus+ prosjektet har gitt meg muligheten til. Blir trist å forlate dette vakre landet, men 
skal også bli godt å komme hjem til en vanlig hverdag og til siste forberedelser før fagprøven 
min. Bare 1 måned etter at jeg har returnert til Norge skal jeg gjennomføre fagprøven og bli 
fagarbeider. 

 

Jeg har nå jobbet over 1 måned hos Rocchi Giardini & co og har fått opplevd hvordan 
hverdagen deres er. Jeg har hittil for det meste luket ugress i blomsterbed og beskjært ulike 
typer salvie som finnes i parken. Dagene her nede er ikke slik jeg er vant til, for jeg er vant 
med at vi jobber etter en frist på prosjektene. Mens her så jobber de ikke så fort da de hvert år 
har en menge oppgaver som de skal fordele utover året, samt at lønna ikke gir dem stor 
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motivasjon til å jobbe. De har ikke den beste betalingen da staten her ikke vil betale mer enn 
nødvendig til dem. Så jeg har gjentatte ganger fått beskjed om å slappe av eller roe ned da jeg 
jobber i min fart som er for raskt. Dette er helt vilt da jeg er vant til effektivitet og produksjon. 

 

Vi har begynt å gjøre klar sitrusplantene som står i krokker da vi skal sette dem ut i april. De 
sier jeg blir ikke med på utsettelsen av alle, da det er mange, men får være med på en del. Det 
jeg gjør er å fjerne løv og fallene frukter som ligger i krukkene for så å ta unna litt jord nærme 
stammen og rotklumpen på planten. Dette er en kosejobb for jeg får beskjed her også om å 
ikke jobbe så fort, som betyr at jeg jobber en stund til Andrea sier at jeg bare må gå å ta meg 
en pause. Jeg går aldri unna for pausen, jeg setter meg bare ned på bakken i oransjeriet og tar 
inn duften av sitrusplantene. Det er noe av de friskeste duftene jeg vet om, blomstrende 
sitrusplanter. 
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Nå har endelig flere av plantene i parken begynt å blomstre og flere dyr er å høre, samt at 
noen som vi ikke hører har kommet fram fra sitt gjemmested. Skilpadden Arturo har begynt å 
krype rundt i «The Secret garden» der han og 3 andre herrer bor. Han er sjefen i følge de som 
jobber i parken. Har ikke klart å ta noe ordentlige bilder av han enda da han er rask til å krype 
mot meg, for han skal spise skoene mine. Det er vist noe han elsker å gjøre. 
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Sist uke hadde jeg besøk av noen etterlengtede nordmenn som hadde tatt seg tiden til dette. 
Var ett godt gjensyn med både Nina Pevik fra SOA og Ståle Ertzgaard fra fylkeskommunen. 
Virket som at de hadde en innholdsrik tur mens vi som er her nede jobbet. 

Siden siste reisebrevet så har jeg vært og reist litt mer i området Toscana. Var en tur til Pisa 
og gikk opp til toppen av det skjeve tårnet. Det var en trimtur for bena, men var verd det med 
tanke på utsikten fra toppen. Flere av oss som var her hadde litt problemer med å gå på toppen 
da tårnet tross alt er skjevt som gjør det litt ubehagelig å gå frem og tilbake. Men anbefaler 
virkelig å gå opp om man ikke har høydeskrekk. Sist helg var jeg i Lucca, bare denne gangen 
i dagslys for å gjøre opp for tabbeturen vi tok dit en av de første ukene vi var her. Var oppe i 
klokketårnet her for å få utsikten av den fine byen. Var litt enklere å gå opp hit da det ikke var 
like høyt eller skjevt. Var ikke mye mere jeg gjorde her da det ikke virket som om at det var 
så mye annet å gjøre enn å gå i gatene og se på bygningene. 



Anita Winje Reisebrev Søndag 24. mars 2019 

     

 



Anita Winje Reisebrev Søndag 24. mars 2019 

 

     



Anita Winje Reisebrev Søndag 24. mars 2019 

 

I går dro jeg ut mot kysten, nærmere bestemt Livorno. Her var jeg inne i et akvarium, var 
derfor jeg ville hit også. Var en del forskjellige fisker, men ett dyr bemerket seg. En 
sjøskilpadde viste seg å være veldig sosial og fotogen, så den fikk jeg tatt noen bilder av da 
den var veldig rolig. Var også noen trette reptiler i 2. etasje i bygget. Virket som om at jeg 
forstyrret dem i skjønnhetssøvnen deres. Fikk sansen for leopardgekkoene som var der, de så 
veldig fredelige der de lå og slappet av. 
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Dette var de bildene jeg likte mest fra den siste måneden her. Har klart tatt mange flere, men 
det er begrenset hvor mange jeg kan ta med på reisebrevet. Til neste gang, arrivederci!😊😊 


