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Kom med på äventyret 
Back to the Roots 

9:e – 17:e augusti 2019 i Ilulissat, Grönland 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRANGÖRER 
Ungdomsveckan ordnas av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete i samarbete med Søholm 4H  och 
SORLAK, och leds av en grupp ungdomar från olika nordiska länder och områden. 
 
TEMA 
Nordisk kulturarv, angående t.ex. mat, boende och språk 
 
SYFTE  
Syftet med “Back to the Roots” är att utforska vårt nordiska kulturarv och bli mer kulturellt inkluderande i vårt 
nordiska samarbete.  
 
PROGRAM 
Denna nordiska ungdomsvecka består av att vi delar med oss av våra egna verkligheter och gör praktiska 
uppgifter. Programmet hålls både inomhus och ute i naturen. Under sessionerna gör vi följande: 
lär oss om varandras kulturer – vad vi äter, hur vi bor och hur vi kommunicerar i Norden; 
utforskar Grönländskt kulturarv – fiske/jakt, traditionellt boende och gamla historier, 
använder det vi lär oss till att förbättra nordiskt samarbete och göra det mer inkluderande. 
 
PLATS 
Ungdomsveckan halls i Ilulissat I västra Grönland. Inkvarteringen är i enkla dubbelrum i Hostel Ilulissat. 
Programmet hålls i hostellet och i dess närhet. 
 
DELTAGARPROFIL 
Deltagare och hjälpledare bör vara intresserade i temat nordiskt kulturarv. Hjälpledare är personer som leder 
programmet eller gör praktiska uppgifter under projektet. Deltagarna bör vara i åldern 16-24 år och ledarna 
ska helst vara under 30 år. 

Vi har reserverat 3 platser per land/område för personer från Grönland, Danmark, Finland, Island, Norge, 
Sverge, Sydslesvig och Färöarna. Siffran inkluderar både deltagare och hjälpledare. Vi strävar efter att fylla 
alla platser, så om något land/område inte fyller platserna kan andra länder/områden få extra platser. 

ANSÖKAN 
Vänligen ansök genom att fylla i bifogad blankett, och returnera den till info@nsunet.org. NSU:s 
medlemsorganisationer har prioritet till platserna fram till den 1:a maj 2019 – efter det är inbjudan öppen till 
alla sökanden. Ansökningsfristen tar slut den 1:a juni 2019. 
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RESEINFORMATION 
Vi har reserverat flygbiljetter för alla deltagare (förutom de grönländska) på Air Greenlands flyg: 

- 9.8.2019 22:00 – 23:55 Köpenhamn – Kangerlussuaq – Ilulissat 
- 16.8.2019 19:20 – 8:00 +1 Ilulissat – Kangerlussuaq – Köpenhamn 

 
Deltagare eller deras organisationer är ansvariga för att boka resan till och från Köpenhamn flygplats. För att 
minimera risken att missa något flyg, vänligen boka anslutande flyg/tåg så där är minst 3 timmar tid mellan 
dem.  
 
Grönländska deltagare eller deras organisation bör boka den egna resan till Ilulissat. 
 
DELTAGARAVGIFT OCH RESE-ERSÄTTNING  
Projektbidraget täcker boende, mat, program och en del av resan. Flygbiljetten från Köpenhamn till Ilullissat 
och tillbaka kostar 1243€/person. Reseersättningen för deltagare är: 

- 600€/person för personer från Danmark (egen kostnad: 643€ /person + resa till och från 
Köpenhamn) 

- 650€/person för personer från Sydslesvig (egen kostnad: 593€/person + resa till och från 
Köpenhamn) 

- 700€/person för personer från Finland, Sverige and Norge (egen kostnad: 543€/person ++ resa till 
och från Köpenhamn) 

- 800€/person för personer från Island and Färöarna (egen kostnad: 443€/person + resa till och från 
Köpenhamn) 

Reseersättningen för hjälpledare är 100€/person högre än för deltagare (högst 1 ledare/land), och det kräver 
att ledaren har lämpliga kompetenser och utför sina överenskomna uppgifter under förberedelserna och själva 
ungdomsveckan, samt angående dokumentation och rapportering. 
 
I praktiken fungerar betalningen så att Søholm 4H, som mottagit Erasmus+ bidraget, betalar Air Greenland 
flygbiljetterna, och fakturerar deltagarna eller deras organisationer i maj/juni 2019 för den del de betalar själva. 
 
Vi har reserverat totalt 400€ reseersättning för Grönländska deltagare/ledare. Det kan användas av en person 
eller fördelas på fler. Fler än 3 grönländska deltagare är välkomna, men de eller deras organisation bör bekosta 
deras resor och boende och mat (95€/natt/person). 

 
På grund av de stränga kraven från finansiärerna vänligen följ dessa regler för att få din reseersättning (gäller 
alla resekostnader, även dem som betalas direkt av deltagarna/organisationerna): 

• Använd de mest förmånliga transportmedlen (ekonomiklass flyg, andraklasståg etc.) 
• Dokumentation från samtliga transportmedel måste ges: biljett som visar resrutten, biljettpriset och 

betalningsdatum, samt ombordstigningskort för flyg.  
• Alla betalningar över 1000€ och resedokument som inte tydligt anger pris och betalningssätt bör 

bestyrkas med kontoutdrag eller kortfaktura.  
 
SÄKERHET OCH FÖRSÄKRING 
Arrangörerna erbjuder inte reseförsäkring för deltagarna. Deltagarna uppmanas att se till att de har en 
sjukförsäkring och helst också reseförsäkring som täcker bagage/lösöre.  
VÄNLIGEN OBSERVERA! Alkohol och droger är strikt förbjudet under denna aktivitet. Reglerna gäller både 
minderåriga deltagare och äldre deltagare/ledare. 
 
KONTAKTUPPGIFTER 
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete 
Pia Winsten, Generalsekreterare 
Mobil +358 407031948, E-post: info@nsunet.org, Nätsida: www.nsunet.org 
 
Projektet finansieras av Europeiska Kommissionen (ERASMUS+). 
 


