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VÄRDFAMILJERNA ÄR EN VIKTIG DEL AV UNGDOMSUTBYTET 
 

Syftet med Lions ungdomsutbyte är att ge ungdomar en trygg möjlighet att 
bekanta sig med olika länders språk och kulturer. Utbytet sker under 3-4 
veckor på sommaren beroende på destinationsland. I de flesta länder består 
utbytet av en period i värdfamilj och av ett ca en vecka långt läger. 
Värdfamiljerna har alltså en mycket viktig roll i utbytet. Så länge vi kan 
erbjuda familjer till de ungdomar som kommer till Finland har vi möjligheter 
att skicka våra egna ungdomar ut i världen. 
 
Som värdfamilj passar utmärkt en sedvanlig familj, men lika bra passar 
också en ensamförsörjarfamilj el ett barnlöst par. Det viktigaste är ett öppet 
sinne och en önskan att bli mera internationell. Förutom glatt mod och en 
oförglömlig upplevelse får familjen ett bra tillfälle att praktisera sina 
språkkunskaper. Också med anspråkslösa språkkunskaper klarar man sig 
utmärkt. Utbytesspråket är i huvudsak engelska. Språkkunskaperna kan 
man möjligtvis träna också i fortsättningen ty ofta uppstår ett vänförhållande 
mellan värdfamiljen och utbytesungdomen, vilket kan hålla i årtionden. 
 
AV VÄRDFAMILJEN FÖRVÄNTAS 

 för ungdomen ett eget rum el motsvarande utrymme ELLER ett 
gemensamt rum med en annan utbytesungdom 

 ungdomen betraktas som en familjemedlem också ekonomiskt 

 gästens integritet och respekt för andras kulturer 

 i familjen skall minst en person kunna kommunicera på engelska 

 ett öppet sinne inför nya seder och situationer 
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Största behovet av värdfamiljer är i mitten av juli. Av familjerna önskas ett 
veckolångt logi för ungdomen men familjen kan om den önskar hålla 
ungdomen under hela värdfamiljsperioden. Hör dig för om exakta datum 
detta år hos utbytesombudet. 
heini.brushane@gmail.com    
 
Man kan också inkvartera två ungdomar samtidigt om det inte finns ungefär 
lika gamla ungdomar i familjen som sällskap för ungdomen. 
 
Jag hoppas att vi får rikligt med värdfamiljer, och fråga frimodigt. De som vill 
bli värdfamilj skall fylla i en värdfamiljsblankett. Den finns på adressen: 
www.lions.fi/a > Nuorisovaihto 
 

 
Jag står alltid till förfogande i alla frågor som rör ungdomsutbyte. 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
Heini Brushane 
Hehtokatu 6 A 2 
20540 Turku 
Puh. +358 41 4588 442 
heini.brushane@lions.fi 
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