
Søg, find, lær, lev og oplev!   

 

Jeg havde store forventninger og mange tanker, da jeg skrev under på mit projekt ”Street Olympics 2012”. 

Hvad vil det sige at arbejde som volontør i et fremmed land? Skal jeg høre på gebrokkent engelsk i fire 

måneder? Hvilke andre volontører er på samme projekt som mig?  

 

     Jeg havde efter lang tids søgning fundet et projekt som lød spændende og som jeg var heldig at blive 

udvalgt til. Et projekt som omhandler sportsaktiviteter med børn og unge. Min første prioritet havde været 

at komme til England, da en af mine primære grunde til at rejse ud og arbejde i et fremmed land var at blive 

bedre til engelsk. Det lykkedes mig ikke at finde et spændende projekt, der samtidig havde den passende 

varighed i England, men da projektet ”Street Olympics 2012” i Trbovlje, som ligger midt i Slovenien, 

dukkede frem, søgte jeg det prompte. Heldet var med mig, og jeg blev valgt ud blandt 80 søgende unge fra 

Europa. 

 

     Da jeg ankom med flyet til Ljubljana den 1. maj ventede tre stort smilende unge mennesker mig i 

terminalen. Alle tre er nu allerede blevet mine gode venner og kollegaer som jeg hænger ud med hver dag. 

Gennemsnitsalderen på arbejdspladsen er relativ lav da alderspræsidenten er under 40.   

 
 

     Nu har jeg været på mit projekt i snart to uger og er mere eller mindre faldet til, og jeg kan nu fortælle 

lidt om, hvad det vil sige, at være frivilligt arbejdende i et land, som jeg før jeg tog af sted ikke vidste noget 

som helst om. Det er vildt spændende at være en del af en international arbejdsplads. MCT (Mladinski 



Center Trbovlje) er navnet på stedet hvor jeg arbejder og bor. Vi har nationaliteter fra Portugal, Tyskland, 

Makedonien, Irland, Finland og nu også Danmark. Jeg blev utrolig positivt overrasket over deres gode 

engelskkundskaber, og det er, ikke overraskende, det talte sprog på arbejdspladsen.  

     Mit hoved projekt ”Street Olympics 2012” er et stort event der omhandler alle mennesker i eller omkring 

Trbovlje, dog er børn og unge målgruppen vi vægter højest. Varigheden er en uge, hvor der skal være 

sportsaktiviteter overalt i byen. Der er som i enhver olympiade et start og slut ”show”, som skal tiltrække 

publikum og idrætsudøverne.   Mit arbejde er at proklamere, annoncere og få så mange unge som ældre til 

at skrive under på, at de vil være en del af ”Olympiaden”, samt at få alle de små brikker i puslespillet på 

plads inden den 17. juni, hvor projektet starter. Jeg er dog ikke alene om alt dette, vi er 4 snart 5 volontører 

plus 5 ansatte fra MCT. Der er lige nu meget papirarbejde samt annoncering igennem posters, powerpoint 

shows og internet.  

 

     Landet ligner på ingen måde Danmark eller Bornholm for den sags skyld. Jeg bor i en ”provinsby” på 

knap 17.000 mennesker. Størstedelen af disse mennesker lever op ad bjergskråningerne i små hyggelige og 

velholdte træhuse. Terrænet var en stor overraskelse. Da jeg ankom til hovedstaden Ljubljana, var det 

første der slog mig ligheden mellem Østrig, hvor jeg har været på ferie, og Slovenien. Et land bestående af 

hundredevis af grønt beklædte bjerge hvorpå pletvise huse var placeret- Utrolig smukt og anderledes fra 

det vante.  

 

     Jeg har heldigvis stadig flere måneder som jeg kan og vil nyde her. Der er stadig mange ting der skal 

opleves og prøves før jeg vender snuden mod lille Danmark igen.      

     Så hvis du er frisk på at leve, lære og ikke mindst opleve i et andet land, så kan volontørarbejdet 

anbefales. Hvis du er frisk på udfordringer, oplevelser og nye venner og kollegaer - så spring ud i det!  

Europe Direct Bornholm gør et godt stykke arbejde for at få unge ud og se verden.   

 

- Jonas Kofod Jørgensen  


