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Book Ungdomsøen til
jeres ungeprojekter
Lige nu transformeres Middelgrundsfortet ud for København til en ø for
alle Danmarks unge - Ungdomsøen.
Med Ungdomsøen er der skabt en platform for gladere og mere engagerede unge. En platform der
skaber nye fællesskaber, støtter unge i at tage samfundsansvar og give dem tro på, at de kan skabe
positive forandringer i eget og andre unges liv.
Ungdomsøen er med andre ord en arena for alle mulige forskellige ungeaktiviteter for unge løftet af
unge og organisationer der arbejder med unge.
Derfor kommer her en åben invitation til jer om at bruge Ungdomsøen til jeres ungeaktiviteter.
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Ungdomsøen er oplagt til mange
forskellige ungeaktiviteter:
Uddannelsesworkshops eller frivillig-camps
i den gamle hangar, fiskeri i Øresund og
madlavning over bål, orienteringsløb i de
underjordiske gange, overnatning med
solopgang på teltpladsen eller indendørs i
fortets historiske rum, koncerter og danseforestillinger i den store kanonstilling,
maker spaces i ammunitionsgangen. Og alt
muligt andet.

Unikke og mangfoldige
rammer for aktivitet
Middelgrundsfortet er verdens største kunstigt anlagte ø, som ikke er landfast. Fortet
er et unikt stykke danmarkshistorie, som tager sin begyndelse ved udgravningen af
Københavns havn i slutningen af 1800-tallet. Det samlede areal er på 70.000 m2, hvor
16.500 m2 er under jorden i de 2,5 km gange og tunneller på tre etager. Ungdomsøens
natur er unik og uhyre koncentreret. Hele vejen rundt om øen mærkes Øresund. I øens
bakkede terræn blandes natur og kultur. Græs, vilde blomster og urter vokser side om
side med gamle kanonstillinger, platforme og hangarer.

Ungdomsøen har en max. kapacitet på
800 pers., rummer en spisesale til 200,
indendørs overnatning til 130 personer,
workshop- og undervisningslokaler til 200
personer, små og store kanonstillinger til
aktiviteter, shelters til 60 personer, teltpladser til 400 pers., bålpladser og udekøkkener samt en lang række rum og gange,
hvor unge kan blive væk på den gode måde.
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Hvad gør
Ungdomsøen
ved unge?
Mødet med de tusindvis af unge der har
bidraget med tanker, drømme, testet
aktiviteter og lært øens potentiale
at kende har ikke bare medvirket til
udviklingen af øens dogmer, det har også
gjort os sikre på, at Ungdomsøen har et
potentiale uden sidestykke for at blive:
• En ø for ALLE unge, der styrker unge i at blive aktive,
engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar
for hinanden, for fællesskabet og for udviklingen af vores
samfund.
• En ø, der samler organisationer fra hele landet om at
skabe aktiviteter og projekter, der motiverer mange og
forskellige unge til at deltage i samfundets brede fællesskaber.
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Ungdomsøens dogmer

Ungdomsøen har fem dogmer udviklet af unge, der er retningsgivende for aktiviteter på øen. I kan med
fordel tænke dogmerne ind i aktiviteter, I ønsker at lægge på øen.
Doing > Learning - Dogmet er en modvægt til tidens fokus på læring som det primære. Handling er
værdifuldt i sig selv, og erfaring skaber læring.

• En ø, der giver unge et frirum til at være den bedste
udgave af sig selv, på egne præmisser og uden ”voksenstyring” og regler.

Ung For Ung - Reel indflydelse. En ø FOR, AF og MED
unge. Unik organisatorisk tillid til unges evner.

• En ø der kan skabe øget interesse og engagement for naturen og friluftslivet, hvor unge indbydes til at deltage,
eksperimenterer og forholde sig til årstidernes skiftende
væsen og de muligheder der udspringer deraf.

Forstyrrelse - Øen skal udfordre, forstyrre eksisterende tankemønstre og give nye perspektiver.
Vi skal udfordre vaner og traditioner og gøre noget
andet, end det vi plejer.

Række ud / Ægte åbent - Mange døre ind, så alle
har lyst til at være med. Øen skal samle individer der ikke naturligt finder sammen – i nye forpligtende fællesskaber.
Ø & Land - Ungdomsøen er ikke bare noget vi leger.
Den vil forandre og skabe sammenhængskraft ud
over sine fysiske rammer. Man behøver ikke være på
øen for at lave Ungdomsø-aktiviteter.
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Klar til at booke?
Hvis I allerede nu har aktiviteter, I ønsker
at afholde på Ungdomsøen, skal I sende
en mail til booking@ungdomsoen.dk.
I mailen må følgende gerne fremgå:
•
•
•
•

Navn på organisation og formål
Forventet dato
Antal personer, faciliteter og forplejning.
Ønsker I at overnatte
(eget telt på teltpladsen/i gruppeværelser)
• Øvrige bemærkninger
• Kontaktoplysninger

Tidsplan

Ungdomsøen åbner officielt
i slutningen af august 2019,
og vil her være helt åben for
bookinger. Men allerede nu
er vi klar til henvendelser for
perioden juni til august, hvor
vi gradvist tager øen i brug når
solens stråler og sommervarmen
for alvor rammer øen.
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Klar til at udvikle
et projekt?
Hvis I kunne tænke jer at udvikle og evt.
fundraise til et projekt eller en aktivitet,
der skal foregå på øen, skal I skrive til
projekt@ungdomsoen.dk. Så er vi klar til
at give praktisk info om faciliteter, rammer,
priser og muligheder – samt levere input til
synergier mellem jeres aktivitet/projekt og
andre aktiviteter på øen.
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Muliggjort af:

Udviklet i samarbejde med:

