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1 Solskinsvejr
a Hvad passer sammen? Notér.

solskinsvejr | regnvejr | tordenvejr | snevejr

b Kig på tegningerne. Hvad plejer
I at lave i regnvejr / i …? Snak om det.

2 Hvordan er vejret?
a Hvordan er vejret? Notér udtrykkene fra kassen. Er der andre ting, I synes er vigtige?

det blæser | det tordner | det fryser | det er overskyet | solen skinner
det sner | det er tåget | det stormer | det er varmt | det tør | det lyner
det er skyet | det regner | det er koldt

Solskinsvejr: 
Regnvejr: 
Tordenvejr: 
Snevejr: 

Blæsevejr: 
Stormvejr: 
Tøvejr: 
Frostvejr: 

b Snak om vejret.

Hvordan har vejret været i dag? Hvordan var vejret i går?
Hvordan bliver vejret i morgen? Hvad tror I?





I regnvejr 
plejer jeg at hygge mig 

med en god bog.

15
über das Wetter sprechen  über Gewohnheiten sprechen  eine Statistik beschreiben  

Hoffnungen ausdrücken  Bedingungen ausdrücken

Hvor er det dejligt vejr!
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3 Trafi kmeldinger
 Lyt til trafi kmeldingerne og notér rækkefølgen.

[]  tæt trafi k
[]  r isiko for kødannelse over en 

strækning på 5 km
[]  vejarbejde, kun et spor farbart
[]  hastighedsbegrænsning 50 km/t

4 Hvordan kommer du på arbejde, …
a Interview din makker og sæt kryds.

  bil tog bus cykel til fods
… når der er risiko for rimglatte veje? []  []  []  []  [] 
… når der er vejarbejde? []  []  []  []  [] 
… når der er risiko for kø? []  []  []  []  [] 
… når solen skinner? []  []  []  []  [] 
… når det regner? []  []  []  []  [] 
… når det er tåget? []  []  []  []  [] 
… når det stormer? []  []  []  []  [] 
… når det tordner? []  []  []  []  [] 
… når det sner? []  []  []  []  [] 

b Brug tabellen og lav en statistik på holdet. Snak derefter om den.
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1–4 →

mange få

hastighedsbegrænsning

kødannelse

vejarbejde

15
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5 Vejrudsigten
a Hvad passer sammen? Sæt ind.

frisk I let I jævn I hård I svag

Vindstyrke: 2 3 4 5 6

Vind:     

b Læs vejrmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og streg vejrudtrykkene under.

6 I dag skinner solen mere end den 17. maj.
 Læs vejrudsigten en gang til og sammenlign 

med vejret i dag.

7 Lystbådehavn
a Læs teksten og notér de informationer / faciliteter, I synes er vigtige.



 varm → →
→ → mere

svag  → → mindre



kulingvarsel stormvarsel

Vejret de kommende dage
Lørdag, den 17. maj, udsendt kl. 6.50.

Vejret det kommende døgn: I formiddag nogen sol, dog byger op ad dagen. Dagtempe-
raturer mellem 15 og 18 grader og om natten 7 til 10 grader.  Vinden bliver let til frisk, 

 

Troense Lystbådehavn 55º 02,1’ N 10º 38,8’ E

Beliggende på Tåsinge i det østlige 
 Svendborgsund. Ved den hyggelige by Troense 
med Søfartsmuseum og  Sundfærgen Helge. 
Troense er kendt for sine mange smukke 
 bindingsværkshuse.

1. Faciliteter

Faste pladser 80 Telefon
Gæstepladser ca.50 Affaldscontainere
Sejlklub El og vand på broerne
Bad (poletter) og toilet  Legeplads

15
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b Hvad synes I ellers er vigtigt? Skriv først en liste og formulér så nogle spørgsmål.

8 Hvorfor er det vigtigt?
 Læs sætningerne og skriv derefter egne begrundelser. Brug jeres notater fra 

øvelse 7. Snak derefter med et andet par om jeres prioriteter.

1.   Jeg synes, det er vigtigt, at der er en restaurant i nærheden, fordi jeg ikke har lyst til 
at lave mad hver dag. 

2.  Det vigtigste er en grillplads, fordi vi godt kan lide at grille.
3.   Der skal være en større by i nærheden, fordi jeg 

gerne vil se nogle seværdigheder.
4.  D er skal være noget at se på, fordi vi også vil lave 
 noget, når vejret er dårligt.

9 Ville I anløbe havnen?
 Læs beskrivelsen af Årø havn på side 48 og snak om, hvorfor eller 

hvorfor I ikke ville anløbe havnen.



Jeg kan ikke

jeg ikke kan



5–10 →

2. Havnepenge

Takster per døgn
Længde  Takst kr.
Indtil 7 m  80,–
7 – 9 m  120,–
9 – 11 m  150,–
11 – 13 m  190,–
over 13 m  240,–

4. Shopping / Restauranter

Gas, Bager, Minimarked, Restaurant, Posthus, Kiosk

3. Fakta

Privatejet Troense Bådelang. Formand Lars Hansen 
telf: 004562222222
Største skibe, der kan besejle havnen: Fartøjer over 
15 m længde kan normalt ikke regne med plads ved 
broerne, men henvises til opankring i Pilekrogen
Ankerplads: Der kan ankres i Pilekrogen umiddelbart 
NW for havnen
Fartbegrænsning 4 knob

tørretumbler 
møntvaskeri 
grillplads
diesel
golfbane
bowlinghal

15
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10 Hvad skal du lave 
i weekenden?

 Snak med hinanden om
jeres weekendplaner.

11 Jeg trænger til at komme ud af byen.
a Lyt og svar på spørgsmålene.

1.  Hvad skal de lave i weekenden, hvis vejret bliver godt?
2.  Hvad skal de lave, hvis det regner?
3.  Hvor skal de overnatte, hvis vejret bliver godt?
4.  Hvor skal de overnatte, hvis det regner?
5.  Hvad skal de lave nu?

b Lyt en gang til og sæt ind.

§a  Skal vi ikke  i weekenden? Jeg kunne godt tænke mig at komme 
lidt ud af byen.

§b  Ja, det kunne jeg også. Men det kommer an på vejret, ikke? Jeg gider ikke  
i regnvejr.

§a  Nej, det er jo klart, det gider jeg heller ikke. Men hvis det bliver godt vejr, kan vi  
langs kysten op til Humlebæk. Måske kunne vi også  på 
 Louisiana og  på stranden og  og sådan noget.

§b  Tror du ikke, det bliver for meget? Det er jo kun en weekend, vi snakker om.
§a  Jo, lidt måske, men hvis vi tager toget på vejen hjem, så har vi lidt mere tid om søndagen.
§b  Ok, det lyder fedt.
§a  Hvor skal vi overnatte? Skal vi  eller måske  ?
§b  Åh nej, det er alt for anstrengende  . Jeg vil helst slappe af. 
§a  Nå, du plejer da ellers at sige, at du slapper utroligt godt af, når du  
§b  Ja, det er jo egentlig også meget hyggeligt. Men lige nu kunne jeg bedst tænke mig at bo 

 . Det er så dejligt, når man ikke behøver at tage sig af morgenmaden osv. 
§a  Ok, og hvad gør vi, hvis vi får regnvejr? Jeg vil egentlig helst ud af byen alligevel.
§b  Vi kan jo tage bilen, hvis det regner. Så kan vi alligevel tage op  , 

 og  på stranden. 
§a  Ja, så gør vi det, hvis det bliver regnvejr. Bare det bliver solskinsvejr! Jeg trænger til lidt 

bevægelse.
§b  Ja, det håber jeg også. Om ti minutter kommer TV-avisen. Lad os se den, så får vi også 

 med.
§a  Ja, lad os det.





10 

15

Vi snakkes ved! aktuell A2 | ISBN 978-3-19-205379-5 | © 2017 Hueber Verlag



  syvogfyrre 47

havnedag

sejle videre i biografen

grille i haven bil

metroen

c Læs dialogen og streg konjunktionerne når og hvis under. 
Prøv derefter at sætte ind i reglen.

Hvis eller når?
Man bruger  , når man snakker om noget, som altid sker: Jeg plejer at slappe af, 

 jeg ligger i telt.
Man bruger  , når man snakker om en betingelse: Vi tager på cykeltur i weekenden, 

 det ikke regner.

12 Hvis det regner, går vi i biografen.
 Kig på billederne og før minidialoger.

13 Nu er det jeres tur.
 Nu skal I lave nogle planer afhængige af vejret. Vælg en situation og notér 

nogle stikord til alternativerne. Snak derefter om det.





11–15 →

Det kommer an på …

Er det ikke sjovere at …

Lad os …

Weekendplaner

Lørdag aften

Rejserute

Sommerfest 
med danskkurset

Sidste time 
før sommerferien

15
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Havnebeskrivelse Årø

Kan I anbefale en havn, en campingplads eller et vandrehjem i Danmark?

Årø – en sand perle i Lillebælt

E I Lillebælt ved indsejlingen til Haderslev Fjord ligger den 556 ha store Årø med ca. 160 

fastboende. Den lille havn ligger i et naturskønt område, hvor du kan opleve naturens 

fred og ro. På selve havnen skaber de lokale fiskere og mange fritidssejlere et livligt og 

maritimt miljø. Den lille by Årø er den rene idyl med smalle gader, stengærder og smukke 

slægtsgårde.

På havnen findes der ca. 80 bådpladser og de nødvendige faciliteter, som bad, toilet og 

mulighed for tøjvask. Der er mange gode grillpladser og en lille legeplads, men kun få 

indkøbsmuligheder. Det mest nødvendige kan fås i havnekiosken, på campingpladsen eller 

på Café Brummersgård. Færgen til Årøsund på fastlandet sejler hver time i højsaisonen.

Den bedste måde at opleve Årøs ro og fred på er til fods f. eks. på en tur til vildtreser vatet 

Årø Kalv. Men den naturskønne ø byder også på en del oplevelser. Du kan besøge den 

lokale fiskeriforenings „museum“, den dejlige naturlegeplads og Årø Parkgolf. Derudover 

inviterer Årø Vingård på vinsmagninger. Årø Vingård eksperimenterer ikke bare med dansk 

vin, men har også modtaget priser for nogle af husets vine af egen produktion.

5

10

15 Værd at læse
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Kort og klart

Nyttige udtryk

 

 

 

Grammatik

Lars kan ikke lide

han ikke 

kan

Det regner ikke

det ikke regner

når

Hvis

Det

Det

Det

Det

Der

Der

Der

Resumé: Jeg kan … :-) :-| :-( 

… snakke om vejret. [] [] []
… fortælle, hvad jeg plejer at lave. [] [] []
… beskrive en enkel statistik. [] [] []
… udtrykke mit håb. [] [] []
… udtrykke betingelser. [] [] []
… planlægge noget afhængig af vejret. [] [] []

15Kort og klart
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