Nordiskt Juniorsläger i Ål, Norge 2016
Årets ”Nordiskt Juniorläger” (NJL) tog plats i ÅL, Norge, på dövas folkhögskola. Det var väldigt vackert där,
höga berg och en mäktig flod! Skolan fanns högt uppe på ett berg och det var mycket kallare där än nere i
dalen. Det var väldigt brant lutning mellan elevhemmet och skolan, så vi fick bra träning för benen den
veckan! ; )
I en vecka har sammanlagt 41 ungdomar från Sverige, Finland, Norge och Danmark deltagit i olika roliga
aktiviteter. Eftersom Norge var värdland, hade de planerat aktiviteterna, från klockan 8 på morgonen till

klockan 22.30 på kvällen. Inte så mycket vila! Några av sakerna vi gjorde var teambuilding, då fick
ungdomarna samarbeta mycket med varandra. En bra chans att lära känna varandra! En dag åkte vi till
Tusenfryd, en nöjespark nära Olso. Vi fick åka i många olika åkattraktioner, det var roligt! Men vi från
Sverige var säkra på en sak, Liseberg är bättre! :D Men ungdomarna tyckte ändå bäst om paintball och
forsränning, det gjorde succé! Även ledarna tyckte att det var väldigt roligt!
Varje land hade sin egen dag, på morgonen skulle man hissa upp landets flagga och sen på kvällen var det
lekar som var typiska för det landet. En kväll var det Sveriges tur, på eftermiddagen samlades ungdomarna
och planerade vad de skulle ha för aktiviteter, som sen på kvällen pågick i 1 timme. Vi fick lära oss många
nya lekar genom andra länder! Finland hade sista kvällen, det är för att nästa NJL kommer att ta plats i
Finland 2018! Hoppas att ni alla vill vara med!
Vi ledare hoppas att ni har haft en oförglömlig vecka i Ål! Vi vill också tacka er för att ni ville vara med och
bidrog till att veckan blev så bra! Det var så roligt att ni höll humöret uppe och var pigga, även om vi hade
så långa dagar! Vi hoppas att ni hittade vänner för livet och att ni vill vara med igen! Ni som vill vara med i
Finland 2018, tveka inte, det kommer att vara en oförglömlig upplevelse!
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