
   

Värdfamilj till Lions ungdomsläger 

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 egen 

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. I samband 

med Lions ungdomsläger erbjuds ungdomarna 1 eller 2 veckors vistelse i en svensk familj.  

 

Värdfamiljen möter om möjligt upp på flygplatsen och hämtar sin ungdom och kanske någon 

mer – försök att samordna transporterna. 

 

Om möjligt bör värdfamiljen lämna ungdomen på lägerplatsen och även delta vid 

lägerinvigningen samt gärna även vid lägeravslutningen. 

 

Till värdfamiljen utgår oftast en ringa ersättning. Ersättningen avgörs av respektive distrikt, 

distriktet beslutar även om ett så kallat ”matbidrag” och/eller reseersättning utgår.  

 

En värdfamiljen åtagande: 

 Att visa den besökande ungdomen hur en familj i Sverige bor och lever. 

 Erbjuda svensk mat – kom ihåg att berätta om maten. 

 Om möjligt ska all konversation ske på engelska. 

 Ta med ungdomen på olika utflykter som visar området ni bor i. 

 Visa gärna er arbetsplats. 

 Tänk på att inte överdriva. 

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

 Inget bör vara överdrivet vare sig presenter, mat eller utflykter. 

 

Information om vårt läger: 

Ungdomarna kommer: 15 juli till 23 juli (v29) 

Flygplats:  Kastrup Köpenhamn 

Lägret startar: 23 juli 

 

För vår planering behöver vi senast 15 jan. 2017 få besked från dig om du kan ta emot en eller 

flera ungdomar. 

 

Kontaktuppgifter: 

Namn: 

Adress: 

Tel.nr:  

E-post: 

Att jag/vi påtar oss ansvar enl. ovan intygas________________________________________ 

 

Kontaktperson för ungdomslägret: Lägerchef Bert Engström med telefonnummer  

0708-163351, e-postadress bert.engstrom@outlook.com   

mailto:bert.engstrom@outlook.com

