
 
 

Sommerleir for brannskadde barn 
 

Burn Camp 
 
 

Leiren skal være en spesiell,  
spennende, gøy og utviklende  

erfaring for deltakerne. 
Leiren skal vise hver enkelt deltaker 
at han/hun er unik og verdifull som 

menneske. 
Leiren skal vise at alle har noe posi-
tivt å tilby. Hver eneste deltaker har 
noe å vinne ved at han/hun får vise 

sine positive sider tross sitt handikap. 
 

Leiren skal gi en mulighet til at delta-
keren skal kunne tenke på og få gi 

uttrykk for sine følelser, og finne fel-
lesskap med andre som er i samme 

situasjon 
 

Kiwanis District Norden er hoved-
sponsor for leiren 
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Mental Helse  
   Ungdom 
 

Mental Helse Ungdom, en del av Mental 
Helse Norge og driver med politisk og sam-

funnsrettet arbeid innen psykisk helse. 
 

Mental Helse Ungdom er en medlems-
styrt Ungdomsorganisasjon, og baserer  

sin virksomhet på frivillig arbeid  
fra medlemmene. 

 
Mental Helse Ungdom er en åpen  

organisasjon for ungdom mellom 15 og 30 
år, uavhengig av kjønn, seksuell legning,  

etnisk opprinnelse og livssyn. 
 

Mental Helse Ungdom arrangerer  
årlig sommerleir for unge.  

 
Kiwanis District Norden er  
hovedsponsor for leirene. 
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Kiwanisdukken 
 
 

 
 
 
 

Kiwanisdukken tilbys gratis til syke-
hus, legesentra, ambulanser og helse-
stasjoner for å forberede barn på et 

medisinsk besøk eller operasjon. 

Kiwanisdukken har til hensikt å få  
barnet til å forstå hvilken behandling 

som skal utføres. 

Kiwanisdukken er laget av miljøvenn-
lig materiale, fargestifter følger med. 
Legepersonell kan vise på dukken og 
forklare barnet på en enkel og realis-

tisk måte selve behandlingen. 

Kiwanisdukken blir barnets eiendom og 
intime venn. 
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Vil du bli med i en Kiwanis Club? 
 

Våre klubber egner seg for personer 
med sosial holdning, og som vil  

bidra med noe meningsfylt  
i lokalmiljøet. 

 

Du må bruke litt av din fritid til våre 
felles møter/aktiviteter, men får  

tilbake gleden ved å kunne hjelpe  
de som trenger det. 

 

Vi  tilbyr medlemskap i klubber med 
godt kameratskap og nye venner. 

 

Vi tilbyr deg et interessant program 
og ny kunnskap som vil gi deg en 

positiv fritid. 
 

Som medlem får du være med på å 
gjøre Kiwanis attraktivt,  

spennende og utfordrende, samt den 
gode følelsen ved å hjelpe barn og 

unge til et godt liv. 
 

”BARN FØRST OG FREMST” 
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