
Ordförande har Ordet
Goddagens alla medlemmar,
Vilken underbar sommar det har varit! 
Min sommar har varit fylld av värme, 
sena nätter, ny vänskap, skratt och 
lite tårar. Jag har nämligen varit Camp 
director för Tetris Village som ägde rum 
i Strängnäs den här sommaren.  Det 
har varit en fantastisk upplevelse att 
få välkomna så många olika länder 
och kulturer till lilla Strängnäs men 
framförallt att få lära känna 66 stycken 
helt unika individer. 

Årets tema inom CISV är mångfald och 
vi som har arbetat med lägret anser 
att precis som i dataspelet Tetris är 
vi alla en del av något, med vår egen 
form och färg och det är det som gör 
dig till den person du är och du är bra 
precis som du är! Vi har genom olika 
aktiviteter låtit deltagarna på lägret 
utforska sig själva och andra för att 
sedan fundera på vad det är som gör 
oss olika men ändå lika. 

Dagen efter att alla deltagarna åkt 
hem fick jag ett mail från en pappa till 
deltagarna där han citerade sin son 
från ett samtal de haft när han kommit 
hem. Han skrev; 
“Jag har förändrats, denna erfarenhet 
har förändrat mig för att jag såg världen 
på ett visst sätt innan, men efter det 

här lägret har mitt perspektiv på 
världen drastiskt förändrats, och jag 
känner mig äldre, bättre och med flera 
kriterier, har jag definitivt förändrats” 

Jag hoppas att flera av deltagarna 
har haft likande upplevelser av vår 
sommar tillsammans.

Jag har lärt mig otroligt mycket av att 
arbeta med det här lägret och jag vill 
tacka alla som har hjälpt till och gjort 
detta möjligt! Framförallt vill jag tacka 
alla i den praktiska staben, Sofie, Eva, 
Anna, Rasmus och Lena!

Nu är hösten här och vi har ett 
späckat schema med massvis av 
aktiviteter och i september kommer 
vi att få information om till vilka 
internationella läger vi har möjlighet 
att skicka delegationer till, så håll 
ögon och öron öppna!

Hanna Cedervall
Ordförande

Medlemsbrev a piece of peace



SOmmarekO

Village i Barcelona- Ledare
“Jag heter Karin och i somras åkte jag 
som ledare till ”Olympic Village”, ett 
barnbyläger i Barcelona, tillsammans 
med fyra av Strängnäs (och 
Sollentunas) coolaste kids. Jag tror 
att jag även talar för Fanny, Cornelia, 
David och Jakob när jag säger att det 
var en fantastisk månad som vi aldrig 
kommer glömma! 

På lägret deltog delegationer från 
Philippinerna, Thailand, Nya Zeeland, 
USA, Kanada, Spanien, Colombia, 
Costa Rica, Estland, Norge och 
Brasilien och vi lärde oss en massa 
nya saker om dessa länder. Bland 
annat hur man dansar Costa Ricas 
nationaldans, hur man lagar en äkta 
Philippinsk mango-float (en så omtyckt 
efterrätt att den till och med bjudits 
på i Strängnäs så här i efterhand), 

hur man firar 17e maj och inte minst 
hur man säger godnatt och godmorgon 
på alla språken. På vår egen National 
Night hade vi först ett traditionellt 
midsommarfirande där vi dansade runt 
midsommarstången och höll i en mycket 
omtyckt femkamp. Efter det bjöd vi på 
lite svenskt godis och på kvällen när det 
hade blivit mörkt uppträde vi med ett 
luciatåg. Allt var väldigt lyckat men det 
roligaste var nästan att se grimarserna 
när de andra barnen och ledarna 
smakade på Djungelvrål. 

Det är svårt att säga vilken dag på 
lägret som var roligast. Kanske dagen 
på vattenlandet, utflykten till stranden, 
Gala Night eller sista kvällen då alla 
hade sleep over i den lilla jympasalen. 
En av mina personliga favoriter var i 
alla fall Open Day då ett nyhetsteam 
från spansk TV var där. Det var minst 
sagt häftigt att se oss själva på 
kvällens nyhetssändning, även om den 
svenska delegationen inte förstod ett 
ord av vad som sades!”



 Village i Barcelona- Deltagare
“Det bästa med att åka på barnby 
var att jag fick träffa nya spännande 
personer och få nya vänner. Jag fick 
lära mig mycket om andra länder och 
göra roliga och lärande lekar.”
David Lundeborg, 11 år

“Det som är bra med en barnby är att 
man får lära känna andra barn från 
andra länder i världen till exempel 
Canada och Brasilien. Man får lära 
sig bättre engelska, det var några från 
Colombia som kunde nästan ingen 
engelska men när campen var slut 
kunde de en massa. Man får också 
lära sig om andra kulturer.”
Jakob Gustav Svensson, 11år

Tetris Village i Strägnäs
- Stab
I was really fortunate to have the 
chance to visit Strängnäs, a beautiful 
small city with nice and welcome 
people. This is my first experience 
to visit Sweden, also first time to be 
involved as a staff in camp. It was a 
lot of preparation, but Hanna, Vic and 
Isabelle were really fun to cooperate 
with and we often communicating 
through messengers not only talking 
about things for camp, but also to get 
chemistry between all of us as staff, 
because we need to be strong as a 
team in servicing the camp. Camp 
has always been a place for creativity, 
friendship and understanding. 

While we were creating activities for 
the kids to achieve our camp goal, 
yet we also working on that among 
us, adults. Village is the best camp 
experience ever, whenever you are 
tired, getting hugs from the kids were 
really helpful to got the energy and 
spirit back again :)

I had gained lots of new knowledge 
as much as new friends and not only 
from the camp, but also from people 
who lives in Strängnäs area. 
I am sure, whenever I will visit 
Sweden again in the future, I will 
have many people to visit cos they 
are my Swedish Family so then we 
can have the Swedish Limousine 
Candy again *yeay

 Hugs from Indonesia, Mario Patrick



kalendarium 
Höstforum
På CISVs höstforum samlas 
aktiva medlemar i alla åldrar, 
kommittéer och styrelsemedlemar 
från lokalföreningar runt om hela 
sverige. Det är här CISV Sweden kan 
ge lokalföreningarna inspiration, 
utbildning och en mötesplats!

Datum: 18-19 oktober
Plats: Lägergården Råddehult,
utanför Borås
Kostnad: Gratis

Anmälan görs senast den 6 oktober till:
Hanna.cedervall@se.cisv.org 
Anmälan är bindande och vid avhopp 
debuteras man med den kostnad som 
resan skulle ha kostat/pers. 

Juniorernas inspirationsmöte
Den 30 oktober till 2 november går 
Juniorernas Inspirationsmöte av stapeln!

Det är äntligen dags för juniorerna 
att samlas och dela inspiration, 
välja nya juniorrepresentanter och 
ta andra viktiga beslut! Helgen 
kommer att vara full av inspirerande 
sessioner där både lokalt, nationellt 
och internationellt aktiva kommer att 
dela med sig av sina erfarenheter, 
verksamheter och perspektiv.

Datum: 30 oktober – 2 november
Plats: Brommagården utanför Trosa
Kostnad: Gratis

Anmälan görs senast den 16 oktober till:
Hanna.cedervall@se.cisv.org
 
Anmälan är bindande och vid avhopp 
debuteras man med den kostnad som 
resan skulle ha kostat/pers.  

Höstläger
Det här lägret riktar sig till dig som 
är mellan 10-13 år. Är du intresserad 
av att prova på något av CISVs 
internationella läger? Under den här 
helgen får du ett smakprov på hur det 
är att åka på en barnby. Efter lägret 
kan du anmäla intresse för att åka 
som 11 åring på en barnby nästa 
sommar! Hur spännande som helst! 
Du som inte är medlem redan får 1 års 
gratis medlemskap i CISV Strängnäs, 
så ta med en kompis vett ja!



Datum: 15-16 november
Tid: fr.o.m. lördag k. 13.00 t.o.m. 
söndag kl. 12.00 
Var: Aspöbygdegård, Aspö, Strängnäs
Kostnad: 200 kr/medlem och 300 kr/
icke medlem

Anmälan görs senast den 10 
november till:
Anna.nordin@se.cisv.org

Meddela i anmälan för- och 
efternamn/ålder/telefon nummer/
Adress/e-post/Eventuella allergier
*Separat inbjudan kommer att 
skickas ut.

Bring a friend to camp, camp!
Det här helglägret riktar sig till dig som är 
mellan 14-17 år. Vi kommer tillsammans 
med juniorer från CISV Västerås göra 
aktiviteter kring vad det innebär att vara 
världsmedborgare och vad vi kan göra 
för att få en fredligare värld. 

Du kommer också få en utbildning 
som juniorledare. Om du tar med dig 
en kompis som inte är medlem i CISV 
så får hen 1 års gratis medlemskap i 
CISV Strängnäs (värde 150 kr)!

Datum:  5-7 december
Tid: fr.o.m. fredag kl.19.00 t.o.m. 
söndag kl. 12.00
Var: Lokal meddelas senare
Kostnad: 200 kr/medlem och 300 kr/
icke medlem

Anmälan görs senast 1a december till:
Hanna.cedervall@se.cisv.org

Meddela i anmälan för- och efternamn/
ålder/telefonnummer/Adress/e-post/
Eventuella allergier.
*Separat inbjudan kommer att skickas ut. 



Vad Ska du göra i 
SOmmar? 
Step up i Båstad- Bjäre, Sverige
Vi söker en ledare och deltagare (2 tjejer 
och 2 killar) till ett Step up läger i Båstad- 
Bjäre sommaren 2015!

Step Up är lägerbaserade projekt där 
ungdomarna själva har ansvar för 
planeringen av lägrets innehåll. Varje 
projekt fokuserar på ett specifikt 
fredsutbildande tema. Ungdomar lär 
sig när de får chansen att leda och 
Internationella Step Ups uppmuntrar 
ungdomar att ta en ledande roll 
i planeringen och organiseringen 
av aktiviteter samtidigt som de lär 
känna nya vänner och andra kulturer. 

Ålder: Deltagare 15 år, ledare + 21 år
Datum: 26 juni – 18 juli, 23 dagar
Antal deltagare: Delegationer från 6–9 
olika länder. 4 ungdomar och 1 ledare 
per delegation samt 5 projektledare.  

Kostnader:
Som deltagare betalar du ca 3000 kr. 
Det tillkommer kostnader för din resa, 
del av din ledares resa, kostnad för 
hälsoundersökning, eventuella kostnader 
för förberedelser och material.

För mer information och 
intresseanmälan maila: 
stepup.strangnas@se.cisv.org

Village i Vaasa, Finland
Vi söker en ledare och deltagare (2 
tjejer och 2 killar) till en Village (barnby) i 
Vaasa Finland sommaren 2015!

Village-programmet är ett stort äventyr 
och en unik lägerbaserad upplevelse. 
Dagarna fylls av olika lekar och 
aktiviteter där alla deltar tillsammans. 
Syftet är samarbete samt interkulturell 
förståelse, kommunikation och 
vänskap. På lägret kommer du att 
lära känna en massa nya kompisar 
och tillsammans kan ni lära er om 
varandra och om hur det ser ut i olika 
delar av världen. 



Ålder: Deltagare 11 år, ledare + 21 år
Datum: 3 juli – 30 juli, 28 dagar
Antal deltagare: Delegationer 
från 10–12 olika länder 2 
tjejer, 2 killar och 1 ledare per 
delegation, 6 juniorledare samt 5 
projektledare. 

Kostnader:
Som deltagare betalar du ca 3600 
kr. Det tillkommer kostnader för 
din resa, del av din ledares resa, 
kostnad för hälsoundersökning, 
eventuella kostnader för 
förberedelser och material.

För mer information och 
intresseanmälan maila: 
village.strangnas@se.cisv.org

kOntaktinfOrmatiOn
Ordförande
Hanna Cedervall
0706 17 22 28
president.strangnas@se.cisv.org

Samtliga i styrelsen kan nås på 
förnamn.efternamn@se.cisv.org 

Hanna Cedervall, Ordförande
Emilia Fäldt, Vice Ordförande
Anna Berg, Sekreterare
Sofie Rundgren, Kassör/
medlemsansvarig
Maria Nordin, Ledamot 
Junior representant 
Lena Nordin, Ledamot 
Junior representant
Rasmus Sjögren, Ledamot
Eva Hammarström, Ledamot
Bodil Nordin, Suppleant
Elias Rundgren, Suppleant
Anna Nordin, Suppleant
Pontus Gustavsson, Suppleant
Julia Albihn, Suppleant

Om du vill nå samtliga i styrelsen, 
maila strangnas@se.cisv.org

Vår hemsida: http://www.cisv.se/
strangnas

Gilla oss på facebook: https://www.
facebook.com/strangnascisv



Bli medlem?
Att bli medlem i CISV Strängnäs är 
enkelt – du kan fylla i ett formulär på vår 
hemsida: http://www.cisv.se/strangnas/
bli-medlem eller skicka dina uppgifter 
(För- och efternamn, födelsedatum, 
adress, telefonnummer och email) till 
medlem.strangnas@se.cisv.org  och 
betala in medlemsavgiften enligt 
instruktionerna du får.

Att vara medlem i CISV Strängnäs 
kostar 150 kr/år. Är ni fler i samma 
familj som vill vara medlemmar kostar 
det 300 kr för hela familjen. Som 
familj räknas alla som bor på samma 
adress, fyll i formuläret en gång för 
varje medlem och var noga med att 
skriva samma adress. Om du redan är 
medlem och vill förnya ditt medlemskap 
kan du betala in medlemsavgiften till 
bankgiro 5619-8641.

http://www.cisv.se/strangnas/bli-medlem

tack till…
CISV Strängnäs Styrelse vill passa på 
att tacka…

… alla i lägerstaben och den praktiska 
staben för ett bra samarbete och ett 
fantastiskt arbete!

… alla värdfamiljer som öppnade upp 
sina hem till deltagarna på lägret!

… matstaben som såg till att vi fick 
äta fantastiskt god mat under dessa 
28 dagar!

… volontärerna som hjälpte till att ställa 
i ordning och städa Karinslundsskolan 
före och efter lägret!

… personalen på Karinslundsskolan 
och Ärtan för ett fint bemötande och 
samarbete!

… barnvakterna under leader’s night out!

… er som bakat bröd och andra 
godsaker!

… CISV Strängnäs Juniorer som 
anordnade en mycket rolig tipspromenad 
genom Strängnäs för hela lägret!

… Café Prinsen för allt det goda brödet! 

 


