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Danes Worldwide lægger seng til OL-familier
Danskere i London går sammen om at sikre husly til danske
OL-deltageres mænd, koner og kærester.
Der er ikke bare mangel på billetter – men også en seng at sove i – når OL
vælter London i 2012.
Allerede nu melder Londons hoteller alt udsolgt fra den 27. juli - 12. august næste år. Mange
danske OL-deltagere udtages først få måneder før legene, og deres familier er derfor ikke sikret
ordentlige og trygge overnatningsmuligheder i London.
Foreningen Danes Worldwide er derfor – med hjælp fra hjælpsomme danskere I London – i fuld
gang med at organisere alternativ indkvartering i private hjem til en overkommelig pris.
“Det er en win-win-situation, som både værtsfamilie og gæst får udbytte af. Udover at være en
tryg og billig base under OL vil den utraditionelle indkvartering give nogle anderledes oplevelser
under OL-besøget i London,” siger Kaj Worsøe Jensen, Danes Worldwides lokale repræsentant i
byen.
“Vi er meget glade for alle de positive tilbagemeldinger, vi har fået – bade fra private i London, der
vil stille et gæsteværelse til rådighed – og fra den olympiske komité, såvel som Den Danske
Ambassade,” siger Kaj Worsøe Jensen.

Arrangement på Den Danske Ambassade
Mandag den 20. juni 2011 er den danske ambassade i London vært for et arrangement, der
præsenterer Danes Worldwides projekt.
Underholdningen står Bent Fabricius Bjerre for (kåret som Årets Verdensdansker af Danes
Worldwide i 2009.)
Program:
Kl. 18: Ankomst
18.15: Velkomst v. ambassadør Birger Riis-Jørgensen
18.20: Niels Nygaard, formand, den danske olympiske komité
18.25: Kim Kristoffersen, direktør, Sport One Danmark
18.30: Kaj Worsøe Jensen, Danes Worldwides repræsentant i London

18.35 -19.05: Underholdning af pianist og komponist Bent Fabricius-Bjerre
19.05-20: Drinks og canapéer

Der vil fra kl. 19.05 være mulighed for interviews og foto-session med
Kaj Worsøe Jensen, mulige værtsfamilier og de danske OL-repræsentanter.
Kontakt:
Mere info og tilmelding sker hos Kaj Worsøe Jensen, Danes Worldwide, på telefon
+44 7789 881 605 senest den 14. juni 2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Om Danes Worldwide
Foreningen har siden 1919 haft som mål at forbedre rettighederne for danskere, der bor og arbejder i
udlandet. Vi tilbyder et globalt netværk, rådgivning og fjernundervisning i dansk for børn i alderen 6-17 år.
Foreningens protektor er H.M. Dronningen. Læs mere på www.danes.dk

