Projektbeskrivelse for Lions Gribskov’s sommer Camp 2017.

Lions Clubs International har vedtaget et ungdomsudviklingsprogram med det formål at
fremme et af Lions vigtigste mål: ”At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens
folk”.
Ungdomsudvekslingen forsøger at bringe unge i en meningsfuld og alsidig kontakt med andre
unge og voksne af forskellige nationaliteter og med forskellige kulturelle baggrunde. I
forbindelse med de unges ophold i Danmark får de kendskab til dansk familieliv, kultur og
danske samfundsforhold.
Lions Club Gribskov har med sine engagerede medlemmer besluttet sig til at gå aktivt ind
ved at afholde en ungdomslejr i dagene 22. juli til 5. august 2017. På denne lejr, der varer 14
dage, deltager ca. 35 - 40 unge af 15-25 forskellige nationaliteter. Aldersmæssigt er de 17-21
år gamle. I forbindelse med ungdomslejeren skal deltagerne bo privat hos værtsfamilier –
typisk i en uge før lejren.
Jeg kan oplyse, at vi også arrangerede en tilsvarende Lions Camp i 2013 med stor succes.
Selve lejren gennemføres i Lyngbyspejdernes hytte ved Helsinge, og aktiviteterne for
deltagerne vil have fokus på skov, klima, kultur og historie, dyr og mennesker i aktiv
bevægelse i Kongernes Nordsjælland.
Lions International yder et tilskud på kr. 210.000 til lejrens gennemførelse, men vore udgifter
forventes at ligge i størrelsen kr. 260.000, idet alene leje af spejderhytten beløber sig til kr.
55.300. Vi vil aktivt søge støttebidrag, såvel i form af naturalier som kontante bidrag.
Det skal oplyses, at alle Lions Gribskov-medlemmer giver frivillig arbejdskraft til de mange
projekttimer, der skal ydes, og vi er overbeviste om, at sammenholdet i klubben styrkes
internt ved at løfte i flok.
Formål for Lions Club Gribskov:
Lions tager et socialt ansvar med fokus på mangfoldighed og forskellige kulturer. Lions åbner
dørene for unge mennesker af mange nationaliteter med det formål at give dem et indtryk af
det at være dansk og bo i Danmark med den natur vi har omkring os.
Vi arbejder derfor med skov, vand, klima, kultur, historie, dyr og mennesker i aktiv bevægelse i
Kongernes Nordsjælland.
Jeg vedlægger aktivitetsplanen fra vores sidste camp i 2017.

