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JYDSKEVESTKYSTEN

Unge fra fire lande danner et firkløver. Den unge mand er fra Italien og hedder Edoardo. Pigen i blåt er Nefise fra Tyrkiet. Pigen i lysegrøn er Elida fra Rumænien, mens danske Mai
ses i mørkegrønt. Alle danskere på lejren er fra Nordenskov, og de kalder sig »De danske brobyggere«.
Foto: Morten Flarup

Unge fra fire lande mødes
Kulturmøde: Unge fra Nordenskov er i denne uge på ferielejr i Oksbøl sammen med unge fra Tyrkiet, Rumænien og Italien.
De bruger dagene på sport og strandture.
Af Benny Baagø
Tlf. 7211 4384, beb@jv.dk
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OKSBØL/NORDENSKOV: Edoardo
er fra Italien. Nefise er fra Tyrkiet.
Elida er fra Rumænien. Og Mai
Gunvald er fra Nordenskov.
Alle fire er en del af den internationale sommerlejr i Oksbøl,
der i disse dage nærmer sig sin
afslutning.
– Det er en kæmpe mulighed at
få lov til at være med, siger Elida.
Sommerlejren er støttet af EUprogrammet Aktive Unge, som
hovedsageligt har til formål at
støtte ungdomsudvekslinger.
– Der er nogen, der har venner i
andre lande for livet efter det her,
siger arrangør Ulla Lambek, der
får et »of course«, da hun spørger
de unge, om det ikke er rigtigt.

■ 33 lande er med i programmet, og
en del af dem ligger uden for EU,
som for eksempel Tyrkiet.
■ I Oksbøl er der cirka 45 unge.

Aktive Unge

INTERNATIONAL
UGE

■ Der er mange teenagere fra forskellige lande i Oksbøl i denne uge.
Der er nemlig også Nordisk Handicapidrætslejr.

fordring. Hun bor inde i Istanbul,
hvor biltrafikken er tung, mens
cykelstierne ikke findes. Derfor
er det sjældent, at hun har brugt
sin cykel.
– Her ser jeg helt små piger, der
cykler meget bedre, end jeg gør,
siger hun.

Aktiv sommerlejr
JydskeVestkysten kigger forbi
sommerlejren midt på dagen,
hvor solen bager. Der er derfor en
lidt dvask stemning, inden eftermiddagen byder på en cykeltur
til Børsmose Strand.
Det er dog ikke det rigtige billede af lejren. De unge fortæller om
masser af fodbold, volley, cykling
og orienteringsløb. Om aftenen

Cirka 45 unge deltager på sommerlejren i Oksbøl. Her har de stillet op til et gruppebillede på plænen ved
Oksbøl Vandrerhjem, hvor de har boet en uges tid sammen.
Foto: Morten Flarup

Danmark er smukt

har de unge vist danse fra deres
hjemlande og prøvet at lære trinene fra sig. Her får de danske

Edoardo oplever også Danmark
som et meget anderledes sted
end det meget befolkede område
i Italien, som han kommer fra.–
Her er mere smukt, siger han.

unge dog en dispensation. De
kender ikke til dansk folkedans,
så de får i stedet lov til at lave en

gymnastikopvisning.
For Nefise har den megen cykling på lejren været lidt af en ud-

