
SEK TION 1 SLAGELSE Sjællandske ■  ONSDAG 15. JULI 2015

4

UDVEKSLING: Den 
26. juli drager 
18-årige Malte 
Holmgaard Olsen 
fra Hejninge til 
England i tre uger. 
Her skal han mødes 
med 50 andre unge 
fra hele verden - og 
således repræsen-
tere Danmark i en 
ungdomscamp.

Af Kim Brandt

SLAGELSE: Om en god uges 
tid skal 18-årige Malte Olsen 
en tur til England - og der 
repræsentere både Slagelse, 
Danmark og Lions. 

Det er nemlig Lions i Sla-
gelse, som har udvalgt den 
unge mand til turen - og som 
dermed også betaler alle 
omkostningerne.

- Vi har valgt Malte, fordi 
han er meget åben og udad-
vendt, god til sprog - og er 
en god kammerat. Og så har 
han også lyst til at komme 
ud og stå på egne ben, fortæl-
ler den nyvalgte Lions-præ-
sident, Leo Feldberg.

Man kan ikke søge om at 
komme med på sådan en tur 
- det er en udvælgelsespro-
ces, hvor Lions-folkene selv 
fi nder en egnet kandidat. Og 
i år blev det så Malte:

- Jeg glæder mig rigtig me-
get til turen, og så er det før-
ste gang, jeg skal ud og rejse 
helt alene, siger den unge 
mand. 

Han er nu ikke helt uvant 
med at klare sig selv, da han 
- før han startede på Slagel-
se Gymnasium sidste år - 
også har været af sted et år 
på efterskole.

Unge fra hele verden
Første stop på turen bliver 
hos en værtsfamilie i Lon-
don, som Malte endnu ikke 
har mødt. Dette ophold 
kaldes »homestay« og skal 
give den unge mand en for-
nemmelse for, hvordan den 
engelske hverdag hos en 
ganske almindelig familie 
fungerer. 

Senere sørger Lions i Lon-
don for, at Malte kommer 
videre til Manchester, hvor 
selve ungdomscampen fi n-
der sted. Her skal han så 
være fra den 4. til den 14. 
august, og det er også noget, 
Malte ser frem til:

- Der vil være omkring 50 
unge fra hele verden, og det 
bliver spændende at møde 
de forskellige kulturer, siger 
han.

Nu om dage mødes de unge 
mennesker jo mest på nettet, 

men at mødes i den virkelige 
verden er noget helt andet.

»Fredsskabende mission«
Lions-præsident Leo Feld-
berg uddyber: 

- Hovedformålet med tu-
ren er jo at møde andre unge 
mennesker fra hele verden 
- for derigennem at skabe 
åbenhed og forståelse for 
andre kulturer. Man kan 
egentlig kalde det en slags 
»fredsskabende« aktivitet, 
siger præsidenten, som slet 
ikke er i tvivl om, at Malte er 
den helt rigtige ambassadør 
for Danmark - og Slagelse.

Og hovedpersonen selv er 
da også ydmyg overfor opga-
ven.

- Det er en ærefuld opgave, 
og jeg vil gøre mit bedste for 
at repræsentere Danmark, 
siger han.

- Hvordan vil du gøre det?
- Jeg vil nok bare være 

mig selv - og så ellers være 
helt åben for at snakke med 
så mange som muligt, siger 
han. 

Den fodboldglade unge 
mand håber dog også på, 
at der bliver mulighed for 
at besøge det berømte fod-

boldstation »Old Trafford« i 
Manchester.

- Det kan godt være, der 
er sommerferie og dermed 
ingen kampe - men bare det 
at besøge stadion vil være en 
stor oplevelse, siger han. 

Når den unge mand så 
vender tilbage til Danmark 
i midten af august, skal han 
fortælle Lions-medlemmer-
ne om sin tur.

- Vi laver en hygge-aften, 
hvor Malte viser billeder og 
fortæller, hvad han har fået 

ud af turen, siger Leo Feld-
berg. 

Malte skal være Lions- 
repræsentant i England

Malte Holmgaard Olsen 
sammen med den nyvalgte 

Lions-præsident fra Slagelse, 
Leo Feldberg.  - Vi har i øvrigt af-
ska� et ordet »club« i navnet - og 

hedder nu blot »Lions«, oplyser 
han. Det sker i håbet om at � erne 

eventuelle fordomme om, at 
Lions er en lukket organisation. 

Turen til England omfatter blandt andet et besøg til East Yorkshire, York North Valley Jernbane, Hat-
� eld Marina og en række aktiviteter. Efter turen skal Malte begynde på 2.G på Slagelse Gymnasi-
um. Han har endnu ikke lagt sig fast på fremtiden, men kunne godt være interesseret i at prøve at 
gå lægevejen. - Jeg har en moster, som er læge på »Riget«, og det lyder rigtig spændende, siger han. 
 Foto: Kim Brandt

PICINIC: Så er det igen blevet tid til at pakke en lækker pic-
nic-kurv og besøge Slagelse Lystanlæg. I aften klokken 18.30 
giver det lokale band »Recycled« gratis koncert. Bandet har 
spillet sammen i snart 12 år, og forbillederne er blandt andre 
Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, U2 og mange 
fl ere, som bliver spillet med glæde og glimt i øjet. 

- Det bliver et festfyrværkeri af nye og gamle numre, som 
kom og få en hyggelig aften i Anlægget, lyder opfordringen 
fra Hjørdis Jensen fra Picnicforeningen. 

Picnic-koncert med »Recycled« i aften

Bandet »Recycled« kan opleves i Slagelse Lystanlæg i aften fra klok-
ken 18.30.  Pressefoto 

EFTERLYSNING: Leif Jensen fra Nakskov har sendt os dette 
gamle klassebillede i håbet om, at nogle blandt avisens læ-
sere måske kan hjælpe med at fi nde frem til fem manglende 
personer. 

- Jeg søger gamle klassekammerater fra mellemskolen 
på Nakskov Gymnasiums C-klasse fra 1953 til 1957, skriver 
Leif, som også har navnene på dem, som han gerne vil i kon-
takt med:  

- Øverste række nr. 5 fra venstre: Leif Christensen, nr. 7 
fra venstre: Preben Rasmussen. Nederste række nr. 4 fra 
venstre: Lisbeth Hölmich Rasmussen, nr. 7 fra venstre: Lissi 
Hansen og nr. 10 fra venstre: Ebba Lyngbo.

- Jeg mangler kun disse fem for at have fundet dem alle 31, 
skriver Leif Jensen, som kan kontaktes på telefon: 2940-5821 
eller på mail: leif@postman.dk

Fem skolekammerater fra Nakskov 
årgang 1953-57 efterlyses 

Kan du hjælpe Leif Jensen med at � nde frem til fem manglende klas-
sekammerater fra mellemskolen i Nakskov 1953-57, så bedes du kon-
takte Leif Jensen på telefon 29 40 58 21. 

SLAGELSE: Skal man bruge sin ferie på at blive klogere? Det 
mener to slagelseanske gymnasieelever, der derfor bruger 
den næste uges tid på at grave dybere ind i matematiken bag 
programmering. 

Det gør de sammen med 46 andre gymnasieelever fra for-
skellige steder i landet til Computer Science Camp. Det sker 
på Københavns Universitet, hvor deltagerne skal kigge på 
programmering, algoritmer, datastrukturer og meget mere.

Det er første år, at der er en computer science camp. Siden 
2002 har der dog været andre science camps - i år deltager 
i alt 372 gymnasieelever fra hele landet på de forskellige 
camps.

Det er frivillige fra Ungdommens Naturvidenskabelige 
Forening (UNF), som står for undervisning, underholdning 
og forplejning.

På sommerferie med datalogi


