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Välkommen till Jamboree22 

På lägret kommer ni få utforska fyra nya världar. Det är nämligen så att på Jamboree17 lyckades en 

patrull med scouter öppna en magisk portal till en annan värld. Nu har de kommit hit för att hjälpa 

oss att också öppna portalerna och utforska dessa nya världar. 

 

 

Aero 

Aero är en värld till största del täckt av skog. Invånarna, aeropodderna, bor nästan alla längst med 

ekvatorn och djupt inne i skogen. Det skall visst finnas några aeropodder som bor vid vattnet, men 

ifall det stämmer eller är en myt vet vi inte.  

  

Alla aeropodder bor uppe i träden. De samsas mycket i sin familj. Det är ett strikt matriarkat, endast 

kvinnor över 18 år får lov att bestämma saker.  

  

Aeropodder går väldigt sällan ner på marken. Ifall de gör det riskerar de att trampa på växter och göra 

skada, vilket är en aeropodds värsta mardröm. Du kanske inte kommer se aeropodderna i början, då 

deras hud är grön. Du kanske ser de små antennerna som sticker upp på huvudet? Aeropodderna 

använder antennerna för att kommunicera med varandra genom små doftpartiklar som de skickar ut.  

  

När ni besöker världen är det respektfullt att ni hälsar på invånarna på världens sätt. Den första 

patrullen lärde sig att det gjorde det mycket enklare att få hjälp av invånarna i världarna. I Aero hälsar 

man genom att nudda varandras vänsterfötter samtidigt som man tittar varandra i ögonen (viktigt att 

hålla i sig uppe i träden). Hälsar en man och en kvinna måste mannen efter att tittat kvinnan i ögonen 

böja sitt huvud i respekt för kvinnans högre sociala ställning.  

 

Drömmarnas träd 

När ni är klara i världen kan ni lämna in en tygremsa med era tankar till en invånare. Alla tygremsor 

kommer sen hängas upp i Drömmarnas träd på Boulevarden, så alla deltagare och besökare kan se. 

För varje dag så kommer fler och fler tygremsor att hängas upp i Drömmarnas träd. 

 

När man lämnar in tygremsan så får varje deltagare ett Aero-världsmärke! 

 

Världen och Agenda2030 

Det övergripande temat för Jamboree22 är hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen ger 

förutsättningar för att se hållbarhet ur flera perspektiv. De globala hållbarhetsmålen kallas också för 

Agenda2030.  

  

När vi har skapat programvärldarna har vi utgått från målen i Agenda2030. De 17 målen har inspirerat 

till de programvärldar som patrullerna kommer få besöka.  

  

I Aero får patrullerna möta Drömmen om en levande planet. I den drömmen finns följande mål från 

Agenda2030:  

• Rent vatten och sanitet för alla  

• Hållbar energi för alla  

• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

• Jämställdhet  
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• Hållbara städer och samhällen  

• Bekämpa klimatförändringarna  

• Hav och marina resurser  

• Ekosystem och biologisk mångfald  

 

 

Karta 

 

 

När besöker ni världen?  

Beroende på vilken stadsdel ni bor i kommer ni besöka världen olika dagar.  
 

Stadsdel Besöksdag till världen  
Lärkan Måndag 
Solitärbiet Tisdag 
Hackspetten Torsdag 
Dyngbaggen Fredag 
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En dag i Aero 

Upptäckare  
 

Sammanfattning  
När ni besöker Aero kommer ni att få hjälpa invånarna, aeropodderna. 

De lever bland träden, och vill inte skada några växter. Men de kan behöva 

er hjälp för att förenkla vardagen något och så de kan göra ett mindre 

avtryck på deras miljö.  

  

Ni kommer få besöka fyra olika stationer. Varje station bör ni besöka i ungefär 30 minuter. Man kan 

börja på vilken station som, men invånarna i världen visar er gärna rätt. Följ sen stationerna i 

nummerordning.  

  

Vad händer i världen  
1. Vattenstationen. Ni kanske blir lite blöta. Ni kommer få hjälpa aeropodderna att få hem 

vatten till sina bostäder.  

 

2. Vänskapsstationen. Som en vänskapsgest får ni pyssla tillsammans med aeropodderna.  

 

3. Återvinning. Ni behöver hjälpa aeropodderna med hur man kan sopsortera på ett bättre sätt. 

Så som de gör idag fungerar det inte riktigt i längden.  

 

4. Samla mat. Ni får hjälpa aeropodderna när de samlar ingredienser, Sen får ni visa hur finurliga 

ni är på att skapa olika maträtter.  

  

Anpassa det  
Om ni i patrullen behöver anpassa aktiviteten för er så går det bra. Prata med invånarna vid 

stationen.   

  

När ni är klara  
När ni besökt alla stationer kan ni hitta en plats att sätta er ner och skriva era reflektioner på en 

tygremsa. Frågor och tygremsa får ni i världen av invånarna. När ni har lämnat in tygremsan får ni 

världsmärkena.  

  

Ledarens roll  
Som ledare för en patrull har du en viktig roll. Du får gärna hjälpa till när patrullen rör sig i området 

och ha koll på tiden. Du kommer få stötta i diskussionerna, räkna poäng och på andra sätt hjälpa dina 

scouter.  

  

Du får också hjälpa till när patrullen skriver ner sina tankar på en tygremsa efter aktiviteterna.   

  

Du får också ta emot världsmärken när ni lämnar världen. Dela ut ett märke per patrullmedlem. Vi 

önskar att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi dem till andra patruller 

senare i veckan.  

  
 

 

 

Snabbinfo 

Värld: Aero 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: 

Handduk 

Knyt gärna sisalrep 

runt midjan för att 

passa in i världen 
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Betydande bygge 
Äventyrare 

       

Sammanfattning  
I Aero bor aeropodderna uppe bland träden. Aeropodderna har utvecklar 

sitt samhälle för att inte skada eller naturen, men har nu stött på problem. 

De vet inte hur de ska utveckla sin värld vidare. Ni scouter kan hjälpa dem 

med detta.  

  

Vad händer i världen  
På olika platser runt om i Aero kommer patruller få hjälpa Aeropoderna 

att bygga nya städer. Varje område har olika förutsättningar och möjligheter. På vissa platser är det 

höga vattennivåer och någon annanstans blåser det alltid väldigt mycket. Använd er fantasi för att 

komma på vilka nya byggnader som Aeropodderna behöver, även om de ibland har lite egna förslag.  

  

Eftersom invånarna i Aero värderar naturen och hållbarhet högt kommer patrullerna få bygga med 

material inom en klimatbudget. Det finns material i världen, både insamlat och löst i skogen, men ni 

är välkomna att ta med eget material och verktyg om ni har det tillgängligt.  

  

Aero har en förändrande värld, naturens växtlighet bestämmer. Lyssna på invånarna och anpassa era 

byggen efter det. Det som ni bygger kommer står kvar hela veckan så alla kan se hur världen fortsätter 

att utvecklas.  

  

Anpassa det  
I Aero kommer patrullen ha stor möjlighet att själva välja vad ni gör men om ni i patrullen behöver 

anpassa aktiviteten för er så går det bra. Prata med invånarna vid stationen.   

  

När ni är klara  
När ni byggt klart kan ni hitta en plats att sätta er ner och skriva era reflektioner på en tygremsa. 

Frågor och tygremsa får ni i världen av invånarna. När ni har lämnat in tygremsan får ni 

världsmärkena.  

  

Ledarens roll  
Som ledare för en patrull har du en viktig roll. Du kommer få stötta i diskussionerna, räkna 

klimatpåverkansbudget och på andra sätt hjälpa dina scouter. Det är viktigt att patrullen håller koll på 

hur mycket budget de har kvar att använda för att alla patruller under veckan ska kunna genomföra 

aktiviteten, och kommer förklaras mer på plats.  

  

Försök annars vara passiv och låt patrullerna själva lösa utmaningarna som dyker upp.  

  

Du får också hjälpa till när patrullen skriver ner sina tankar på en tygremsa efter aktiviteterna.   

  

Du får också ta emot världsmärken när ni lämnar världen. Dela ut ett märke per patrullmedlem. Vi 

önskar att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi dem till andra patruller 

senare i veckan.  

 

Snabbinfo 

Värld: Aero 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: 

Byggmaterial och 

verktyg om ni har 

Sittunderlag 

Penna 

Scoutknivar 
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Sommarfesten 
Utmanare 

 

Sammanfattning  
Ni kommer får besöka aeropoddernas stora sommarfest. Ni kommer får 

besöka fem olika områden och ta del av festliga tävlingar och umgänge som 

är vanligt för aeropodder.  

  

Vad händer i världen  
Ni kommer får besöka varje område i ungefär 30 minuter. Har ni tid mellan områden så börja gärna 

diskutera de frågor som ni kommer få av våra funktionärer på plats.  

  

Anpassa det  
Om ni i patrullen behöver anpassa aktiviteten för er så går det bra. Prata med invånarna vid 

stationen.   

  

När ni är klara  
När ni besökt alla stationer kan ni hitta en plats att sätta er ner och skriva era reflektioner på en 

tygremsa. Frågor och tygremsa får ni i världen av invånarna. När ni har lämnat in tygremsan får ni 

världsmärkena.  

  

Ledarens roll  
Om du som ledare följer med patrullen kan du stötta i diskussionerna och reflektionerna. Du får 

också hjälpa till när patrullen skriver ner sina tankar på en tygremsa efter aktiviteterna.  

  

Du får också ta emot världsmärken när ni lämnar världen. Dela ut ett märke per patrullmedlem. Vi 

önskar att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi dem till andra patruller 

senare i veckan.  

 

Snabbinfo 

Värld: Aero 

Tid: 9:00-13:00 

Ta med er: 

Patrullpåsen 


