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UNGDOMSUDVEKSLING 

YOUTH EXCHANGE (YE) 

Grundlag 

I foråret beslutter klubben, om vi vil/kan (pga. økonomi) udsende et - eller måske 
flere - ungt/unge menneske(r) mellem 17 og 21 år den efterfølgende sommer, og da 

til hvilke destinationer (Norden, resten af Europa eller oversøisk (Australien, Canada, 
USA, Mexico osv.)) 
Udsendelse på International Ungdomsudveksling med Lions Danmark har en varighed 

imellem 3 - 8 uger afhængig af hvilket land man besøger. 
Klubbens beslutning offentliggøres på vores hjemmeside under "Nyheder" 

Ansøgning 
Klubben udarbejder det aktuelle opslag og sender det til Campus Varde (Gymnasium, 
Handelsskole og 10. klasse) samt til Ungdomsklubberne inden for klubbens 

geografiske dækningsområde. Opslaget lægges endvidere på vores hjemmeside under 
"Ansøgninger" i den relevante periode. 

Af opslaget vil det fremgå hvem der er klubbens kontaktperson, hvilke destinationer 
der kan søges til, ansøgningsfrist ligesom ansøgeren skal begrunde, hvorfor vi i 
klubben skal vælge netop ham/hende. Endvidere anmodes ansøgeren om at 

tilkendegive interessen for ved en senere lejlighed at være værtsfamilie. 
Børn af Lions må gerne deltage, men det forlanges, at familien selv betaler alle 

omkostninger i forbindelse med udvekslingen. 
Ansøgningen sendes til klubbens kontaktperson som brev eller via mail og skal 
normalt være ved klubben omkring 15. oktober. 

Udvælgelse 
Klubben behandler de indkomne ansøgninger og udvælger den/de person(er), som 

den vil udsende. Denne/disse meddeles at ansøgningen imødekommes, men at stedet 
endnu ikke er afklaret. Senest den 1. november afleverer klubben ønskeseddel til 
distriktet om pladser i udlandet. 

Udpegning af pladser 
I december modtager klubben tilbagemelding på den fremsendte ønskeseddel - og 

først nu kan ansøgeren meddeles det endelige sted, ligesom varigheden af 
udvekslingen kan oplyses. 

Oplysningsskema og rekvisition af YE-pakken 
Når stedet er udpeget, skal der udfyldes et oplysningsskema - kaldet application - i 4 
eksemplarer (på pc eller skrivemaskine. Håndskrevne applicationer kasseres). 

Disse skal sammen med 4 pasfoto, 1 brev til "Dear unknown family", betaling af YE-
pakken (betales af klubben) og oplysning om størrelse på T-shirt sendes til distriktet. 

Ved oversøiske rejser senest den 1. februar, og ved rejser i Europa senest den 1. 
marts. 
 

Oplysningsskemaet skal godkendes i det pågældende land. 
Først når distriktet har modtaget denne godkendelse, er udsendelsen HELT sikker. 

Information og udlevering af YE-pakken 
I perioden efter oplysningsskemaet er sendt af sted, vil de rejsende modtage brev fra 
værtsfamilie, lejrprogram m.m. Sendes dette direkte til den rejsende, er det vigtigt at 

klubben informeres. 



I løbet af maj måned afholder distriktet et informationsmøde om den forestående 

ungdomsudveksling. Dette sker normalt på Trinity i Snoghøj ved Fredericia - eller i 
Bramdrupdam hallerne. Senest her modtager den unge (som vi nu kalder YES (Youth 

Exchange Student)) sin YE-pakke. Denne består af: 
• 3 stk. YE bannere 

• 7 stk. H.C. Andersen pin 
• 2 stk. YE pin 
• 1 stk. rygsæk 

• 2 stk. Polo-shirt 
• 1 stk. Forsikringsbegæring til ungdomsrejseforsikringen, som skal tegnes. 

• Herudover 2-3 klubbannere fra LC Varde. 

Under udvekslingen 
Hold klubben underrettet, hvis der sker afvigelser fra det planlagte. Sørg for, at din 

familie har adresse m.m. til kontaktpersonen i Lions klubben. 

Efter udsendelsen  

Når du er kommet hjem, vil Lions Danmark/Distriktet gerne have en tilbagemelding 
fra dig - du er jo den, der har været på stedet. Også dette foregår på Trinity/i 
Bramdrupdam hallerne. 

Ligeledes vil vi i klubben invitere dig til en klubaften (normalt den første mandag i 
september) og bede dig fortælle om din tur. Meget gerne understøttet af billeder - 

evt. en Power Point præsentation. Herigennem får klubbens medlemmer et indtryk af, 
hvad vore indsamlede penge er blevet brugt til. 
 

 


