INTERNATIONAL UNGDOM SSAM LING 2020
Un ge f r a h ele ver den sam les i Dan m ar k
10. - 16. August 2020, Odense
Delt ager e

Få en u n ik in t er n at ion al oplevelse n år u n ge f r a h ele
Unge 18-25 år fra hele verden. Fra ver den sam les i Oden se
Danmark har du særlig adgang
Som deltager kommer du til at bo midt i Odense City. En
som FDFer.
eventyrlig by der som universitetsby har mange
aktivitetsmuligheder for unge og et levende by-liv med
Spr og
mange spændende caféer og musikstede .
Det fælles sprog på kurset er
- Ryst e-sam m en -dag med indkvartering,
engelsk, men det er ikke noget
åbningsceremoni og åbningsfest
krav, at du kan tale flydende eller
forstå perfekt engelsk.
- Gu idede byt u r e - hvor du får mulighed for
Tilm eldin g
Ved at udfylde denne ansøgning:
bit.ly/ysmens2020 senest 15.
marts

-

Læs m er e om ar r an gem en t et

-

På adresse herunder kan du se et
detaljeret program for dagene.
Vælg Youth Convocation i menuen

-

ysmen2020.dk/

Pr is Deltagerprisen er pga. støtte
fra Y's Mens i Danmark k u n 300
DKK. Prisen dækker hele
arrangementet, men du skal selv
betale turen frem og tilbage til
Odense.

Kon t ak t
Dennis Jim Frederiksen
Internationalt Udvalg, FDF
dennis@dennisjim.dk

at lære byen nærmere at kende
Klim a
pep-t alk / debat
om
FN?s
Ver den sm ål med mulighed for forskellige
virksomhedsbesøg
Olym piade - hvor vi skal Lege/dyste på
stort træningsanlæg og i svømmehal
Udf lu gt er med besøg på cirkusskole,
sejltur på Odense Å til Zoo og Den Fynske
Landsby
Fest lig af t en u n der h oldn in g i Odeon
sammen med deltagerne i Y?s Men
International Convention 2020

