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Norden  redder  Jorden
Play  4  The  Planet
3.-8.  august  2015

Vil  du  være  med  til  at  redde  Norden?

Er  du  mellem  15-20  år,  så  vil  DGI  Østjylland  og  NSU  meget  gerne  invit-
ere  dig  til  en  uge  i  Danmark  med  adventure,  klimaforhandlinger,  oplev-
elser  og  udfordringer  sammen  med  andre  unge  fra  nordiske  lande.

Naturressourcer,  klimaforandringer  og  personling  udvikling.  Det  er  alt  sammen  noget  vi  sætter  fokus  på  gennem  simu-
lationsspillet,  Play  4  The  Planet.  Vi  kommer  til  at  lege  seriøst  med  Nordens  naturressourcer  og  energikilder  –  og  vi  vil  
gerne  invitere  dig  til  at  lege  med.  

Vi  mixer  en  klimakonference  med  et  adventurerace,  og  giver  dig  fysiske  og  mentale  udfordringer  undervejs.  Som  del-
tager  vil  du  blive  tildelt  et  nyt  nordisk  hjemland,  og  det  vil  være  op  til  dig,  at  forhandle  om  din  egen  og  Nordens  frem-
tid.  Du  vil  blive  stillet  over  for  en  række  refleksionsøvelser  og  dilemmaer,  der  kræver,  at  du  kan  balancerer  behov  og  
ønsker  fra  flere  parter.  I  løbet  af  ugen  vil  du  lære  andre  unge  fra  de  nordiske  lande  at  kende,  og  I  skal  i  fællesskab  
sikre  nordisk  bæredygtighed.

DET  HANDLER  OM
  -  Miljø-  og  klimaforhandlinger
  -  Dit  hjemland,  Norden  og  vores  fælles  ressourcer
  -  Medansvar  for  natur  og  samfund
  -  Naturen  som  aktiv  medspiller  i  din  hverdag
  -  Kommunikation  på  tværs  af  landegrænser
  -  Indsigt  og  udvikling  af  dine  egne  ressourcer

DU  FÅR
  -  Et  fællesskab  med  andre  unge  fra  hele  Norden
  -  -  Kendskab  til  de  nordiske  lande,  deres  naturressourcer  og  energikilder
  -  Mulighed  for  at  blive  bedre  til  at  tale  de  nordiske  sprog
  -  Udfordrende  adventure-aktiviteter,  bl.a.  kajak  og  klatring
  -  Praktiske  færdigheder  i  naturen  
  -  Styrket  dine  evner  til  forhandling,  samarbejde  og  til  at  træffe  beslutninger  i  pressede  situationer
  -  Spilguide,  der  gør  dig  i  stand  til  at  afvikle  Play  4  The  Planet  i  din  egen  organisation

Nordisk  Samorganisation  for  Ungdomsarbejde  er  en  paraplyorganisation  for  
ungdomsorganisationer  i  Norden.  NSU  arbejder  for  at  styrke  samarbejdet  
mellem  ungdomsorganisationer  i  Norden  og  øge  unges  bevidsthed  om  og  
interesse  for  Norden,  nordisk  kultur,  værdier  og  fællesskab.  
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