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Internationellt: Drömmen om det goda på Jamboreen, världsscoutlägret, 

i Sverige 2011 

 

Text: Margareta Rosenquist, speciallärare, medarbetare i Dream of the Good 

 

”Ett Världsscoutläger här i Sverige! Självklart ska Drömmen om det Goda finnas 

med”, tänkte jag. 30 000 ungdomar från 150 länder skulle vistas här under 2 

veckor. Vilken chans att sprida Drömmens metoder. Idén föddes på senhösten 

2010 då jag körde förbi Rinkaby i Skåne. Förberedelserna för världsscoutlägret 

var då i full gång. När jag nu blickar tillbaka på våra två veckor på lägret känner 

jag glädje, förundran och tacksamhet. 

 

         Jamboreen är ett värdsscoutläger för ungdomar mellan 14 och 18 år.  

Sedan 1920 har det nästan vart fjärde år hållits en internationell värdsjamboreen 

(med undantag under andra världskriget). Förra gången (2007) hölls Jamboreen 

utanför London och i år var det Sveriges tur att anordna det, i Rinkaby utanför 

Skåne. Ordet Jamboreen sägs härstamma från ett nordamerikanskt indianspråk 

med betydelsen munter tillställning, men det finns olika meningar om 

ursprunget. Världsjamboreen kom till för att skapa broar mellan olika länder, för 

internationell vänskap och möjligheter för unga människor att utvecklas och 

bidra till en bättre värld. Vilket också passar bra in på Drömmen om det godas 

visioner. Vi önskade delta på Jamboreen 2011 med fyra enkla metoder som kan 

bidra till inre fred som leder till yttre fred, för att stödja människor att nå fram till 

varandra över de kulturella och nationella gränserna. 

 

Workshopbeskrivning 

Nedan finns drömmen om det godas workshopbeskrivning som användes vid 

medverkan på Jamboreen 2011. Den blev översatt till elva språk. Svenska, 

engelska, norska, spanska, danska,  . . . Längst ner på sista sidan i dokumentet 

kan du läsa workshopbeskrivningen på de olika språken. 
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Workshopbeskrivning på svenska 

Alla människor bär djupt inom sig drömmen om 

det goda.  I den drömmen finns en enorm 

skapande kraft, som när vi lär oss ta vara på 

den kan hjälpa oss att bli lyckliga och må bra. 

I vår workshop får du pröva på enkla metoder, 

som används för att hitta drömmen om det 

goda och hitta inre fred som leder till yttre fred. 

Metoderna är stillhet, beröring, yoga eller 

qigong och reflektion. De hjälper dig att lära 

känna nya sidor av dig själv men också att se 

det goda hos andra. 

              

Det var jag, Margareta Ronsenquist, lärare och qigonginstruktör och Jessica Lilo, 

M Sc i biomedicin och yogalärare som åtog oss att leda två workshops om dagen 

i Drömmen om det goda-metodiken. 

 

Vår tilldelade tältplats räckte dåligt till vår grupp så vi hittade en plats bland 

tallar och brännässlor. Vi bodde då lite utanför området och cyklade därför till 

lägret varje dag. Vår tältgranne från Bangladesh lånade tacksamt vår tältplats. 

Våra dagliga cykelturer genererade energi som användes för att ladda upp våra 

mobiltelefoner. 

  

Kan ni föreställa er 29 000 scouter och 11 000 volontärer? Alla ska ha mat. 

Scouterna lagade sin egen mat medan volontärerna åt i en tältmatsal som 

serverade 11 000 personer varje måltid. Vi hann inte till mattältet så vi fick 

(oftast) smörgåsar och juice till vårt område. 

  

Ungdomarna kom från England, Norge, Island, Luxemburg, Sverige, Wales, 

Australien, Slovenien, Irland, Taiwan, Italien, Sydafrika, Korea, Holland, Belgien, 

Danmark, Schweiz, Finland, Libanon, Tyskland, m fl. 
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Drömmen om det Godas deltagande hamnande under rubriken Fred (Peace). Vi 

tog emot 20-30 ungdomar varje pass, totalt per dag omkring 40-60 personer. 

Under våra två timmar presenterade vi Drömmens 4 metoder med många 

praktiska övningar. 

 

Inre fred ~ Yttre fred 

Vi började med att tala om stressens goda effekter men också faran av långvarig 

stress som leder till aggressioner, irritation, frustration mm. 

För att stimulera lugn och ro-systemet fick deltagarna pröva på olika former  av 

Drömmens metoder. Innehållet varierade beroende på gruppernas 

sammansättning. Ibland började vi med att äta ett russin med stor medvetenhet, 

vilket kunde bidra till att man blev mer medveten, närvarande, nyfiken, vaken 

och alert! Det hjälpte också till så att de övriga övningarna utfördes med större 

inlevelse. Vid andra tillfällen började vi med en annan övning lämpad för just den 

gruppen. 

  

Fredlig Beröring 

Vi inledde beröringen med att ungdomarna fick ge varandra massage med 

huvudmassage pinnar.                

Massageövningarna blev mycket uppskattade. 

Deltagarna fick byta massage med någon de inte kände från ett annat land. Efter 

att ha masserat varandras huvuden, fortsatte man med rygg, armar och händer 

vilket blev mycket populärt. Många uttryckte att det värmde och var en vacker 

upplevelse att ta del av.                        

Efter halva tiden fick ungdomarna uttrycka hur de kände sig, med ett ord. Lugn 

(calm) och avslappnad (relaxed) var vanligast men också trött (tired) och 

hungrig (hungry). Omkring åttio procent uttryckte att de kände sig avslappnade 

(relaxed). 

  

Rörelse ~ Yoga och Qigong 

En sjuttonårig grabb utbrast efter qigonen och yogan ”This is it, det här har jag 

letat efter”.  
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Stillhet ~ Mindfulness 

Vi kunde sitta och meditera medan scouter sprang omkring i närheten  och 

gjorde andra övningar. En dag höll man brandövning i buskarna intill! Det fick 

oss bara att fokusera ännu mer på det vi gjorde. En bra träning i ”mindfulness”. 

Vi lät oss inte störas och accepterade alla ljud och rörelser som fanns runt 

omkring oss just då. 

  

Reflekterande samtal 

Vid några tillfällen lät vi ungdomarna sitta i mindre grupper. Vi ställde frågan  

vad ”verkligt mod” är och bad dem tala om det från hjärtat. Men de kunde också 

ta upp andra viktiga frågor om de önskade. 

  

Tankeöverföring 

Under en minut fick ungdomarna fokusera på sin högra hand och föreställa sig 

att den växer och därefter jämföra med den vänstra handen. Reaktionerna var 

härliga, vilken kraft varje människa bär på! Efter den övningen förändrades 

stämningen. Ungdomarna deltog allt mer på allvar, med en ökad medvetenhet. 

Med fokus på att personen är lätt kunde vi lyfta en deltagare med bara våra 

pekfingrar. Om någon tvekat tidigare så var alla lätt omskakade efter denna 

övning. 

 

Vi ledde 12 grupper. Ingen grupp visste var de hamnade. Det enda de visste var 

att de valt FRED. Ingen gick oberörd därifrån. 

 

I slutet av varje pass bad vi deltagarna återigen att i ett ord uttrycka sin 

upplevelse. Läs och FÖRUNDRAS: 

CALM, RELAXED, SURPRISED, INSPIRED, REVEALED, EDUCATED, AMAZED, 

ENLIGHTENED, HAPPY, BIG, STRONG, LIGHT, ENCOURAGED, MAGIC, M FL 

  

Avslutningsfest 

Det kom omkring 40 000 till avslutningsfesten. Regnet öste ner, men det 

hindrade inte uppträdandena att avlösa varandra. Sanna Nielsen uppträdde, 

Europe med flera. Värdskapet för Jamboreen 2015 överlämnades av kungen till 

Japan som fick en rulle som en symbolisk gest för detta. Fyrverkerierna avlöste 

varandra. Kanske som en påminnelse att vi alla kan hjälpas åt att så fredsfrön . . 
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Tack 

Tack underbara Jessica för ditt engagemang, din glädje och kunskap. 

Tack Rikard Larsson, Desicion Dynamics som sponsrade oss med trycksakerna. 

Tack Svenska Scoutförbundet som sponsrade oss med anmälningsavgiften. 

Thank you Joelle! You were of great help. 

Tacksamma tankar till alla er andra. 

 

  

Drömmen om det godas Workshopbeskrivning: 

Alla människor bär djupt inom sig drömmen om 

det goda.  I den drömmen finns en enorm 

skapande kraft, som när vi lär oss ta vara på 

den kan hjälpa oss att bli lyckliga och må bra. 

I vår workshop får du pröva på enkla metoder, 

som används för att hitta drömmen om det 

goda och hitta inre fred som leder till yttre fred. 

Metoderna är stillhet, beröring, yoga eller 

qigong och reflektion. De hjälper dig att lära 

känna nya sidor av dig själv men också att se 

det goda hos andra. 

         

All humans carry deep within the dream of the good. In that dream is a 

huge creative force, which, when we learn to nourish it, can help us to be 

happy and feel good. In our workshop you will try out simple methods used to 

find the dream of the good and inner peace and outer peace. The methods 

are stillness, touch, yoga or qigong and reflection. They help you get to know 

new sides of yourself but also to see the good in others. 
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Todos los humanos tienen en lo profundo el sueno de lo bueno. En ese 

sueño hay una fuerza creativa enorme, que cuando aprendemos a cuidar de 

él, nos puede ayudar a ser felices y sentirnos bien. En nuestro 

taller experimentarás los métodos simples que se usan para encontrar el sueño 

de lo bueno y encontrar la paz interior que conduce a la paz exterior. Los 

métodos son la calma, el tacto, el yoga o el qigong y la reflexión. Estos métodos 

te ayudan a conocer nuevas facetas de ti mismo, y también a ver lo bueno 

en otros. 

  

Tous les êtres humains portent profondément en enx-mèmes le rève du bien. 

Donce rêve ilya  une force énorme de création, qui  quand on apprend à prendre 

soin d'elle peut nous aider à être heureux et nous sentir bien. Dans notre atelier, 

vous ferez l'expérience des méthodes simples utilisés pour trouver le rêve du 

bien et trouver la paix intérieure qui mène à la paix extérieure. Les méthodes 

sont le calme, le toucher, le yoga ou le qigong et la réflexion. Ils vous aident à 

apprendre à connaître de nouvelles facettes de vous-même mais aussi à voir le 

bon côté des autres. 

  

Tutti gli esseri umani portano identro di sè il  sogno del bene. In quel sogno c‘è 

una forza creativa enorme, che quando si impara a curan può aiutarci ad essere 

felici e sentirsi bene. Nel nostro laboratorio potrete sperimentare i metodi 

semplici usati per trovare il sogno del bene e trovare la pace interiore che 

conduce alla pace esteriore. I metodi sono la calma, il tocco, yoga o qigong e 

riflessione. Ti aiutano a conoscere nuovi lati di te stesso ma anche vedere il bene 

negli altri. 

  

Alle mennesker bærer dypt inne i seg drømmen om det gode. I den drømmen er 

det en enorm skapende kraft, som når vi lærer å ta vare på den, kan hjelpe oss 

å bli lykkelige og ha det bra. I vår workshop kan du prøve ut enkle metoder som 

benyttes for å finne drømmen om det gode og finne indre fred som fører til ytre 

fred. Metodene er stillhet, berøring, yoga eller qigong og refleksjon. De hjelper 

deg til å bli kjent med nye sider av deg selv, men også til å se det gode i andre. 

  

Alle mennesker bærer dybt inde i sig drømmen om det gode. I den drøm findes 

en enorm skabende kraft, som, når vi lærer at tage vare på den, kan hjælpe os 

med at blive lykkelige og have det godt. I vores workshop kan du afprøve enkle 

metoder, som anvendes til at finde drømmen om det gode og finde indre fred, 

som leder til ydre fred. Metoderne er stilhed, berøring, yoga eller qigong og 

refleksion. De hjælper dig til at lære flere sider af dig selv at kende, men også til 

at se det gode hos andre. 
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Alle Menschen tragen tief in den Traum des Guten. In diesem Traum ist eine 

riesige schöpferische Kraft, als wenn wir lernen, uns der Sache 

annehmen können uns helfen, glücklich zu sein und sich wohl fühlen. In unserem 

Workshop erfahren Sie die einfachen Methoden verwendet werden, um den 

Traum von den guten zu finden und innere Ruhe finden, die äußeren Frieden 

führt. Die Methoden sind ruhig, Berührung, Yoga oder Qigong und 

Reflexion. Sie helfen Ihnen, neue Seiten an sich kennen, sondern auch das Gute 

in anderen zu sehen. 

  

Ryske: 

Все люди нести глубоко внутри мечта хорошо. В этом 

сне огромная творческая сила, а когда мы научимся заботиться о нем могут 

помочь нам, чтобы быть счастливым и чувствовать себя хорошо. В нашей 

мастерской вы будете испытывать простые методы используются для 

поиска мечты о добре и найти внутренний покой, который приводит 

к внешним миром.Методы спокойного, осязание, йогу или цигун 

и отражения. Они помогут вам познакомиться с новой стороны себя, но 

и видеть хорошее в других. 

  

所有的人进行在梦想的好深。在这个梦想是一个巨大的创造性的力量，当我们学会照顾它，可

以帮助我们得到快乐和感觉良好。在我们的车间你会体验用来找到好的梦想，找到内心的平静

，导致外部和平的简单方法。其方法是平静的，触觉，瑜伽或气功和反思。他们帮助你知道自

己的新双方也看到了别人好。 

  

Tjeckiska: 

Všichni lidé nesou v hloubce sveho srdce sen dobroty. V tomtu snu je obrovska 

tvůrčí síla ktera kdyc se naucime ji potporovat nam pomuze k tomu byt stastni a 

spokogeni. Vnasi dilne mucete skoucet jednoduche methody, ktere vam 

pomohou najit vnitrni mir ktery vas vyede k vnejsimu miru. Metody jsou klidní, 

dotek, jóga nebo čchi-kung a reflexe. Ty vám pomohou poznat nové strany sebe, 

ale i vidět to dobré v jiných. 
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