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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. 

 

 

Brigg 

Brigg är en havsvärld. Det finns en mängd småöar utspridda och på några finns det lite gamla skogar 

kvar. Men invånarna som kallar sig för briggantiner bor nästan alla på båtar. Många bor ensamma. 

Föräldrar samsas om en stor båt medan barnen är små, men när barnen vuxit upp så skiljs familjen 

åt, alla seglar iväg i sin egna mindre båt.  

  

Där sker mycket byteshandel mellan båtar när de möts. Men eftersom alla är så skilda åt finns det 

knappt några regler eller lagar. Där finns en styrande församling, har vi hört. Men ingen har sett den.  

  

Man kan tro att det är farligt för briggantinerna att segla själva. Men eftersom de har utvecklat gälar 

så är det inte så stor risk ifall de trillar i. Det verkar inte finnas en gemensam idé om hur man klär sig, 

förutom att alla verkar tycka att snäckor är det bästa som finns.  

  

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 Brigg hälsar 

man genom att stå bredbent (båtar gungar) korsa armarna över bröstet och lägga handflatorna på sina 

egna axlar samtidigt som man bockar.  

 

 

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 Brigg-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 Brigg får patrullerna möta Drömmen om fred och frihet. I den drömmen finns följande mål från 

Agenda2030:  

• Fredliga och inkluderande samhällen   
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• Genomförande och globalt partnerskap  

• Hållbara städer och samhällen  

  
 

 

Karta 

 

När besöker ni världen?  

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

Stadsdel Besöksdag till världen  
Solitärbiet Måndag  
Hackspetten Tisdag 
Dyngbaggen Torsdag 

Lärkan Fredag 

 

  



 

3 
 

Ölandsbingo 
Upptäckare  

 

Sammanfattning  

Briggantinerna är inte bra på att samarbeta, eftersom deras värld är 

uppbyggd på individuell frihet och att alla ska få göra saker på sitt eget 

sätt. Med detta levnadssätt kan det lätt bli konflikter. Trots det är 

briggantinerna fredliga och vill inget hellre än att leva i en värld med 

både fred och frihet. Många av uppgifterna på bingobrickan har 

därför temat samarbete så att briggantinerna kan lära sig något av er.  

  

Ni kommer att få en bingobricka med olika uppgifter på. Det kommer finnas fyra större 

uppgifter som alla ska göra. Ni kommer få prova byteshandel som är briggantinernas 

handelssätt, att bygga prototyper av briggantinbarnens drömbåtar samt att förflytta er med 

hjälp av flottar mellan olika öar. Utöver de rutorna finns det även mindre uppgifter som man 

behöver göra flera av innan man får bingo. Det är inte någon tävling om vem som får bingo 

först, utan ni ska få bingo för att slutföra aktiviteten och få världsmärket.  

  

Vad händer i världen  
När ni kommer till världen hämtar ledaren för patrullen en bingobricka med olika uppgifter på samt 

en tygvimpel. När patrullen har gjort en uppgift kryssar ni för den rutan. För att få bingo måste man 

ha kryssat för de fyra hörnen samt fått en rad (lodrätt, vågrätt eller diagonalt). Alltså måste minst sju 

rutor vara kryssade. Hörnrutorna med siffror symboliserar tre fasta stationer som alla kommer att 

göra, men i olika ordning.   

  

Övriga rutor kan patrullen göra när ni har väntetid mellan de fasta stationerna eller när 

ni har gjort de tre stationerna. Patrullen väljer själva när det passar.   

  

Den sista hörnrutan är en reflektionsuppgift, och den ska alla patruller göra sist. Det är bra om man 

börjar med reflektionen senast 11.40. Frågorna står i era instruktioner och svaret på sista frågan ska 

ni skriva ner på tygvimpeln som ni sedan lämnar in tillsammans med bingobrickan – i utbyte får ni 

Brigg-märket.  

  

De tre fasta stationerna är:  

Byta ö  
Ni i patrullen ska tillsammans, med hjälp av “flottar” (sittunderlag), ta er från “ön” ni befinner er på 

till “ön” på motsatt sida ringen med samma färgmarkering. De enda reglerna är att inte nudda marken 

och att ha med er lika många flottar till nya ön som ni hade från början.  

  

Byteshandel  
Här i Brigg finns inga pengar, utan man förhandlar och byter saker med varandra. På det sättet ska 

patrullen nu försöka byta till er och samla bitar till att lägga ett komplett pussel.   

  

Drömbåten  
Patrullen drar 3 lappar, som är önskningar om hur ett briggantinbarns drömbåt ska vara. Patrullen 

ska sedan bygga en prototyp av hur en båt som uppfyller de önskningarna kan se ut, med hjälp av 

olika material som erbjuds.  

Snabbinfo 

Värld: Brigg 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: En 

penna 
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Anpassa det  
Om ni i patrullen behöver anpassa aktiviteten för er så går det bra. Ett tips kan vara att titta på de 

diagonala bingoraderna och se om de passar er patrull bättre. Behöver ni anpassning vid någon 

speciell aktivitet så prata med funktionären på plats.  

  

När ni är klara  
När ni lämnar in vimpeln ni skrivit på och bingobrickan med bingo så får ni världsmärken till 

patrullmedlemmarna.  

  

Ledarens roll  
Som ledare för en patrull har du en viktig roll. Du ska följa din patrull och stötta och hjälpa när det 

behövs. Du ska även se till så att ni håller er inom tidsramen.  

  

Under reflektionsuppgiften vill vi att du hjälper patrullen med reflektionsfrågorna samt ser till att 

svaret på sista frågan skrivs ner på tygvimpeln.  

  

Det är också du som tar emot ert material när ni kommer och du som lämnar in vimpeln och 

bingobrickan när ni lämnar världen, samt delar ut ett världsmärke per patrullmedlem. Vi önskar att 

du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi dem till andra patruller senare i veckan.  
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Kulturkrock 
Äventyrare 

       

Sammanfattning  
Brigg är en havsvärld där invånarna, Briggatinerna, är inte är så vana att 

möta andra och har därför väldigt lite gemensamt mellan sig. Det finns 

några få gemensamma regler i världen men de flesta lever precis som de 

vill. Det är en värld fylld med fred och frihet att leva livet som passar en 

själv bäst.  

  

Vad händer i världen  
När ni kommer till Brigg blir ni tillsammans med flera andra patruler tilldelade en ö som blir ert hem 

i Brigg. På ön finns det till en början inga kulturella regler alls, de kommer ni själva få komma fram 

till tillsammans. Ni får i er patrull komma fram till hur er helt egna kultur skulle prata, gå och vilken 

nationalsport som spelas. Självklart ska ni själva leva efter er kulturs alla regler under aktiviteten!  

  

Under dagen fortsätter kulturerna att utvecklas när ni träffar på andra patrullers kulturer och svetsas 

samman till helt nya underliga och unika kulturer.  

  

Anpassa det  
I denna värld kommer många sociala regler att utmanas och det kan vara väldigt förvirrande. Ni i 

patrullen vet säkert vad ni behöver för att det ska fungera bra. Ta den tid ni behöver för att alla ska 

få vara med i era beslut och tankar så kommer aktiviteten bli roligare. Prata med en invånare i världen 

ifall ni önskar någon anpassning eller hjälp.  

  

När ni är klara  
När ni är klara kommer ni få en tygremsa att skriva ner en reflektion på. Reflektionen ska svara på en 

fråga som ni får av invånarna i Brigg. När ni lämnat in reflektionen får ni era världsmärken.  

  

Ledarens roll  
Som ledare kan du följa med och stötta patrullen. Försök att inte påverka hur patrullerna löser sina 

kulturkrockar. Men du kan samtidigt stötta ifall det blir för svårt för scouterna att komma överens. 

Vissa kanske också tycker det är väldigt jobbigt när deras favoritregler försvinner i dueller med andra 

patruller.  

  

Du får gärna stötta patrullen med reflektionsfrågorna efter aktiviteten.  

  

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: Brigg 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: 

Sittunderlag 

Anteckningsblock 

och penna kan 

vara bra 
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Skapa fred och frihet 
Utmanare 

Sammanfattning  
I Brigg kommer ni att få tre olika uppgifter. 
 
I den första får ni pröva på att lösa tvister på det brigantinska sättet. Kan 
avslöja att deras metod för att lösa tvister inte är så vanlig hos oss. 
 
Den andra uppgiften handlar om fred och säkerhet. Ni skall gå en tipspromenad som Svenska Freds 
tagit fram. I tipspromenaden varvas faktafrågor med diskussionsfrågor. 
 
I den sista uppgiften får ni välja minst en av två korta berättelser att diskutera. Berättelserna handla 
om hur vardagliga konflikter kan uppstå och er uppgift är att diskutera hur dessa tvister kan undvikas 
och lösas. 
 
När alla uppgifter är klara är det dags för reflektion. Patrullen väljer själv en lämplig plats i Brigg för 

reflektionen. De frågor som ni skall reflektera över får ni i världen.  
 

Vad händer i världen  
När ni träder in i världen så letar ni upp de brigantiner som tar emot utmanarscouter. De kommer att 
ge er en kort muntlig instruktion samt en utförlig skriftlig instruktion, startkort, en karta samt en 
tygbit.  
Innan ni börjar med den första uppgiften så är det lämpligt att ni bestämmer en plats att återsamlas 
vid, om någon i patrullen kommer bort. 
  
Ni skall göra uppgifterna i den turordning som framgår av era instruktioner. När en uppgift är klar 
kan ni börja på nästa. 
 
Det finns brigantiner i världen som kan hjälpa er om något är oklart. Bara ni hälsar på dem på rätt 
sätt så kommer de ge er de svar som ni behöver. 

  

Anpassa det  
Under den första aktiviteten finns risk att ni förlorar patrullmedlemmar till andra patruller. Dessa 
personer ingår då i den nya patrullen till dess denna aktivitet är slut eller de förloras till en ny patrull. 
Vem i patrullen som skall byta patrull bestäms genom lottning. 
 
Prata om detta ifall någon i är er patrull är obekväm med att byta patrull under en stund. Finns det 
någon i er patrull som är obekväm med att byta patrull så behöver denna person inte ingå i lottningen. 
 
Är det något som känns obekvämt så prata med invånarna i världen. De kan hjälpa er med att anpassa 

programmet så att det fungerar för er.  
 

När ni är klara 

När ni är klara med alla uppgifterna och har reflekterat skall ni skriva ner svaret på en fråga på tygbiten 
ni fick tidigare. Frågan finns i de skriftliga instruktionerna och alla åldersgrupper skall svara på samma 
fråga. 
 
Tygbiten lämnar ni till brigantinerna och ni får då ett världsmärke till varje medlem i er patrull. 
Därefter är ni klara med dagens program i Brigg. 
 

  

Snabbinfo 

Värld:  Brigg 

Tid: 9:00-13:00 

Ta med er: 

Patrullpåsen 
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Ledarens roll  
Kåren bestämmer själv om patrullen behöver stöttning av någon vuxen under besöket i Brigg.  

 

Om du följer med och stöttar patrullen får du gärna hålla koll på patrullens återsamlingsplats. Inför 

tipspromenaden ska hela patrullen samlas igen, så att ni kan gå tillsammans.  

  

Du får gärna stötta patrullen under diskussionsfrågorna så att alla i patrullen får möjlighet och känner 

sig bekväma att yttra sina åsikter.  

  

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, eftersom vi behöver dem till andra patruller 

senare i veckan. 


