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I år havde venskabsbyen Solna i Sverige – arrangeret det internationale udvekslingsprogram i uge 27 og 28. Under vores 8 dages udvekslings-
program for de unge i Sverige, oplevede vi følgende aktiviteter; landdistance løb, brasiliansk jiu-jitsu, thailandsk kickboxing, zumba, klatring, kul-
turudveksling, besøg til den gamle bydel i Stockholm, deltagelse i et nationalt fodboldarrangement, sundheds- og kostkurser og til sidst en besøg 
på den flotteste øgruppe. 
 
Denne tur var sponsoreret af det Internationale Sekretariat fra Gladsaxe Kommune, EU’s regionale kontor i Denmark og i Stockholm, EU’s  
Erasmus program og Værebro Rådgivning.  De unge fra Værebro vil gerne takke det International Sekretariat i Gladsaxe Kommune for at større 
deltagernes transport omkostninger. Vores destination var Solna nær Stockholm i Sverige, som er en af Gladsaxe Kommunes venskabsbyer. 



I løbet af de første par dage er kultursjok 
meget typisk blandt de unge, men efter 
at have spist morgenmad, frokost og mid-
dag med 40 mennesker i 8 dage, kom-
mer man hurtigt til at lære hinanden at 
kende.  
 
Den sidste dag var mange af de unge 
rigtig kede af at skulle rejse hjem, men 
de var utrolig glade for at have fået mu-
ligheden for at møde nye mennesker 
med samme baggrund og ambitioner, 
som dem selv, men fra andre lande. Det-
te er en af de bedste erindringer ved at 
besøge kommunens venskabsbyer og 
deltage i EU’s internationale udvekslings-
programmer for unge. 





Mange af de unge har allerede aftalt at mødes uden for 

udvekslingsprogrammet, så de kan besøge  

hinanden i deres respektive lande i deres egen fritid og 

ferier, og de holder kontakt med hinanden gennem  

Facebook og Face Time. 





YMC – Youth Meeting Culture har eksisteret i mere end 10 år i Værebro. Mange af 
de unge er allerede begejstret og ser meget frem til besøget i Pavia, Italien næste 
år, hvor udvekslingsprogrammet vil finde sted i sommeren 2016. 
 
Denne sommer blev det foreslået af en af skolerne i Solna, at lave et engelsk spro-
get udvekslingsprogram med de unge fra Gladsaxe og Solna. Ideen er at de unge 
skal skrive til hinanden på engelsk for at forbedre deres engelskkundskaber og 
eventuelt besøge hinanden i fremtiden. 



Mange tak til Baran, vores 18 årige leder, der deltog som volontør i udvekslings-
programmet. De unge der deltog i turen var Albert, Papa, Benjamin, Dea, Daljit 
and turleder Demetrius samt tak til de ansatte i Værebro Rådgivning.  
 
Mange af de unge sagde at dette var et af de bedste udvekslingsprogrammer, 
som de nogensinde har deltaget. i.  
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