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13. august 2008 

'Inspiration til en global hverdag' står der på bogens forside. 'Håndbog' lyder det i forordet, men i 
virkeligheden er bogen dog mere en mental forberedelse til et globalt liv. 

Det er en anderledes bog om, at forberede sig på en udstationering et sted i verden. 150 sider med 
sund fornuft efterfulgt af 150 sider med erfaringer fra ophold i lande under andre kulturelle 
himmelstrøg end det vante danske. 

Forfatterne har sat fokus på de store emner: omsorg, familie, børn, skolegang, sundhedsvæsen, 
socialt netværk og kulturelle forskelligheder. De praktiske råd, som gives i bogen, ville have stået 
endnu tydeligere og mere håndbogsagtigt i form af opsamlende tjeklister for de forskellige områder. 

Bogen er praktisk opdelt i 4 områder: De personlige udfordringer for de voksne, børnefamiliens 
udfordringer, et kulturkalejdoskop med oplevelser fra en lang række lande rundt på kloden, og 
endelig hjemkomsten til Danmark. 

Har man bestemt sig for en udstationering er bogen lige i øjet som en forberedelse på, hvilke 
overvejelser og udfordringer man vil blive konfronteret med, både før og under udstationeringen. 
Overvejer man derimod en udstationering, giver bogen ikke den store inspiration; der mangler 
ganske enkelt 'gnisten' og eksemplerne på, hvad det er, der har drevet andre til et liv ude i verden. 

Det kan anbefales at følge forfatternes opfordring til kun, at læse de kapitler som matcher læserens 
egen situation og dermed undgå de gentagelser der naturligt forekommer i springet mellem 
forskellige kulturer. 

Bogens mest overraskende del har fokus på hjemkomsten til Danmark. Faktisk er konklusionen 
ganske tankevækkende 'Forbered dig på en udstationering til Danmark'. 

 
Verden kalder – god rejse. 
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