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Med Lions Club i Makedonien! 

 

I sommeren 2010 fik jeg foræret en stor og uforglemmelig oplevelse. Jeg blev, efter at have sendt 

en lille ansøgning til Lions Club Hvetbo, udvalgt, som en af de to heldige, der blev sendt ud i den 

store verden dette år med alt arrangeret og betalt.  

Min gode ven, Rasmus, den anden udvalgte, og jeg vidste ikke helt, hvilke forventninger, vi skulle 

have, men vi glædede os. Der blev udvalgt et land til hver af os. Rasmus fik tildelt Estland, og jeg 

fik Makedonien. Disse lande er umiddelbart ikke de største rejsemål, men det gjorde bare selve 

spændingen endnu større. Jeg vidste faktisk ingenting om Makedonien andet end lige at kunne 

forbinde Alexander den store med Makedonien. 

Under forberedelserne synes jeg virkelig, at der var styr på tingene, så jeg følte mig ikke nervøs for 

rejsen alene uden min familie. Dog har jeg været af sted før. Dvs. jeg har været på et 

udvekslingsophold i et år i Tyskland, så jeg var måske på det punkt en smule hærdet. Alligevel følte 

jeg mig meget tryg i hænderne på Lions. Jeg havde endda en rejsemakker, jeg skulle rejse med til 

Makedonien. 

Endelig ankom min rejsemakker, Mads fra Hadsten, og jeg til lufthavnen i hovedstaden Skopje, der 

ventede os den første oplevelsesrige uge. Vi havde hver vores søde værtsfamilie, der stod spændte 

og ventede på os, da vi kom ud. Selvom jeg måtte skilles for en stund fra Mads, så var jeg ikke 

alene, da jeg skulle bo sammen med en pige fra Finland hos min værtsfamilie. 

Den første uge gik hurtigt. Vi blev vist rundt, og alle ville os kun det bedste. Jeg følte mig hurtigt 

hjemme, selvom min værtsmor ikke kunne snakke engelsk. Det betød i sidste ende ikke så meget. 

Alligevel glædede jeg mig meget til lejren, der ventede alle os, der var blevet sendt til Makedonien 

fra alle mulige lande. 

Da vi kom til uge nr. 2 blev vi kørt af vores værtsfamilier til en ny destination. En mindre by, men 

hyggelig. Vi blev delt ind på værelser, tre på hver. Vi var 15 i alt. Det var dejligt, at ikke alle 

ansigterne var fremmede for mig på dette tidspunkt. Jeg kendte jo min rejsemakker, Mads, og bl.a. 

min sambo fra Finland. Men hurtigt betød det ingenting, hvem man kendte godt inden, for vi lærte 

hinanden lynhurtigt at kende, og gennem de store oplevelser og seværdigheder, Lionsmedlemmer 

tog os med til. Vi havde det utroligt sjovt sammen, og der blev dannet et fællesskab, som jeg savner 

nu. 3. uge forløb næsten ligesom 2. uge, dog et nyt sted og med endnu mere sjov, fordi vi kendte 

hinanden endnu bedre end forrige uge. Denne uge var desværre også den sidste, og som altid går 

tiden meget hurtigt. Pludselig var rejsen forbi. 

Jeg ville ikke være foruden denne oplevelse i dag. Alle havde det svært ved at sige farvel til 

hinanden, men jeg kan tænke tilbage og være glad for, at jeg har knyttet bånd til folk fra lande i hele 

verden, som jeg stadig har kontakt med. Mine engelskkundskaber blev også pudset en smule af, og 

jeg lærte mange små ting fra de forskellige nationaliteter, der blev repræsenteret på lejren. 

 



 
 

 
 



 
 

 


