
! 

Europe Direct Bornholm støttes finansielt af Europa-Kommissionen. 

Dette nyhedsbrev er alene et udtryk for  arrangørernes synspunkter og Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den brug der måtte blive gjort af oplysningerne. 

EU update 
Europe Direct Bornholm 

Bornholms Regionskommunes EU-oplysningskontor  

Ullasvej 23, DK - 3700 Rønne, Tel. + 45 56 92 13 06 

europedirect@brk.dk / www.bornholm-eu.dk 

Nr.   7 — maj 2013 

Den europæiske ungdomsuge er i gang 
I forbindelse med den Europæiske Ungdomsuge kan du læse om 

hvordan det er gået nogle unge bornholmere, som har været ud-
sendt under den Europæiske Volontørtjeneste, EVS. 

”Livet er et spil af tilfældigheder”, sagde min morfar altid. ”Den euro-

pæiske volontørtjeneste eller EVS var i den grad en tilfældighed der 
ændrede mit liv fundamentalt.”  Mathias Hansen, volontør 2003, 

Frankrig. Nu arbejder han som rådgiver for Margrete Auken, Medlem af 
Europa-Parlamentet . 

”Min EVS tid har uden tvivl modnet mig på mange områ-

der og givet mig en helt fantastisk oplevelse, som jeg al-
drig vil glemme, og jeg kan kun opfordre alle til at gøre 

det samme. Det har været en stor del af vejen til, at jeg står, hvor jeg gør 
i dag, og jeg kan ikke forestille mig det anderledes.” Sandra Dahl Peder-

sen, volontør 2010-11, Grækenland. I dag læser hun jura på Syddansk 
Universitet . 

”At arbejde på et asylcenter var først og fremmest spændende! Jeg 

mødte mennesker fra 25 forskellige lande og fik pludselig incitament til 
at lære en masse om afrikansk og mellemøstlig historie”. Sebastian 

Bloch Jensen, volontør 2011, Belgien. Nu studerer han mellemøststudi-
er og Arabisk ved Københavns universitet. 

”Igennem de 6 uger, hvor min dagligdag bestod af 

diverse ture og fodboldkampe med børnene, fik jeg 
et indblik i et stykke af den polske kultur. Jeg fik mu-

lighed for at lære, hvordan arbejdet med børn kan 
udforme sig, og dette har jeg brugt senere hen i mit 

fritidsarbejde i en vuggestue og børnehave herhjemme i Danmark. ”. 
Michelle Bergenholz , volontør 2010, Polen. Hun læser nu antropologi 

ved Københavns Universitet. 

Læs mere om volontørernes spændende beretninger på Europe Direct 

Bornholms hjemmeside.  Interesseret i EVS? Så send en mail til  

 karen.lynn.jacobsen@brk.dk 
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