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I SOMMERFERIEN får vi besøg af en gruppe på 12 unge fra Irland, der sammen med en 
tilsvarende gruppe her fra Danmark skal deltage i en ungdomsudveksling, som vi er værter 
for i UngNorddjurs. 

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE EN DEL AF DEN DANSKE GRUPPE, SÅ LÆS VIDERE PÅ BAGSIDEN !!!
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UDVEKSLINGEN ER FRA D. 2. TIL D. 9. JULI i klubben i 
Grenaa. Det gennemgående tema for udvekslingen er bæredygtighed, 
og vi skal i løbet af ugen blive lidt klogere på hvilke små ting vi selv kan 
ændre, for at gøre vores hverdag mere bæredygtig.

PROGRAMMET for ugen omfatter blandt andet en kanotur hvor 
vi skal overnatte i det fri. Vi skal tilbringe en hel dag i Kattegat Centret, 
sammen med en af deres biologer, hvor vi skal lære at udnytte havets 
ressourcer. Men der bliver også tid til en tur i Djurs Sommerland. 

SAMTIDIG FÅR DU RIG MULIGHED at lære unge på din egen 
alder fra et andet land at kende, og blive klogere på hvilke forskelle og 
ligheder der er på vores kulturer. Det hele kommer naturligvis til at fore-
gå på engelsk, så hvis du ikke allerede er god til at tale engelsk, så bliver 
du det helt sikkert i løbet af ugen. 

FORUD FOR UDVEKSLINGEN vil de unge i den danske gruppe 
mødes et par gange, for at få styr på nogle af de forskellige praktiske opga-
ver, der er forbundet med at være værter for en ungdomsudveksling. 

Bland andet er der i programmet sat en dag af til hjemmebesøg. Så vi skal 
finde ud af hvem der har mulighed for at få besøg af en blandet gruppe af 
danske og irske unge, og hvad man evt. kan lave sådan en dag. 

Udvekslingen er finansieret med støttet fra EU’s Erasmus+ program, 
hvilket betyder at der ikke er nogen egenbetaling for at deltage. Men til-
meldingen er bindende. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside, eller 
i vores App. (Vi har selv 12 pladser)

VI ARBEJDER OGSÅ PÅ at lave en tilsvarende udveksling, der 
foregår i Irland til efteråret. Man behøver ikke at deltage i begge udveks-
linger. Men de der har deltaget i den danske udvekling, vil have fortrins-
ret til at komme med til Irland.

HAR DU LYST TIL VIDE MERE, 
så kontakt Leif Andersen
Tlf.: 20 35 99 33
Mail: la@ungnorddjurs.dk
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