
CISV – Building Global Friendship - 
är en ideell, partipolitiskt- och religiöst 
obunden förening som arbetar med 
fredsutbildning genom att främja 
förståelse mellan barn och 
ungdomar från olika länder och 
kulturer. Genom förståelse för 
varandra i den uppväxande 
generationen bygger man en 
grund för en fredligare värld.
 
CISV är en internationell 
organisation. Vi som skickar det här 
tillhör lokalföreningen i Strängnäs. 

 
Under juli 2018 arrangerar CISV Strängnäs ett internationellt läger kallat 
Village. Lägret är fyra veckor långt och deltagarna är 11-åringar från 
12 olika länder och deras ledare. Det är totalt 50 barn och 20 ledare.
 
 Att vara med på Village är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad 
upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar 
tillsammans. Syftet är att främja samarbete, interkulturell förståelse, 
kommunikation och vänskap. Strängnäs har i sin tur under många år 
skickat barn härifrån på motsvarande läger runt om i världen. 
 
Vi behöver hjälp med följande:
 
Värdfamiljer 
Vid tre tillfällen under lägret behöver vi hjälp med värdfamiljer. Som 
värdfamilj tar ni emot 2 eller 4 barn under helgen och de får bo med er 
familj. Den är en stor möjlighet för barnen att få uppleva hur det är att bo i 
Sverige och även mycket givande för värdfamiljen. 
De helger som är aktuella är:  
Fredag 29 juni – söndag 1 juli ca kl. 19 (i nuläget går inte att säga 
ankomsttid för alla på fredagen, får anpassas, liksom klockslag söndag 
kan anpassas efter värdfamiljens möjligheter). 
Fredag 13 juli ca kl. 16 – söndag 15 juli ca kl. 19. 
 
Mathantering
Vi kommer att behöva hjälp med det praktiska runt maten. Vi räknar med 
att ha beställd mat för lunch och middag under de flesta vardagarna så då 
handlar det om kökshjälp/disk etc. Helger och vissa dagar behöver vi hjälp 



med att laga maten samt disk och kökshjälp. Bakade bullar mm är alltid 
välkommet till eftermiddagsfikat
 
Praktstab 
Vi har en pedagogisk stab som ansvarar för aktiviteterna och barnen på 
lägret. Det kommer bli praktiska saker som behöver ordnas, ibland med 
kort varsel. Vi har Öppet Hus fre 13 juli, då behövs skolan ställas i ordning 
för det.  Annat kan vara "akut-inköp" av något, viss städning etc. Därför 
behöver vi också sätta ihop ett schema med personer som är beredda att 
hjälpa till vid behov.  27-28 juni och 27-28 juli behöver vi också hjälp med 
att ställa i ordning respektive städa och återställa lägergården. 
 
Om ni har frågor eller vill hjälpa till hör av er till nedanstående 
personer:
 
För CISV Strängnäs
 
Åsa Erikson, ordförande 
asa.erikson@se.cisv.org
asa_erikson@hotmail.com
Tel. 072-3281646
 
Rosalie Fors, kassör
Rosalie.fors@live.se
070-3081398
 
 
För mer information om Village och CISV hänvisar vi till våra 
hemsidor: www.cisv.seeller www.cisv.org
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