
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EARLY LIFE EXPERIENCES SHAPE THE WAY WE SEE THE WORLD 

En månads äventyr i Slovenien, USA eller Guatemala. 

Visst vill du veta mer? Vi ses på informationsträffarna! 

Village 2020 
Information till vårdnadshavare  



Vad är CISV? 
CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation.  Sedan 1951 

har vi genomfört drygt 7 000 internationella läger och projekt med 300 000 

deltagare. CISV Sweden har ca 1 600 medlemmar. 

CISV finns på mer än 200 platser i 68 olika länder; i Båstad, Barcelona, Buenos 

Aires, osv. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt 

engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans 

har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget. 

Village? 
Dagarna på ett Village fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar 

tillsammans. Syftet är samarbete samt interkulturell förståelse, kommunikation 

och vänskap. Även om barnen är olika på många sätt, t.ex. när det gäller språk 

(engelska används som lägerspråk) och kultur är olikheterna inget som hindrar 

dem från att skaffa vänner för livet!  

Till varje Village inbjuds 10 - 12 länder. Varje land skickar en delegation bestående 

av fyra elvaåriga barn, två pojkar och två flickor, samt en vuxen ledare. Ett Village 

varar i fyra veckor, exklusive restid. 

Vart kan man åka? 
Varje år arrangeras ett stort antal Village i olika delar av världen. 

CISV Båstad-Bjäre kommer att skicka tre delegationer under 2020. Vi har blivit 

inbjudna till Slovenien och USA under sommaren samt till Guatemala under 

vintern 2020/2021. 

Vilka kan åka? 
Ett Village är anpassat för 11-åringar och därmed måste barnen vara födda under 

perioden 2008-06-02 – 2009-12-31 för att söka till sommarens läger respektive 

2008-11-02 – 2009-12-31 för vinterlägret. 

För att en Village-delegation skall fungera krävs ett antal träffar både före och 

efter lägret. Det förväntas att du som förälder ställer upp för ditt barn med 

förberedelser inför barnbyn samt uppföljning efter lägret. 

En mindre insats krävs också i lokalföreningens lokala arbete. 



Kostnader 
I vår lokalförening, Båstad-Bjäre, betalar alla deltagare en delegationsavgift 

beroende på var lägret äger rum. I denna är den internationella lägeravgiften 

(som finansierar husrum, mat och utflykter under lägret) och resekostnaden 

inkluderad. Under 2020 gäller följande avgifter: 

 Village inom Norden: 7 500 kr (-) 

 Village inom Europa: 10 000 kr (Slovenien) 

 Village utom Europa (sommar): 13 000 kr (USA) 

 Village utom Europa (vinter): 15 000 kr (Guatemala) 

Därtill tillkommer en medlemsavgift i CISV Båstad-Bjäre (150 kr), 

introduktionsläger och delegationsläger samt en del kostnader i samband med 

själva lägret (t.ex. läkarundersökning, fickpengar mm.).  

En förteckning över kostnaderna kommer visas på informationsträffarna. 

Eftersom vi vill att alla ska ha möjlighet att åka, hjälper vi gärna till med tips på 

fonder och stiftelser där man kan söka bidrag till avgiften. Mer information om 

detta kommer också ges på informationsträffarna. 

Informationsträffar 
För att ditt barn skall kunna söka till ett eller flera Village kräver vi att du 

tillsammans med ditt barn deltar på en av våra informationsträffar. 

På informationsträffen får ni ytterligare information om Village och hur ansökan 

går till. Hör av er till oss om ni har några specifika frågor ni vill ha svar på! 

Ängelholm 
Tisdagen den 22 oktober kl. 18.30  

i Kungsgårdsskolans matsal 

Laholm 
Onsdagen den 23 oktober kl. 18.30  

i Parkskolans matsal 

Båstad 
Söndagen den 27 oktober kl. 15.00 

på Musteriet 
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Prova-på-läger 
Den 6 – 8 december inbjuds alla sökande till ett prova-på-läger. Det är en 

obligatorisk del av ansökan att delta under helgen, boka in datumen redan nu! 

Uttagningen till Village sker genom lottning. Denna sker efter att prova-på-lägret 

genomförts och därefter meddelas de barn som blivit uttagna. 

CISV educates and inspires action  

for a more just and peaceful world 

CISV är en ideell förening och vi hälsar dig välkommen att bli medlem. Vi hoppas 

att du vill stötta oss i våra läger och projekt. Då kan barn från vår förening såväl 

som barn runt om i världen få uppleva gemenskapen på ett internationellt läger 

även i fortsättningen. 

Att söka till ett Village är ett steg in i en oändlig historia, Village är det första lägret 

man kan åka på innan en mängd olika aktiviteter tar vid, både lokalt, nationellt 

och internationellt. Om ert barn inte skulle ha turen med sig den här gången så ge 

inte upp – det finns fler chanser! 

Mer information 
För att få mer information är ni och ert barn varmt välkomna till en av våra 

informationsträffar, den 22, 23 eller den 27 oktober. 

Vi finns även på internet, www.cisv.se/bastad-bjare, och på sociala medier: 

Facebook: CISV Båstad-Bjäre (facebook.com/CISVBastadBjare) 

Instagram: @cisvbastadbjare (instagram.com/cisvbastadbjare)  

Frågor? 
Undrar ni över något, hör av er, antingen via mail eller sociala medier! 

MiniMEGA, ansvariga för rekrytering – mega.bastad-bjare@cisv.se 

PS. Tipsa gärna andra och sprid information om CISVs verksamhet! 

http://www.cisv.se/bastad-bjare
http://www.facebook.com/CISVBastadBjare
http://www.instagram.com/cisvbastadbjare
mailto:mega.bastad-bjare@cisv.se

