
LÄGERTIDER 

08.30 Frukost 

09.00 Morgonmöte för lägerpersonal  

09.30-11.00 Sång samt undervisning för barnen i   

 kristen tro och demokratiska värden 

11.00-12.30 Fri tid inom lägerområdet 

12.30 Lunch  

14.00 Bad eller utflykt 

16.30 Fika 

 Fri tid inom lägerområdet 

19.00 Middag  

21.30 Alla besökare lämnar 

 lägerområdet 
22.00 ”Natt-macka” 

22.30 Tystnad 

Dagens lägervärd visar dej gärna runt och svarar 

på dina frågor!_____________________________  

Klädinsamling 

Vi kan tyvärr inte ta emot några kläder! 

Vi ber er också: Lämna inga kläder till 

lägerdeltagarna direkt!! Alla får vad de behöver på 

lägret – både till sej själva och sin familj! 

 

Ansvariga personer på lägret 

Berit Tillman Lägerchef 

Rolf  Tillman Sponsring, kök, inköp 
                Kerstin Bondesson  Värd/Värdinneansvarig 

 

         

  Tjernobylbarnens    

Läger 2016  

Göingeskolan Broby 4/7-4/8 

  För 22:e året i följd ordnas sommarläger för barn från 

  Tjernobylområdet i Ukraina. 

 

  Vi vill att barnen under lägertiden i Sverige ska få: 

 

      frisk luft, sol, bad och näringsrik mat 

      stärkt immunförsvar, uppleva lägergemenskap 

      kontakt med svenska vänner 

      insikt om demokratiska värden 

      en svensk fadder                                                                                 

                                                                                                                                                 

  Vi tar tacksamt emot ekonomisk 

  Och/eller praktisk hjälp           www.tjernobylbarnen.se 
 

    Pg  36 96 38 – 2                                         

    Bg  5740 – 5284                          

  Betalningsmottagare:                                                                  

  Pingstförsamlingen Ö Göinge                                                         

  Tjernobylbarnen 

OBS!  Måndagar och 

Fredagar  ber vi alla 

besökare lämna läger- 

området   kl 17.00  

 

Alla besökare 

lägeromrpdet 

Kl 17.00!!! 

0708-540864      Berit 

0708-553604     Rolf 

0702-199965     Kerstin 

070-5347970     Christoffer

  

22 
år 

22
år 



Om att bjuda hem barn 

Många har visat stort intresse för att ta med barn till sina hem 

och det är mycket uppskattat av barnen att någon gång bli 

inbjudna till svenska hem. 

Vi är dock måna om, att det blir en rättvis fördelning bland 

barnen, så att inte några ofta är hembjudna medan andra kanske 

glöms bort. 

Därför finns en besökslista upprättad, som avgör vilket barn som 

kan följa med just dej. Barnen kan åka på besök endast  

To 14/7 och Tis 19/7. Prioritet för barn som är här första gången! 

Barnen kan lämna lägret tidigast efter badet kl 16.00 och måste 

vara tillbaka senast till middag kl 19.00. . 

Under dessa 3 timmar hinner barnen se hur ett svenskt hem ser 

ut, få lite glass eller en bulle. Meningen med det hela är att visa 

barnen ett svenskt hem. Speciella upplevelser, utflykter och 

besök vill vi att barnen får ha tillsammans för att kunna dela 

och diskutera likvärdiga minnen. 
------------------------------------------------------ 

Vad gäller presenter vill vi att detta väntar till hemresan. Klart 

olämpliga presenter är alla sorters batteridrivna saker, eftersom 

ingen har råd att köpa nya batterier där hemma. Guld- och 

silversmycken och dyra leksaker är också olämpligt. Allt som går 

att äta eller användas av hela familjen är däremot mycket 

välkommet. 

 

Du är mycket välkommen att bjuda hem barn, men endast efter 

kontakt med Berit, som har hand om besökslistan, senast dagen 

före planerad inbjudan! 

 

TACK FÖR VISAD HÄNSYN! 

 

 

FADDERVERKSAMHET 

Är du intresserad av att bli fadder med 150:-/mån är du mycket 

välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Om du finner ett fadderbarn på lägret kan du naturligtvis träffa 

och umgås med barnet på lägret. Men för att alla barn ska bli lika 

behandlade är det inte möjligt att upprepade gånger bjuda hem 

sitt fadderbarn. 

 

Alla barn, som besöker årets läger, återkommer naturligtvis inte 

till nästa år.  

 

 

Mat-Paket Fadder 

Vill du inte bli fadder till ett speciellt barn kan du med 
valfritt belopp/månad bli  Mat-Paket Fadder. 

2 gånger per år åker vi (på egen bekostnad) till Kiev för att 

förse våra fattigaste familjer med Mat-Paket (ca 25 kg). 
 Märk talongen ”Mat-Paket”. 

 

Matfadder 

Tanya och Nicks barnprojekt behöver matfaddrar, som 
varje månad ger ett bidrag! 30-40 barn får här ett mål 

mat om dagen och sina kläder tvättade eller utbytta. 

 Märk talongen ”Matfadder Kiev”. 
 

VÄLKOMMEN  SOM  FADDER!  Du behövs verkligen 

                                                                                                   


