
 
Höstbladet 2015

Höstens kalender
10-11/10 - Juniorhelg 14+, Linghem
11/10 - Kick off för Linköpings Village 2016, Linghemsskolan
16-18/10 - PreImpact för vinterprogram, Gnesta
29/10-1/11 - Juniorernas Inspirationsmöte, Helsingborg
8/11 - Informationsmöte i Norrköping
12/11 - Informationsmöte i Linköping
27-29/11 - Helgläger 10-13 år, Vikingstad Scoutgård
13/12 - Julmys och musikhjälpen för juniorer, Linköping

v
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- Styrelsen 2015
- Höstens kalender
- Global Conference
- Händer i CISV Sweden
- International Peace Day
- Village 2016
- Sommarens delegationer
- Info från juniorerna
- Informationsmöte
- Medlemsavgiften

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

Hej lokalföreningen. Nu har hösten börjat på riktigt och vi ser verkligen 
fram emot det kommande året. Det är mycket som händer just nu med 
alla nya läger vi blivit tilldelade för nästa sommar, ny hemsida (som 
kommer snart) och en hel del lokala aktiviteter (juniorträffar, höstläger 
och andra små projekt). Arbetet med att arrangera barnby nästa 
sommar är redan igång, och det ska bli så kul! Vi ser fram emot att 
träffa många av er på avsparken i oktober och senare infomötena i 
november. 
Vi ses!"
Soliga hösthälsningar, CISV Linköpings styrelse

Linköping

Norrköping



Global Conference Händer i CISV Sweden
CISV tar inte paus bara för att 
sommaren tar slut! Den 2-4 oktober 
inträffade ett av årets största 
evenemang, Höstforumet. Under 
höstforumet samlas representanter 
från alla lokalföreningar och deltar i 
workshops samt CISV Swedens 
extra årsmöte. CISV Linköping 
representerades genom ordförande 
Amanda Christiansen och 
juniorrepresentant Astrid 
Fredriksson Klaar. Under hösten 
ordnades också ett impact, 16-18 
oktober i Gnesta för Youth Meeting- 
och IPP-deltagare som ska åka iväg 
i vinter.  "
Den 29 oktober till 1 november 
hålls ett fullbelagt Juniorernas 
Inspirationsmöte, 
juniorverksamhetens största och 
roligaste helg, utanför Helsingborg. 
Linköping skickar i år fyra juniorer!

Den 4-9 augusti i år hände något stort i CISV, Global Conference 
arrangerades för allra första gången! Denna gång hölls 
konferensen med över 450 deltagare i vackra Norge. Global 
Conference är en samlingsplats för alla lokalföreningar i hela 
CISV International och CISV Linköping representerades av Astrid 
Fredriksson Klaar. Under sex fullspäckade dagar hölls sessioner, 
workshops, föreläsningar, och förstås, en hel del discon! Nästa 
Global Conference hålls 2018, och fram tills dess har vi fullt upp 
med att använda all ny kunskap Astrid tog med sig hem!



I samarbete med organisationen Peace One Day firar 
CISV den 21 oktober varje år International Peace Day. 
I år genomförde CISV Linköpings juniorer ett projekt 
där mackor gavs bort till behövande. Projektet blev 
mycket lyckat och många mackor delades ut, 
dokumenterades och spreds under #FredsMacka. 

International Peace Day

Village 2016
Som de flesta har hunnit uppfatta ordnar CISV 
Linköping ett eget Village sommaren 2016. 
Detta kommer pågå 1-28 juli och vi kommer ta 
emot 10 delegationer från hela världen, totalt 
ca. 60 personer. Lägret kommer hållas på 
Linghemsskolan utanför Linköping. För att 
klara detta behöver vi 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 till 
styrelsen redan nu i så fall! Vid två tillfällen 
under lägret, 1-3 och 15-17 juli kommer vi 
också behöva värdfamiljer 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. "
Kick off för arbetet ordnades 11 oktober på 
Linghemsskolan klockan 14-17. Tack till alla 
som var med!



Åka 2016?

Village, 11 år: ""
Interchange, 13-14 år: "
Step Up, 14 år: 
Step Up, 15 år:

Miami County, USA, 17/6-14/7 
Kanto, Japan, 2-29/8 "
Kanada "
Galicia, Spanien, 29/7-20/8 
Maharashtra, Indien, 17/6-9/7

Till dessa läger kommer CISV Linköping 
skicka delegationer under nästa år:

För dig som fyllt 16:

CISV har program för dig också! "
Youth Meeting, 16-18 år 
Youth Meeting, 19+ 
Junior Councellor (på Village), 16-17 år 
Seminar Camp, 17-18 år 
International Peoples Project, 19+ "
Dessa platser söks nationellt, mer info 
på www.cisv.se/lediga-uppdrag

Ovan: Step Up-delegationen till Brasilien 
Till vänster: Barnbydelegationen till Indien

Såhär roligt 
hade två av 
våra 
delegationer i 
somras. 
Nästa 
sommar kan 
det vara du! 

http://www.cisv.se/lediga-uppdrag
http://www.cisv.se/lediga-uppdrag


Mer info
Är du nyfiken på CISV 
Linköping 
juniorverksamhet? Se till att 
gå med i vår facebookgrupp 
för att alltid få senaste nytt! "
Gruppen hittar du HÄR!

Var ledare på helgläger!

Den 25-27 november ordnar CISV Linköpings juniorer ett 
helgläger för alla medlemmar i åldrarna 10-13. Om du är 
sugen på att söka till Village eller Interchange till nästa år 
är det här en jättebra chans att förbereda sig lite och 
prova på CISV-upplevelsen på hemmaplan, och om du 
var iväg i somras och saknar CISV är detta tillfälle för att 
få uppleva CISV-livet igen. Och även ifall inget av detta 
stämmer in på vill du ju förstås ta chansen att få CISV:a 
lite ändå! Nivån på lägret är anpassad efter alla, från 
nykomlingen till den erfarna CISVaren. Mer information 
kommer när det närmar sig!

Till helglägret den 25-27 november behöver vi förstås inte bara deltagare 
utan också ledare! Ledare ska fylla minst 15 i år, men i övrigt spelar det 
ingen roll ifall en är erfaren ledare eller bara vill prova på. Att vara ledare på 
helgläger är både givande och väldigt roligt, missa inte chansen! ""
Är du intresserad? Hör av dig till Astrid och Julia på 
ljr.linkoping@se.cisv.org!

Välkommen på helgläger!

https://www.facebook.com/groups/170696039623064/?fref=ts
mailto:ljr.linkoping@se.cisv.org
mailto:ljr.linkoping@se.cisv.org
https://www.facebook.com/groups/170696039623064/?fref=ts


Tillsammans håller vi CISV Linköping levande!

Informationsmöte

- Uppdatera hemsidan 
- Hjälpa till med marknadsföring 
- Hitta sponsring till vårt Village 2016 
- Rekrytering av nya medlemmar 
- Rekrytering av deltagare och ledare till våra 

delegationer 
- Hjälpa till med matlagning på helgläger 
- Delta på helgläger 
- Delta i juniorverksamheten

Vill du delta i något av CISVs program 
under 2016? Känner du någon som  
skulle vilja? Då vill du för allt i världen 
inte missa att gå på informationsmöte! I 
år håller vi två stycken, 8/11 i Linköping 
och 12/11 i Norrköping. Där kommer 
ges information om hur du söker till 
Village, Interchange, Step Up och alla 
våra andra program, samt även 
möjlighet att få prata med tidigare 
deltagare. Mer information kommer när 
det närmar sig.

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. 

http://www.cisv.clubonweb.com
http://www.cisv.clubonweb.com


Ansvarsområden och kontakt
Barnby: Maria Sjöblom 
Interchange: Maria Sjöblom 
Step Up: Maria Sjöblom 
Enskilda delegater: Martina Berglund 
Risk Management: Roger Berg 
Local risk manager: Gunilla Karlsson 
Medlemsansvarig: Anette Franzén 
Fondsökning: Martina Berglund 
Webmaster: Amanda Christiansen 
"
Mailadresser 
Styrelsen: board.list.linkoping@se.cisv.org 
Lokala juniorrepresentanter: ljr.linkoping@se.cisv.org 
"
Når dessa personer gör du på förnamn.efternamn@se.cisv.org

Till sist
Vi bakom Höstbladet vill nu önska alla 
en fin höst och vinter. Vi ser fram emot 
att få träffa er vid alla CISV Linköpings 
evenemang under hösten!

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