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Lokala juniorrepresentanter
Lokal juniorrepresentant (LJR) är en ny position som tillkommit 
inom juniorverksamheten år 2015. Varje år väljer juniorerna i 
varje lokalförening en eller två LJRs som är ansvariga för att 
driva den lokala juniorverksamheten och representerar 
lokalföreningen i den nationella juniorverksamheten. LJRs är 
inte att blanda ihop med rollen som juniorrepresentant i 
styrelsen då styrelsejuniorer främst jobbar med att garantera 
juniorernas inflytande i lokalföreningens styrning. För år 2015 
har Linköpings juniorer valt Julia Grentzelius och Astrid 
Fredriksson Klaar.
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Styrelsen har ordet
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Hej alla underbara medlemmar! Vi hoppas verkligen att ni alla är lika 
glada att våren och solen (oftast) är här som vi är. Det betyder även att 
sommaren närmar sig och att en massa skoj kommer att hända. 
CISV Linköping skickar iväg en hel drös med deltagare ut i världen, till 
och med några i styrelsen åker på läger i sommar! Vad mer som händer 
nu i vår och sommar, även nästa år, kan ni läsa i detta vårblad.  Vi tycker 
också att det har varit väldigt kul att se hur stort intresse som finns på 
östgötaslätten för att få åka med oss och hoppas det fortsätter så här! 
Ha det bäst, så ses vi!  
Hälsningar från styrelsen

Styrelsen 2015

Ordförande: Amanda Christiansen 
Vice ordförande: Martina Berglund 
Sekreterare: Karin Sandén 
Kassör: Eva Bökman 
Ledamöter: Roger Berg,  
Maria Sjöblom, Vera Bökman 
Juniorrepresentant:  
Astrid Fredriksson Klaar



CISV på Liseberg
Den 25 april öppnade Liseberg för säsongen och intogs av 
över 400 CISV:are från Umeå till Malmö! Årets tema var 
tröjutmaningen, alla CISV:are uppmanades att ha på sig valfri 
CISV-tröja utöver CISV-hatten som i år var rosa. CISV Linköping 
skickade som tidigare år en buss full med taggade 
medlemmar, och klockan 16 samlades alla traditionsenligt vid 
stora scenen för att sjunga CISV-sången. Trots regn blev dagen 
jättelyckad och vi längtar redan efter nästa år! 

Händer i CISV Sweden
Våren är en intensiv tid i CISV 
Sweden. En av de sakerna som 
händer är Impacts, CISV Swedens 
nationella utbildningshelger för de 
äldre medlemmarna som ska delta 
på program under året. I år har 
redan två Impacts gått av stapeln, 
ett utanför Göteborg och ett utanför 
Västerås. Nu är det två Impacts 
kvar, ett utanför Malmö och ett 
utanför Motala den 8-10 maj som 
CISV Linköping är praktiskt 
ansvariga för. Till detta har vi redan 
rekryterat ett antal superhjältar 
som hjälper till med matlagning, 
skjutsning och städning under 
helgen. I mars hade även både 
juniorverksamheten och CISV 
Sweden sina årsmöten. 
Representerade Linköping gjorde 
på juniorernas årsmöte Julia 
Grentzelius och på båda Astrid 
Fredriksson Klaar. 



Den 28 mars till den 4 april ordnade CISV Linköping ett eget 
Youth Meeting med tema Breaking Conflicts! Ett Youth Meeting, 
eller YM, är en eller två veckor långt temabaserat läger med runt 
25 deltagare. Åldrarna kan variera, men på just det här lägret 
var de 16-18 år gamla. Staben, Elin, Andrea och Oskar, vill tacka 
alla som hjälpte till med att laga mat, skjutsa, städa och allt 
annat som behövdes! 

Youth Meeting i Linköping

Village 2016
Efter YM:et riktar vi blickarna framåt. 
Sommaren 2016 ska CISV Linköping 
ordna ett Village, eller barnby som 
det heter på svenska. Till detta fyra 
veckor långa läger med över 60 
deltagare och ledare från hela 
världen behövs alla krafter vi har, 
och därför vill vi redan nu be alla 
medlemmar att börja fundera på hur 
just du kan hjälpa till. Hjälp kommer 
behövas med bland annat 
matlagning, städning och skjutsning. 
Du kanske har någon kontakt som 
vill sponsra lägret med mat eller 
material, hör av dig redan nu i så fall! 
Vid två tillfällen kommer vi också 
behöva värdfamiljer över en helg för 
de 40 elvaåringarna. Att vara 
värdfamilj är en upplevelse då hela 
familjen får lära känna två till fyra 
elvaåringar och dela med sig av sin 
vardag och kultur för en helg. Mer 
info om datum, plats etc. kommer 
inom kort!



CISV Linköping reser!
Village i Milano, Italien 
Village i Maharashtra, Indien 
Interchange med Strasbourg, Frankrike 
Step Up i Lissabon, Portugal 
Step Up i Brasilia, Brasilien 
Youth Meeting i Modena, Italien 
Youth Meeting i Hannover, Tyskland 
Youth Meeting i Rio de Janeiro, Brasilien 
Junior Counselor (JC) till Village i Malmö-Lund, Sverige 
Junior Counselor (JC) till Village i Trondheim, Norge 
Seminar Camp i Guatemala City, Guatemala

Under 2015 skickar CISV 
Linköping ett imponerade 
antal deltagare för att delta i 
olika internationella 
program. Totalt är det 32 av 
våra medlemmar som åker 
iväg till följande platser:



Välkommen på helgläger!
Den 22-24 maj ordnar CISV Linköpings juniorer ett helgläger för alla medlemmar 
i åldrarna 10-15. Ska du åka på Village, Interchange eller Step Up i sommar är 
det här en jättebra chans att förbereda sig lite och prova på CISV-upplevelsen på 
hemmaplan, och ska du inte åka iväg vill du ju förstås ta chansen att få CISV:a 
lite ändå! Extra välkommen är du om du aldrig har provat CISV förut, så ta med 
alla kompisarna till en rolig och lärorik helg. Deltagaravgiften är 300 kr och 
anmälan sker till  astrid.f.klaar@se.cisv.org senast 18/5. Varmt välkomna önskar 
Astrid, Julia, Johan, Leon, Andreas och Amanda!

Inbjudan

Fullständig inbjudan: !
http://issuu.com/
cisvlinkoping/docs/
cisv-
helgl__ger-22-245/1

Årets grundpelare
CISVs fredsutbildning är byggd på fyra grundpelare, 
mänskliga rättigheter, mångfald, hållbar utveckling och 
årets grundpelare konflikthantering. Konflikthantering 
ska hjälpa oss att förstå hur konflikter kan uppstå 
medvetet och omedvetet och vad vi kan göra för att 
skapa en fredlig lösning på dessa.  !
Inspiration till att skapa fredsutbildning baserad på årets 
grundpelare kan fås till exempel från Mosquito Methods 
- Conflict & Resolutions, en metodbok framtagen av CISV 
Sweden och som  släpptes i mars i år. En digital version 
finns här: 
http://www.cisv.se/mosquito/methods/conflict-resolution
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Engagera dig!

T-shirts

- Hemsidan 
- Marknadsföring 
- Hitta sponsring till vårt Village 2016 
- Rekrytering av nya medlemmar 
- Hjälpa till med matlagning på helgläger 
- Delta på helgläger 
- Delta i juniorverksamheten !
Tillsammans håller vi CISV Linköping levande!

Varje år trycker CISV Linköping upp 
snygga t-shirts med vår logga och ett 
spännande motiv. Dessa är trevliga att ta 
med sig när en åker på läger, eller bara 
att ha på sig för att visa upp vår fina 
organisation! !
Tröjorna beställs från Robert Karlsson, 
karlsson.herland@gmail.com, inom kort. 
Mer info om utseende, pris och storlekar 
är på väg!

Varje år finns det många möjligheter att 
engagera sig i CISV Linköping och hjälpa till att 
hålla föreningen levande. Det finns uppgifter 
för alla, om ni vill engagera er mycket eller lite. 
Alla är välkomna att bidra. Här bredvid har vi 
skrivit en lista med exempel på uppgifter som 
varje år ofta eller mindre ofta dyker upp som 
det finns möjligheter att engagera sig i.

Medlemsavgiften
Dags att betala in medlemsavgiften! Det är viktigt för CISV 
Sweden att så tidigt som möjligt varje år ha koll på hur många 
medlemmar vi har, och därför ber vi er att betala in 
medlemsavgiften så snabbt som möjligt.  !
Medlemsavgiften i CISV Linköping ligger 2015 på 200 kr per 
medlem eller 300 kr för familjemedlemsskap. Medlemsavgiften 
sätts in på PG 67 52 08-3. Märk betalningen med namn! !
Var du medlem förra året? Gå in på www.cisv.clubonweb.com 
och uppdatera dina uppgifter med hjälp av din referenskod 
som kan hämtas på samma sida. 
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Ansvarsområden och kontakt
Barnby: Maria Sjöblom 
Interchange: Maria Sjöblom 
Step Up: Maria Sjöblom 
Enskilda delegater: Martina Berglund 
Risk Management: Anna Soscia-Nilsson, anna@projectique.se 
Medlemsansvarig: Anette Franzén 
Fondsökning: Martina Berglund 
Webmaster: Amanda Christiansen 
!
Mailadresser 
Styrelsen: board.list.linkoping@se.cisv.org 
Lokala juniorrepresentanter: ljr.linkoping@se.cisv.org 
!
Om ingen annan adress anges gäller alltid följande: 
förnamn.efternamn@se.cisv.org

Till sist
Vi bakom Vårbladet vill nu önska alla 
en fin vår och sommar. Stort lycka till 
till alla er som ska åka iväg på program 
nära och långt borta i sommar, vi ser 
fram emot att få höra om era 
upplevelser i höst! !
Om inte förr så ses vi allihopa på 
höstekot i september!

Vårbladet 2015 skapat av Julia Grentzelius 
och Vera Bökman i samarbete med CISV 
Linköpings styrelse.
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