
Frivilligt arbejde i udlandet

Rejs ud i dit sabbatår og lav frivilligt 
arbejde i udlandet. Du bor hos en 
lokal værtsfamilie og arbejder frivil-
ligt på et projekt.

Global Praktik

Tag din praktik i udlandet og få nyt 
perspektiv på din uddannelse. Du 
kan vælge imellem mange studie-
retninger og lande. 

Studieture i udlandet

Mellemfolkeligt Samvirke tilbyder 
anderledes studieture for skoleklas-
ser til et af vores partnerlande i det 
globale Syd.

Global Højskole

Kombiner højskole med at rejse, og 
tag på Global Højskole i udlandet. 
Du kan vælge imellem korte eller 
lange højskoleophold.

Work Camp

En anderledes og billig måde at 
arbejde frivilligt i udlandet. Du arbej-
der i 2-3 uger på et specifikt projekt 
med unge fra hele verden.

Kurser i udlandet

Udforsk både dine faglige og inter-
kulturelle kompetencer på et kursus 
på en af vores Globale Platforme.



Se mere på: 
www.ms.dk

Find os på:
Fælledvej 12
2200 Kbh N.

Tlf.: 7731 0000
Fax: 7731 0101
E-mail: ms@ms.dk 

 Følg os på facebook

Maja’s historie
Honduras
Jeg boede ved en familie i 3 måneder 
bestående af mor, 5 sønner og en far/
mand som aldrig var hjemme. Drenge-
ne var i alderen 0-16 år og var meget 
nysgerrige. 

Vi har 4 frivillige af sted og vi arbej-
dede på 2 skoler hvor vi underviste i 
engelsk og hvad der ellers kom ind i 
vores materiale. 

Der var tid til at vi 3 piger i weekender-
ne kunne tage på tur, ud og se Hon-
duras. Vi kom ud til nogle af havneby-
erne og mødte da også andre danske 
grupper der var af sted. 

Støt MS

• Bliv medlem
• Giv et enkelt bidrag
• Giv et fast bidrag

Går du og tænker over 
at tage et sabbat år, og 
gerne vil ud og rejse? 

Så tag med  
Mellemfolkelig  
Samvirke ud og oplev 
verden! 


