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Välkommen till Ung i Norden 2022 

”Jag tycker fler unga ska ta chansen att göra internationella möten - det boostar en själv och man får många 

skratt, kloka insikter och vänner för livet. Det ger en möjlighet att utforska sina egna och andras perspektiv 

samtidigt som man får vänner och ett internationellt nätverk.” – Adam 

 

Mötesplatsen för och av scouter i Norden 

Ung i Norden 2022 är en mötesplats som skapas under en helg för och av scouter från 

Norden och där du lär sig om ett specifikt ämne. I år är temat demokrati och hållbarhet.  

Programmet kommer att innehålla workshops, sociala aktiviteter och möjligheten att uppleva 

Scouternas Demokratijamboree – en stor samling scouter som lär sig om och utövar 

demokrati.   

Här har du chans att under en helg möta och lära känna engagerade scouter från hela 

Norden som precis som du har ett intresse för att lära sig mer om demokrati och hållbarhet. 

Samtidigt är det ett fantastiskt tillfälle att bygga nätverk och relationer som stärker 

scoutrörelsen i de nordiska länderna, något som både du som person och din organisation 

kommer ha stor nytta av.  

För vem 

För dig som är mellan 16 och 21 år och är aktiv scout i Finland, Norge, Island, Färöarna, 

Danmark eller Sverige. 

När 

18-20 november 2022.  

Programmet startar med gemensam middag på fredagen och avslutas med gemensam 

lunch på söndagen. 

Var 

Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige  

Pris 

1500 SEK/person 

I priset ingår boende, mat och aktiviteter samt ett bidrag till resor.  

Kontakt 

Mio Kuschick, Internationell sekreterare på Scouterna, mio.kuschick@scouterna.se 
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Welcome to Ung i Norden 2022 

”I think more young people should take the chance to take part in international meetings – it boosts youself 

and you get to laugh a lot, gain new understandings and find friends for life. It gives you the opportunity to 

explore your own and others perspectives and at the same time building an international network.” – Adam 

 

Meeting place for and by scouts in the Nordic countries 

Ung i Norden 2022 is a meeting place created during one weekend. It is for scouts from the 

Nordic countries and arranged by scouts from Sweden. During the weekend you learn more 

about a specific topic – this year it will be democracy and sustainability.  

The programme will contain workshops, social activities and the possibility to experience the 

Demokratijamboree – a large gathering of scouts in Sweden learning about and practicing 

democracy.  

Here you have the chance to meet and get to know active scouts from all the Nordics, who 

just like you have an interest in learning more about democracy and sustainability. At the 

same time, it is a fantastic opportunity to extend your network and build relations that 

strengthen the scout movement in the Nordics. 

For whom 

Interested guides and scouts between 16 and 21 years old from the Nordic countries 

Finland, Norway, Iceland, Denmark, Sweden as well as the Faroe Islands.  

When 

18-20 November 2022.  

The programme starts with a joint dinner on Friday and ends with lunch on Sunday.  

Where 

Aula Magna, Stockholm university, Stockholm, Sweden 

Fee 

1500 SEK/person 

Including accommodation, meals, activities as well as a support for travels.   

Contact 

Mio Kuschick, International secretary at Scouterna, mio.kuschick@scouterna.se 
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