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Schneverdingen – Barlinek – Eksjö

Stad - land - flod



Hjärtligt välkommen till vänorternas gemensamma 
ungdomsprojekt i Schneverdingen !
1-8 juni 2014

Schneverdingens borgmästare  
Meike Moog-Steffens stödjer detta ungdoms-
projekt. Vi tackar för stödet från borgmästaren 
och därmed från Schneverdingens kommun och 
även det flertal sponsorer som på olika sätt enga-
gerar sig i och bidrar till detta ungdomsprojekt!

Sammanfattning
Under åtta dagar ska ungdomar från våra vänorter i trepartnerskap dela en gemen-
sam upplevelse som både ska leda till matnyttiga kunskaper och till en högre miljö-
medvetenhet, samt få inblick i samhället och samhälleliga funktioner så som det är i 
Schneverdingen. Och frågan är, skiljer det sig från det samhälle vi kommer ifrån...? 
Ungdomarna kommer också att lära av varandra, lära sig att samarbeta och på riktigt 
nötas i varandras likheter och olikheter på såväl de personliga som de kulturella ni-
våerna. Nyvunna kunskaper ska omsättas till ett kreativt resultat som ska visas upp. 
Veckan kommer dessutom att dokumneteras dagligen men varje dag är det en ny 
konstellation av en tysk, en polsk och en svensk ungdom. 



Viktiga platser!

Kom ihåg att packa:
Pass•	
Sängkläder•	
Handdukar för åtta dagar - •	
och för bad
Badkläder•	

Hygienartiklar•	
Rejäla skor•	
Regnkläder•	
Pick-nickfilt till konserten på lördag kväll•	
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Söndag 1 juni
18.00
Grupperna träffas, bekantar sig med varandra och gör sig  
hemmastadda i stugområdet.

19:00 
Gemensam kvällsmat 
gemensamma och personliga förväntningar på programmet.
presentationsrunda; 
bilda de grupper som tillsammans ska rapportera och dokumentera projektet via 
Facebook

Måndag, 2 juni
07:30 – 08:15
Frukost i stugorna
Under veckan ansvarar ungdomarn själva för sin frukost  
med tillhandahållna matvaror.

08:30 – 13:30
Stadsrally
Deltagarna delas upp i lika stora grupper. De har fem timmar på sig att genomföra 
stadsrallyt och lösa alla uppgifter som ges. Stadsrallyt genomförs som ett slags tips-
promenad där man förflyttar sig från plats till plats och löser olika uppgifter.
Bland de olika platserna, finner man
Stadens kyrka
Expo-projekt: En Världs Kyrka (Eine‐Welt‐Kirche)
Stads- och förvaltningshuset
Turistbyrån
Biblioteket
Stadsparken
Skolor
Förskolor
Sportanläggningar
”Heidegarten” - Ljungparken med sina 120.000 ljungplantor av 130 olika arter
Supermarkt
gastronomiska inrättningar

13:30 – 14:30 
Gemensam lunch

14:30 – 17:30 
Utarbeta målet för veckan och omsätta det i mål för dagen.
Deltagarna kommer till fritidsgådens där man arbetar fram olika förslag  för att 
omsaätta veckans upplevelser, erfarenheter och lärdomar i ett slags kreativt framfö-
rande. Därmed har man påbörjat arbetet med resultatet av veckans mål.

17:30 – 21:00 
Kvällsmat och temakväll
En av de tre grupperna tar ansvar både för mat och kvällens aktiviteter.
Gruppen ska också presentera sin hemstad med text och bild i en powerpoint-
presentation.
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Dienstag, 3 juni
07:30 – 08:15 
Frukost i stugorna

08:30 – 13:30 
Aktionsdag: Camp Reinsehlen
Camp Reinsehlen är ett naturskyddsområde som fram till för 20 år sedan 
användes som militärt övningsfällt för militärfordon och pansarvagnar samt 
som flygfält. 
Efter att stridsfordonen lämnat övningsfältet, har området övergått till att bli 
ett naturområde med mager jordmån som ger ett gräs av steppliknande karak-
tär. Idag används området för kultur och rekreation och här finns:

populär restaurang och hotell med utsikt över fältet - med konferensmöj-•	
ligheter.
landskapskonst (social benches); en prisbelönt konstensemble som  •	
betingat en investeringsvolym om 300.000 Euro
en klätterpark med stort utbud av klättringsmöjligheter, t.ex. höghöjds-•	
banor.

Deltagarna utforskar arealen, även det i form av ett rally, och samlas efter ut-
fört uppdrag i klätterparken. Där får de möjlighet att utmana sina klättrings-
kunskaper, antingen ensam eller i grupp och när de nått upp till nya höjder, 
får de ett nytt perspektiv på det tidigare utforskade området.

13:30 – 14:30 
Gemensam picknick i Camp Reinsehlen
Deltagarna grillar tillsammans

14:30 – 17:30 
Arbete med veckans avslutande scenframställning
Deltagarna kommer till fritidsgården för sitt arbete.
Med erfarenheterna från den föregående dagens Stadsrally och med erfarenhe-
terna från dagens upplevelser, börjar strukturerna för projektet i sin helhet att 
ta form och bli allt tydligare. Idéer, strategier och förberedelser arbetas fram 
gemensamt.

17:30 – 21:00 
Kvällsmat och temakväll
En av de tre grupperna tar ansvar både för mat och kvällens aktiviteter.
Gruppen ska också presentera sin hemstad med text och bild i en power-
pointpresentation. Typisk mat från hemlandet planeras redan innan och tas 
eventuellt med. Det kommer också att finnas möjligheter att proviantera i 
Schneverdingen.
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Onsdag 4 juni
07:30 – 08:15 
Frukost i stugorna

08:30 – 13:30 
”Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz” (A.T. akademi för naturskydd)– NNA   
Upptäck och förstå biologisk mångfald i praktiken
Ungdomarna undersöker i lärkgrupper floden Veerse som rinner genom Niedersachsen. 
Kunskaperna ska de sedan omvandla i något kreativt. Fyra miljöpedagoger kommer att visa 
och berätta. 
Målen med undersökningarna är:
Väcka uppmärksamhet för biologisk mångfald och medvetandegöra dess betydelse. 
...
Deltagarna erhåller en första yrkesförberedande inblick i arbete med natur- och miljöskydd.

Deltagarna förses även med dokumentation.
Dokumentation om biologisk mångfald•	

Grundläggande fakta för fortsatta iaktagelser av utvecklingen. 

13:30 – 14:30 
Gemensam lunch i stugbyn

14:30 – 17:30 
Konst av naturen
De nyinhämtade kunskaperna omsätts kreativt med hjälp av ”Landart-workshops” i området 
runt stugbyn...

17:30 – 21:00 : 
Kvällsmat och temakväll
En av de tre grupperna tar ansvar både för mat och kvällens aktiviteter.
Gruppen ska också presentera sin hemstad med text och bild i en powerpointpresentation.
Den ideella organisationen ”Arbeiterwohlfahrt Schneverdingen” hjälper till!



Torsdag 5 juni
07:30 – 08:15 :
Frukost i stugorna

08:30 – 13:30 
Aktionsdag Skog:
”Das Walderlebnis Ehrhorn” (skogsupplevelsen Ehrhorn) är ett projekt i Niedersachsiska 
skogsbruksstyrelsen som sedan Världsutställningen Expo 2000 i Hanover, etablerat sig till 
en attraktiv träffpunkt i Lündeburger Heide.
En tidigare Ljungbondgård som var verksam för 350 år sedan, belägen under mäktiga 
kungsekar vid randen av det skogsbevuxna ”Dünenlandschaft”, mitt i naturskyddsområ-
det Lüneburger Heide, tjänar som utställningsområde. Där finns en hel del att upptäcka. 
Deltagarna kan ta sig en titt på insektsbyn för att iaktta myrornas idoga arbete i ett stort 
formicarium.

Därefter tar deltagarna igen sig med gemensam bågskytte. Kunniga instruktörer hjälper 
dem att finna sig tillrätta med pil och båge och ge dem en inblick i hur ursprunglig jakt 
av vilt gick till. Jägmästaren tar sedan med deltagarna på en naturvandring genom skogens 
livsrum och hedens historia. Utan alltför mycket ord men genom att nyttja sinnena hörsel, 
smak och känsel, ska deltagarna upptäcka och närma sig skogens flora och fauna på ett 
lekfullt sätt. 

Efter detta ”Skogsäventyr med alla sinnen” får deltagarna lära sig att göra upp eld som 
man gjorde förr, innan tändstickornas tid. När detta har lyckats kommer vi att sitta runt 
lägerelden och avsluta den upplevelserika förmiddagen med en värmande soppa och pinn-
bröd.

13:30 – 14:30 
Lunch i Skogsupplevelsecentret

14:30 – 17:30 
Arbete med scenframställningen
Deltagarna kommer till fritidsgården för sitt arbete.

17:30 – 21:00 
Kvällsmat och spelkväll
Ungdomarna tillagar sin kvällsmat tillsammans - det kommer förhoppningsvis att grillas. 
Därefter väntar en spännande spelkväll...
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Fredag 6 juni
07:30 – 08:15 
Frukost i stugorna

08:30 – 13:30 
Studiebesök i ett industriellt företag som arbetar med pappersbearbetning.
Efter tre dagar i naturen, gör ungdomarna nu ett företagsbesök.

13:30 – 14:30 
Lunch på ett äldreboende
Deltagarna får lära känna ett äldreboende. De får träffa de boende och äter tillsam-
mans med dem i deras sociala inrättning. 
Ett äldreboende är ett bonde där äldre har sitt hem men det är också en arbetsgi-
vare som utgör en arbetsplats för många olika yrkesgrupper.

14:30 – 17:30 
Arbete med scenframställningen
Deltagarna arbetar i stugbyn

17:30 ‐ 23:00 :
Kvällsmat i stugorna och gemensam kväll på fritidsgården tillsammans med 
musikskolans elever
Efter det att deltagarna ätit kvällsmat, kommer de att framföra sitt scenframträ-
dande som de arbetat med under veckan och tillbringar kvällen tillsammans med 
musikerna från musikskolan.
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Lördag  7 juni
morgon
Frukost i stugorna

– 13:30 
Sova ut, ta det lugnt, upptäcka och promenera i Pietzmoor...  Kväl-
len kommer att bli lång!

Efter att gruppen arbetat intensivt i fem dagar är den här dagen för 
att gemensamt låta veckan och projektet klinga av. 
Nachdem die Gruppe 5 Tage intensiv gearbeitet hat, ist dieser Tag 
für einen gemeinsamen
Efter frukost är det fri tid som får nyttjas på det vis var och en själv 
önskar; promenera, på egen hand gå på stan, stärka banden med 
nya vänner eller... Det är upp till var och en! 

13:30 – 14:30 
Lunch planeras utifrån väderprognos

14:30 - 18:30 
Beroende på väder erbjuds alla deltagare att antingen besöka sim-
hallen eller ”Quellenbad”

18:30 – 23:00 
Gemensamt besök i Höpen Air Festival - utomhuskonserter med 
mer eller mindre kända talanger. Ta med picknickfilten!

Söndag 8 juni
09:00 
Frukost, farväl och hemresa
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