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KRYDSTOGTSKIBE OG VELKOMSTVÆRTER
De seneste år har Europæisk Kulturhovedstad i et tæt
samarbejde med VisitAarhus opbygget et korps af venlige imødekommende, frivillige velkomstværter. Disse
værter er synlige og genkendelige med store ”ASK ME
– Badges”, og de er placeret på udvalgte steder i Aarhus
C, således værterne forhåbentligt møder flest mulige turister og gæster i byens centrum.
En af velkomstværternes opgave er at tage venligt i mod
krydstogtturister, når de store krydstogtskibe anløber
havnen i Aarhus. Hen over foråret og sommeren 2017
anløber 37 krydstogtskibe Aarhus, alt i alt betyder det, at
mere end 100.000 turister vil besøge Aarhus.
Du kan altid finde mere information om krydstogtskibene,
deres nationalitet og rute på VisitAarhus hjemmeside:
www.visitaarhus.com
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VÆRTSKAB

Værtsskab er en essentiel og vigtig opgave til arrangementer og events. Vi
ønsker, at Aarhus og vores arrangementer fremstår imødekommende, og
det er derfor vigtigt, at vi giver de besøgende en uforglemmelig velkomst og
dermed en uovertruffen oplevelse.
Kender du det, at du har været til et arrangement, hvor din tid og penge var
givet godt ud? Du tænker efterfølgende på den gode oplevelse, og ofte er
det lige præcist værtskabet, som kan gør oplevelsen helt komplet - altså
alle de der mere ”usynlige” ting: Den første du møder, har et stort smil. At
du tydeligt kunne se, hvem der kunne hjælpe dig. At der var ryddet og gjort
klar, og at der var dejligt at være på stedet. Du kunne finde rundt og fik
hjælp og fif når det kneb, og du vidste, hvor du kunne få mere information.
Og alle de mange, mange andre små ting som betyder, at du oplever den
bedst mulige oplevelse.
Som vært er du utrolig vigtig, fordi du er med til at sikre, at alt omkring
fungerer, og fordi du skal medvirke til at skabe en god og imødekommende
stemning for alle.

INTRODUKTION TIL DAGENS OPGAVE

Vi vil starte med en lille kort fælles orientering om dagen og dagens opgaver. Vi vil forsøge at tilrettelægge planen således, at de erfarne blandes
med nye. Husk, der er hele tiden nye værter på vagt, så du skal ikke være
nervøs for at spørge, det er nemlig helt i orden at være både ny og nysgerrig.
Din teamleder vil også fortælle lidt om nationaliteten på turisterne samt
særlige begivenheder at være opmærksom på. Efter denne orientering går
alle på deres poster – man vil altid være 2 og 2! Det er teamlederen, der
laver vagtplanen, men du er naturligvis velkommen til at sende eventuelle
ønsker om makker eller placering i forvejen. Det er ikke sikkert, at din teamleder kan efterkomme alle ønsker.

MØDESTED

På havnen i Aarhus har Europæisk Kulturhovedstad et lokale til rådighed
for de frivillige. Dette lokale bliver kaldt GeLinde, da det er sponseret af
Byggeselskabet Olav De Linde. Adresse: Mindet 6, 1. sal.
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AFBUD/SYGDOM

Skulle det ske, at du blive forhindret, så bedes du give besked til din teamleder, da det er teamlederen, som forsøger at have overblikket over dagens
fremmøde.
Hvis du må melde afbud på dagen, og det kan jo ske, så bedes du kontakte
din teamleder per telefon, du må ikke forvente at teamlederen tjekker mail,
når der er travlt med anløbet. Husk, at vi planlægger med, at du møder
opsom aftalt – med andre ord vi regner med dig, og vi glæder os til, du
kommer.

MØDETIDER

Der kan forekomme ændringer, da det naturligvis afhænger af det konkrete arrangement og/eller anløb.
Men vi arbejder ud fra denne skabelon:
Formiddagsvagt
Eftermiddagsvagt
Kl. 9.00 – 13.30
Kl. 12.30 – 16.30

PARKERING

Vi anbefaler alle at komme med tog, bus eller cykel.

BEKLÆDNING

Det er vigtigt at du klæder dig på efter vejrforholdene. Husk at det kan
være både koldt og blæsende at gå og stå i flere timer i enten bybilledet
eller på havnen.
Alle ReThinkers vil få stillet en orange skal-jakke og en ASK ME badge til
rådighed, mens de er på vagt.
Jakken + badges udleveres fra GeLinde på Mindet 6, og her bedes du også
returnere det efter endt vagt.
Du kan opbevare dine ejendele på GeLinde, mens du er velkomstvært – og
her er også toiletfaciliteter.

FORPLEJNING

Vi sørger for, at du får et måltid mad, når du har en opgave som velkomstvært – du får naturligvis også drikkevarer.
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Dit værtskab
gør en forskel
I 2017 vil vi ikke bare være
gode værter - vil vil være de
bedste værter!

TEAMLEDER

For hvert anløb er der udnævnt en teamleder. En teamleder er også frivillig,
men en frivillig der har påtaget sig en lidt større og mere koordinerende
funktion. Du kan betragte din teamleder som chef for dagens anløb i forhold til din rolle som velkomstvært. Teamlederen vil sørge for at fortælle
dig om dagens opgaver og evt. evaluere dagens anløb med dig og dine
værtskollegaer.
Det er altid en god idé at klappe teamlederen på ryggen, for de gør en
kæmpe indsats, og hele dette velkomst-scenarie kunne ikke fungere uden
hjælpen fra disse teamledere.

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017

Denne status som kulturhovedstad er muligvis spændende for
nogle af gæsterne. De vil spørge efter særlige udstillinger, og
hvad de skal være opmærksomme på. Der vil ankomme langt
flere gæster fra Europa end tidligere, og det kan være en god
anbefaling at oplyse dem om hjemmesiden www.aarhus2017.dk
(den findes på både tysk og engelsk) eller app’en Aarhus 2017.
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GODT AT VIDE OM TURISTERNE/GÆSTERNE

Nogle gæster er meget forberedte og har sat sig grundigt ind i de steder, de
ønsker at besøge, og de ved, hvad de gerne vil se - andre ved knap hvilken
by, de er kommet til.
Ombord på skibene er der blevet fortalt om de forud-arrangerede guidede
ture, så nogle krydstogtgæster begynder med en sådan tur (f.eks. til Moesgaard, Randers Regnskov eller lign.) - andre har lyttet, søgt på internettet
og selv valgt, hvad de vil se.
Åen er vigtig for gæsternes fornemmelse af, hvor de er i byen - vis på
kortet/planchen på havnen og forklar seværdighedernes placering i forhold
til havn og åen. Åen er også vigtig som grundlag for byens opståen i vikingetiden.
Vikingerne er interessante for mange turister, og du kan henvise til Vikingemuseet nær Domkirken, hvor der fortælles om handelsruter og bosættelser - et mere positivt billede end det traditionelle om krig og plyndring.
Du kan også henvise til butikken Museums Kopi Smykker i Skt. Clemens
Stræde 7.
Domkirken er interessant ved sin størrelse og sin alder. Bygningen, der er
den længste og højeste kirkebygning i Danmark, er 93 meter lang. Tårnet
er 96 meter højt. Den er opført i 1190-1300 og ombygget i 1420-1480. Fortæl også gerne at Katedralskolen, som ligger ved siden af skolen, er startet
bl.a. som forskole for uddannelsen af præster og fejrede 900 års jubilæum
for nogle år siden - og har ligget samme sted altid.
Museerne er oplagte at fortælle om, men du skal prøve at "føle" dig lidt
frem til, hvad der interesserer gæsterne: kunst, historie, arkitektur (ny eller
gammel), naturen, "byens sjæl" eller måske noget helt andet.
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Shopping er væsentlig for mange, og du skal igen prøve at få fornemmelse af, hvad gæsterne leder efter af tøj, sportsudstyr, kunsthåndværk,
souvenirs - og gerne henvise til specialbutikker, som de ikke så let kan
finde selv.
Børnefamilier – det er en god idé at anbefale DOKK1 som et rart sted
for børnefamilier. Husk at fortælle, at de skal gå op på Level 2 (Niveau
2), at det er gratis at komme i huset og kaffen er billig (relativt)! Dokk1 er i
2016 blevet kåret som verdens bedste folkebibliotek. Prisen blev overrakt
i Ohio, USA.
Mad og restauranter kan være interessant for nogle gæster, men da mange har betalt for maden på skibet, er det ikke altid interessant - enkelte kan
dog have lyst til at prøve at spise "typisk dansk" ,eller vil gerne høre om byens restauranter med Michelinstjerner. Typisk dansk kan være smørrebrød,
frikadeller eller lign. – Wienerbrød kan også være et hit!
Aarhus by og dit forhold til din by kan måske også interessere nogle gæster, så du kan på forhånd tænke over, hvad der gør dig glad og stolt ved
netop Aarhus.
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Nærmeste apotek er på Store Torv.
Gæster eller besætningsmedlemmer, der har brug for at komme til læge eller
tandlæge, skal henvende sig på skibet eller ved VisitAarhus i den sorte container i Velkomstområdet.
Aarhus Taxa er samarbejdspartner ved krydstogtanløbene. De kan kontaktes
på: +45 8948 4848.
Der er ca. 50 ”cykelstationer” rundt om i Aarhus, hvor gæsterne kan leje en
bycykel. Det kræver enten en dansk 20 kr.-mønt eller en 2 Euro-mønt. Mønten
får man tilbage, når man afleverer sin cykel.
Der er en cykelstation i Velkomstområdet på havnen.
Der er gratis WiFi i Velkomstområdet på havnen.
Der er gratis WiFi bl.a. i DOKK1, på de fleste museer og ved mange af byens
caféer.
Gæsterne kan gebyrfrit veksle valuta i den sorte turistinformationscontainer i
Velkomstområdet på havnen.
Der kan betales med Euro i mange forretning, og der kan betales med Euro
eller Dollars i Salling, Magasin og på de fleste museer – og langt de fleste
butikker, caféer og restauranter tager VISA og Mastercard.
Gæster der bor uden for EU, kan handle Tax Free.
I Salling og Magasin kan man indlevere sine kvitteringer (også fra andre forretninger), hvis man ønsker at få refunderet momsen (altså handle Tax Free)
Da det kræver pin-kode at hæve i hæveautomater (ATM´s) kan det give udfordringer for især amerikanske gæster, der typisk ikke har en pin-kode til deres
hævekort. De kan i stedet henvende sig ved Nordea på Strøget (overfor Salling), der vil kunne hjælpe dem.
Alle gæster skal være ombord på skibet 30 minutter inden afsejlingstidspunktet.
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BILLETPRISER

ATTRAK
Kvinde Museet

Den Gamle By

Barn

Voksen (18+)

Grupper
(min. 10 personer)

0 DKK

50 DKK

40 DKK

0€

7€

5€

Barn

Voksen (18+)

Grupper
(min. 10 personer)

0 DKK

135 DKK

110 DKK

0€

18 €

15 €

ARoS
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Barn

Voksen (18+)

0 DKK

120 DKK

0€

16 €

TIL DE STØRSTE

TIONER
Naturhistorisk
Museum

Besættelsesmuseet

Moesgaard
Museum

Barn

Voksen (18+)

Senior (65+)

Grupper
(min. 10 personer)

0 DKK

75 DKK

65 DKK

65 DKK

0€

10 €

9€

9€

Barn

Voksen (18+)

Senior (65+)

Grupper
(min. 10 personer)

0 DKK

30 DKK

20 DKK

20 DKK

0€

4€

3€

3€

Barn

Voksen (18+)

Senior (65+)

Grupper
(min. 10 personer)

0 DKK

130 DKK

110 DKK

110 DKK

0€

17 €

15 €

15 €
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Folk glemmer, hvad du har
sagt, og de glemmer, hvad
du har gjort.
Men de glemmer ikke, hvad
du har fået dem til at føle!
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PIXI
parlør
ENGELSK

HØFLIGHEDER
Goddag
- How do you do (meget formel) Besvares: How do you do
- How are you?
- Hello
- Hi
- Welcome to Aarhus
Spørgsmål til turisterne
- Can I help you?
- How can I help you?
- Have you been to Aarhus / Denmark before?
- Is this your first time in Aahus / Denmark?
- How long are you here for?
- What are you interested in?
- What would you like to see?
- Where do you come from?
- Where was your last stop?
Farvel
- Nice to meet you
- Nice talking to you
- Have a nice day
- Enjoy your stay / day in Aarhus
- Goodbye / bye bye
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ORDLISTE
Anbefale

Recommend
Jeg vil anbefale dig, at..... - I would recommend that you........

Apotek

Chemist / drug store (amerikansk)

Brosten

Cobble stone/brolagt gade - a cobbled street

Cykelleje

Rent / hire a bike (bicycle rental)

Cykelstativ

Bicycle rack

Cykelsti

Bicycle path / bicycle track

Om bycykler

You insert a 20 kroner coin to get the bike; it is only a deposit.
you will get it back, when you return the bicycle to the bicycle rack

Domkirke

Cathedral

Entré (billet)

Entrance fee / admission fee
voksne - adults, børn - children, pensionister (og andre med rabat) - concessions

Forhistorisk

Prehistoric (Moesgård is a prehistoric museum)

Friluftsmuseum Open air museum
Gyde

Alley / en smal gade - a narrow lane

Gågade

Pedestrian street (evt shopping street)

Henvise til

Refer to

Hyggelig

Cosy

Hæveautomat

ATM / cash point

Krydstogtskib

Cruise ship / være på krydstogt - be on a cruise

Langs med

Along

Op ad bakken

Up the hill

Skadestue

Emergency ward / casualty ward

Spændende

Interesting

Stemning

Atmosphere

Stormagasin

Department store (Magasin og Salling)

Torv

Square

Trappe

Staircase / flight of steps / Gå op ad trappen - go up the staircase / the flight of steps

Valutaveksling

Currency exchange

Å

River / stream / brook
Gå langs åen - go along the water

18

PIXI
parlør
TYSK

VELKOMMEN OG HJÆLP
Hjerteligt velkommen til Aarhus

Herzlich willkommen in Aarhus

Jeg byder Dem velkommen til Aarhus

Ich heiße Sie willkommen in Aarhus

Vi byder Dem velkommen til Aarhus

Wir heißen Sie willkommen in Aarhus

Vi er glade for at have Dem her i Aarhus

Wir freuen uns Sie hier in Aarhus zu haben

Kan jeg hjælpe Dem?

Kann ich Ihnen helfen?

Har De brug for hjælp?

Brauchen Sie Hilfe?

Hvad kann jeg hjælpe Dem med?

Mit was kann ich Ihnen behilflich sein?

Ønsker De et bykort?

Möchten Sie einen Stadtplan?

Har De været i Aarhus før?

Sind Sie früher in Aarhus gewesen?

Kender De byen?

Kennen Sie die Stadt?

Ved De, hvor de skal hen?

Wissen Sie, wo Sie hingehen sollen?

Hvad vil De gerne se?

Was möchten Sie gern sehen?

De skal passe på cyklerne

Sie müssen auf die Fahrräder aufpassen/
Passen Sie bitte auf die Fahrräder

De finder Visit Aarhus, hvor de gule cykler står Visit Aarhus finden Sie, wo die gelben Fahrräder stehen
Kunne De tale lidt langsommere?

Können Sie bitte ein bisschen langsamer reden/ sprechen?

Jeg taler ikke så godt tysk

Ich spreche nicht so gut deutsch

Det er en smule farligt pga...

Es ist ein bisschen gefährlich wegen…

Farvel, på gensyn

Tschüss, Auf Wiedersehen

God dag (sydtysk)

Servus, Grüß Gott
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ENKELTE GLOSER
Viskestykke

Geschirrtuch

(Georg Jensen sælger et Aarhus- viskestykke)
Vikingsmykker (Museumssmykker ligger

Wiking-Schmucke

nu i Clemensstræde)
Butikken To trin op i Badestuegade

Das Geschäft To trin op in Badestuegade 16

sælger souvenirs

verkauft Souvenirs

Bog og Ide sælger souvenirs

Bog og Ide verkauft souvenirs

Gratis

Kostenlos, frei

Rugbrød

Roggenbrot, Schwarzbrot – Dänisches brot, oft mit Korn

Veksle penge

Bargeld umtauschen

Frokost

Mittagsessen / Lunch
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SÅDAN VISER DU VEJ
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De skal gå… (bitte høfligt)

Gehen Sie bitte…

De skal dreje/drejer

Drehen Sie bitte…

Lige du

Geradeaus

Til højre

Rechts

Til venstre

Links

Om hjørnet

Um die Ecke

100 meter, 200 meter…

Hundert Meter, zwei hundert Meter,

ungefähr

Cirka

Den Gamle By er ca 2 km væk

Die Alte Stadt, das Museum ist ungefähr 2 km entfernt

Gade

Straße (f)

Lyskryds

Ampel (f)

Når De

Erreichen Sie..

Indtil

bis

Første

Erste

Anden

Zweite

Tredje

Dritte

Mange tak

Danke schön, Vielen Dank

Selvtak

Bitte schön

Det var så lidt

Keine Ursache

Fortsat god dag

Schönen Tag noch

God fornøjelse

Viel Vergnügen

Jeg kan vise dem vej (på bykortet)

Ich kann Ihnen den Weg zeigen (auf dem Stadtplan)

De skal gå langs vandet/kanalen/åen

Sie müssen an dem Wasser/dem Kanal entlang gehen

Over broen

Über die Brücke

De skal gå op ad trappen

Sie müssen die Treppe hinaufgehen

Mellem

Zwischen

Over for

Gegenüber

Ved siden af

Neben

Min hjælp er gratis

Meine Hilfe ist kostenlos

Skal jeg gentage?

Soll ich wiederholen?

STEDER I AARHUS
Dokk 1

Bibliothek und Kulturhaus, Spielplatz (legeplads)
Umgekehrte Stadt (den omvendte by)
Die Umgekehrte Stadt ist ein Kunstwerk,
das man im Erdegeschoss von Dokk1 findet.
Es heisst Magic Mushrooms und ist von den
Künstlern Elmgreen und Dragset geschaffen

Latinerkvarteret, den gamle bydel

Der alte Stadtteil/ Die alte Stadtviertel

Regnbue

Regenbogen (Aros)

Stormagasin (eks Magasin, Salling)

Kaufhaus

Butikker

Geschäfte

Strøget / gågaden

Einkaufsstraße, Fussgängerzone

Domkirken

Dom/Kathedrale

Rutebilstationen

ZOB eller Busterminal

Friluftsmuseum

Freilichtsmuseum

Bruuns Galleri

Einkaufszentrum/Shopping Center

Væksthuset og Botanisk Have

Gewächshaus und Botanischer Garten

Byggeplads

Bauplatz

Tivoli Friheden

Tivoli - Vergnügungungspark

Dronningens slot Marselisborg

Der Schloss der Königin

Rådhus

Rathaus

Musikhuset

Das Konzerthaus

Vikingmuseet under Banken ved Bispetorv Das Wiking-Museum, Eintritt neben der
Bank Nordea auf Bispetorv

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/aarhus-kulturhauptstadt-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/aarhus-eroeffnet-das-kulturhauptstadt-jahr-100.html
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AARHUS 2017 SPONSORER

