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»Alle minevenner er her jo«  
Vinmageren Peter Sisseck holder ferie i 
Skagen, fordi han har begrænset tid til 
at feriere i Danmark. Her er alle 
vennerne jo samlet. Men han fik dog tid 
til at deltage i en smagning på Skagen 
Museum. 

Juli 20, 2010 | Amine.dk 

Dansk kvinde i Iran  
Pernille Rude For de fleste 26-årige 
danske piger ville det være et kæmpe 
kulturchok at flytte et halvt år til Iran. 
Dette har dog ikke været tilfældet for 
Stine Christensen, der udtaler, at man 
sagtens kan bo i Iran så længe man 
kommer med et åbent sind og følger 
reglerne. 

Se flere artikler og nyt udefra 

Kirkekøb i Bruxelles  
Der har været dansk kirke i Bruxelles 
siden 1976 oprettet på privat intiativ og 
tilknyttet Dansk Kirke i... 04.08 

Sommer i Bruxelles  
Det er blevet sommer i Bruxelles. I den 
store danske koloni ser man frem til 
ferien. Her er juli måned den store... 
04.08 

Taste of Denmark 03.08 

Bille August skal instruere "Nattog til 
Lissabon" Portugal / Lissabon 
Den danske instruktør Bille August skal 
lede arbejdet med den 10 mio. dollar dyre 
film baseret... 01.08 

Dronning Elisabeth af England 
udnævner prominent Danes 
Worldwide medlem i Toscana til 
Lieutenant of the Royal Victorian 
Order (LVO)  
I april 2010 modtog Kirsten Aschengreen 
Piacenti ordenen Lieutenant of the Royal 
Victorian Order (LVO) på... 30.07 

Foreningen Danes Worldwide 

Velkommen hos Danes Worldwide, en forening startet i 1919. 
Vi skaber kontakt mellem danskere i verden og arbejder for at 
forbedre livs- og arbejdsvilkårene for Jer, der er med til at 
sætte Danmark på verdenskortet.  

........................................................................................................................

Fysikprofessor Lene Vestergaard Hau er kåret til 
Årets Verdensdansker 

 

Prisen som Årets Verdensdansker gik i år til eliteforsker Lene 
Vestergaard Hau fra det anerkendte Hau Lab på Harvard University.  

Lene Vestergaard Hau er bl.a. kendt for sammen med sit team at have 
nedsat lysets hastighed drastisk. Hun får prisen, fordi hun eftertrykkeligt 
og vedholdende har sat Danmark på verdenskortet. 

Verdensdansker-prisen uddeles hvert år på Danes Worldwides 
sommermøde på Kronborg.  

Læs mere om Verdensdansker-prisen her  

........................................................................................................................

 
Sommerskolen er slut 

374 danske børn, der til daglig bor i 54 forskellige lande, har nydt den 
danske sommer på Danes Worldwides Sommerskoler. Danes Worldwide 
takker for nogle fantastiske uger og siger på gensyn! 

 

16-årige Cathrine Baungaard er lige flyttet fra Beijing til Boston. De 
forløbne tre uger har hun været på Sommerskole i Osted. 

Se indslag fra TV2-Lorry her  

Tilmelding til Sommerskole 2011  

Tilmelding til fjernundervisning  

........................................................................................................................
 

 

Kalender Tilføj event

18.08 Taste of Denmark

21.08 MALAGA / HAVNDAL

22.08 London - Gåtur ved Themsen
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Danes Worldwide lancerer "Mødestedet"  

Mødestedet er din smutvej til andre danskere i udlandet - og dem, der er 
på vej ud eller er kommet hjem med bagagen fuld af dyrebare erfaringer. 

Mød dit lands repræsentant på Mødestedet. Der er nu oprettet grupper 
for alle de lande hvor Danes Worldwide har repræsentanter.  

NB: Husk at opdatere dine indstillinger. Der kommer jævnligt nye grupper 
til, som du skal tilmelde dig under "Abonner". Du kan også ændre din 
adgangskode under din profils privatlivs-indstillinger, samt abonnere på 
information om rabatter, kursusforløb m.m. 

Opret en profil  

Hør radio-interview om Mødestedet  

........................................................................................................................
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