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Att vara värdfamilj inför Lions ungdomsläger 

Allmänt om ungdomsläger. 

Lions International genomför ungdomsläger över hela välden. Det finns idag 207 länder anslutna till 

Lions. I år genomför Lions Sverige ett läger i Skåne och är förlagt till Löderup utanför Ystad. 

Lägret är mellan den 11 juli - 25 juli. Hos Värdfamiljen är ungdomarna mellan den 4 - 11 juli. 

Lions program för internationellt ungdomsutbyte bygger på organisationens främsta syfte, 

"Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jorden folk." 

Sedan 1961 då programmet antogs har ca 60.000 ungdomar och värdfamiljer deltagit. Till vårt läger 

Camp Scania 2020 kommer 25 deltagare från andra länder, ungdomar i åldrarna 17-21 år 

Syfte med ungdomsläger: 

• Att skapa meningsfulla kontakter mellan unga människor från olika länder, 

• Att möjliggöra diskussion om ideal och kulturella åsikter, 

• Att främja internationell förstående och kamratskap, och att arbeta med fred i världen och 

mänsklig förståelse, 

• Att utveckla ungdomars självkänsla och ledarskapspotential, 

• Att bygga upp unga människors respekt för andras tankar. 

• Ungdomarna skall få ta del av en familjs vardagsliv i Sverige. 

Vem kan ställa upp som värdfamilj? 

Familjer som är intresserade av att ha kontakt med ungdom och är villiga att öppna sitt hem för en 

pojke eller flicka från ett annat land kan medverka. Det är inte nödvändigt att ha ungdom i 

samma ålder som besökaren och familjen kan gärna, om möjlighet finns, ta emot mer än en 

ungdom. Man behöver inte vara Lionmedlem för att vara värdfamilj. 

Värdfamiljen. 

Se det som en vänskap för livet. Att vara värdfamilj innebär att man bjuder på sig själv. Genom att 

låta en ungdom under en vecka bo och leva med en svensk familj skapas de bästa 

förutsättningar för utbyte av kulturella erfarenheter och kunskaper. På sikt kommer detta 

förhoppningsvis att kunna bidra till ökad förståelse länder och folk emellan. 

Värdfamiljens hem och gästfrihet är under inga omständigheter tänkt att fungera som lyxhotell. 

Ta med ungdomarna på vanliga vardagsaktiviteter: mataffärer, sopstation, apoteket, 

trädgårdsskötsel, hundpromenader, biblioteksbesök, besök hos grannen, tvättstugan, 

matlagningen etc. Det är OK att använda dem som extrahjälp när Ni t.ex. kör mycket sopor till 

sopstation, enklare målarjobb, köksarbete osv. 

Om det inte finns egna barn i samma ålder så ta helst emot två ungdomar. Det innebär att de 

umgås med varandra och kommer att kunna klara en hel del aktiviteter på egen hand. 

Då ungdomarna kommer från vitt skilda länder finns möjlighet att kommunicera på olika språk. 

Det officiella lägerspråket är dock engelska vilket Ni som värdfamilj förutsätts behärska 

hyggligt. Om möjligt ska all konversation ske på engelska. 
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Förberedelser. 

Ansökan om att bli värdfamilj görs genom kontakt med YEC Jenny Eriksson. En speciell 

ansökningsblankett finns för ifyllande och i samband därmed finns möjlighet att anmäla 

speciella önskemål som exempelvis flicka/pojke, språk, etc. 

Utplaceringen av ungdomarna på respektive värdfamilj görs efter att alla anmälningar kommit in. 

Slutgiltigt besked till värdfamiljerna lämnas så fort ansökningarna är kompletta. 

Kontakt med den gästande ungdomen är primärt värdfamiljens ansvar. Här gäller det att per brev, 

mail, facebook och kanske telefon, dels börja lära känna varandra, dels sortera ut alla praktiska 

frågor. Berätta om din familj, hur ni bor, intressen, etc. Resväg, restider, klädsel som passar 

vårt klimat, eventuella sjukdomar/allergier är också sådant som måste klargöras i god tid. 

Om ni vill ha hjälp med kommunikationen finns till er hjälp. Jenny Eriksson 

Jennygrosskurth@icloud.com, 0725 85 74 71 . 

Ankomst. 

Samtliga lägerungdomar förväntas anlända till Köpenhamns flygplats Kastrup lördagen den 4 juli 

2020. Genom lägerledningens försorg ordnas tågresa till lämplig station där respektive 

värdfamilj möter sin gästande ungdom. För den som så önskar är det naturligtvis helt OK att 

själv möta sin ungdom på Kastrup. Långväga ungdomar från USA eller Japan kan komma 

tidigare eftersom de skall vara här två veckor mer. 

Viktigt är att ni i anslutning till installationen i hemmet säkerställer att er gäst per telefon eller 

på annat lämpligt sätt meddelar sin familj att resan gått bra. 

Besöket. 

Att bo och leva som en familjemedlem betyder givetvis inte att man besitter några speciella 

privilegier. Vi uppmanar dig som värdfamilj att så långt möjligt försöka få din gäst att känna 

sig som en medlem av familjen. 

Ungdomarna behöver inte ha ett planerat program hela dygnet, och om de vet att det är OK att 

göra saker på egen hand behöver inte värdfamiljsveckan bli annorlunda än "vanliga" veckor, 

men troligen mycket trevligare! 

Utöver familjemedlemmarna är det viktigt att din gästande ungdom får möjlighet att träffa 

andra människor såsom exempelvis grannar, bekanta eller varför inte andra värdfamiljer. 

Visa närområdet i hemorten, hur man åker med kommunala färdmedel och hur närmaste tätort 

eller centrum ser ut, så kan ungdomarna själva göra ett besök någon för- eller eftermiddag. 

Det ställs inga krav på att du som värdfamilj skall fylla hela gästveckan med olika aktiviteter. 

Men ungdomarna är nyfikna på Sverige och svenskar, så ta gärna tid för samtal och 

diskussioner, för de har en hel del frågor om vardagliga saker. Under lägertiden blir det inte 

tillfälle till så många personliga samtal om Sverige och svenskar. 

Passa på att få information om andra länder, ungdomarna är förberedda på att berätta om sitt 

land och om sin familj. 

Bjud på svensk mat och berätta om den. 

Visa gärna er arbetsplats. 

Vi svenskar gillar ju naturen så passa på att göra ett besök i en vanlig svensk skog. 

Givetvis är det både trevligt och berikande om det går att ordna några enklare besök eller 

utflykter. Om ni gör det kontrollera först vilka aktiviteter som är inplanerade under själva 

lägerveckan. 
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Lägrets program görs i god tid, och som värdfamilj får du veta vad som skall ske där. Gör 

gärna andra utflykter (om tid finns) än de som är planerade under lägertiden. 

Beträffande servering av alkoholhaltiga drycker har Lions som arrangör beslutat att det inte är 

tillåtet med droger och alkoholhaltiga drycker under lägervistelsen. Ungdomarna är 

informerade om detta.  

Framförande av motorfordon är absolut förbjudet av säkerhetsskäl. 

Avlämning till lägret. 

Ungdomslägret på Scoutgården i Löderup startar lördagen den 11 juli. Till lägret bör värdfamiljen 

följa med för att vara med vid en högtidlig invigning av lägret. Ankomst mellan kl 14-16.  

Mingelparty. 

Lördagen 18 juli arrangeras en festkväll med mingel och show. Värdfamiljerna och Lions är 

inbjudna till denna trevliga tilldragelse. 

Avslutning. 

Lägervistelsen avslutas lördagen den 25 Juli med transport till Kastrup. 

Ekonomi 

Värdfamiljen äger rätt att uppbära ekonomisk ersättning motsvarande 1000 kronor per ungdom och 

vecka. Eventuella omkostnader därutöver förväntas värdfamiljen stå för. 

ARRANGERANDE KLUBBAR 

Genomförandet av ungdomslägret är ett samarbetsprojekt med deltagande från Lion-klubbar enligt 

nedan.  

Lions Club Höllviken 

 

Telefon . 

Lions Club Simrishamn 

 

Telefon 

Lions Club Sölvesborg 

 

Telefon  

Lions Club Sjöbo 

 

Telefon 

Lions Club Ystad 

Eva Kambskard 

Telefon 0738382254. 

Lions Club 
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Telefon . 

Frågor om läger och värdskap besvaras av: 

YEC Jenny Eriksson, e-post jennygrosskurth@icloud.com, tel: 0725 85 74 71  

mailto:jennygrosskurth@icloud.com

