
Ung til Ung på besøg i Solna Ungdomscafé fra 13.-16. august 2015 

 

I en weekend i august tog 21 unge fra Ung til Ung i Høje Gladsaxe på studietur til Stockholm, hvor vi skulle 

besøge Solna Ungdomscafé for at få inspiration til vores projekter og blive klogere på, hvordan vores 

svenske venner laver aktiviteter for unge. Turen var støttet økonomisk af Gladsaxe Kommune. 

Ung til Ung er et tilbud for unge mellem 17 og 22 år i Høje Gladsaxe, som laver aktiviteter og events for 

andre unge i lokalområdet. Ung til Ung driver bl.a. en aktivitetsbutik i Høje Gladsaxe Centeret, hvor der er 

pigeklub, kreative aktiviteter og ”Unge hjælper Ældre”, hvor borgere mødes på tværs af alder og hjælper 

hinanden med små ting i hverdagen. Vi har gennem de sidste 1½ år lavet en masse små og store aktiviteter, 

der har været medvirkende til at skabe en positiv udvikling i Høje Gladsaxe, samtidig med at vi har udviklet 

vore kompetencer inden for organisation, ledelse og kommunikation. 

Studieturen til Stockholm havde dels til formål at styrke samarbejdet i vores gruppe, så vi endnu bedre kan 

løfte i flok og styrke det fællesskab, vi er en del af. Dels skulle vi søge inspiration og læring fra de unge, der 

har været med til at opbygge og videreføre et helt unikt tilbud for unge i Solna, som er Gladsaxe Kommunes 

venskabsby. 
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I Ungdomscaféen i Solna så vi, hvordan man kan indrette et ungetilbud, hvor de unge er inddraget i alt fra  

planlægning og organisering til aktiviteter, madlavning og drift af en café. Stedet er utrolig flot indrettet 

med masser af personlighed. Selv om lokalerne ikke er prangende store, er de godt udnyttet med mange 

små rum, hvor man kan spille billard og Playstation, være kreativ, danse, lave musik eller bare hygge sig 

med vennerne. Alle rum er dekoreret og indrettet med sjove møbler, flotte vægmalerier og plakater og 

skilte, som de unge selv har været med til at lave. 



Vi fik en rundvisning, et 

foredrag om husets 

historie og bruger-

gruppe, og vi fik lov til at 

snakke med nogle af de 

unge, der benytter 

stedets tilbud. Der blev 

serveret lækker, 

hjemmelavet mad, og vi 

sluttede af med en 

fodboldkamp på de 

nærliggende boldbaner. 

Noget helt særligt ved 

Solna Ungdomscafé er, 

at mange af medarbej-

derne er unge, der selv 

har været brugere af 

stedet, samtidig med at 

de stadig har deres 

projektleder, som de kan trække på til hjælp gennem personens erfaring og ekspertise inden for området. 

Det betyder, at medarbejderne forstår de unges behov, og at der også er en meget venskabelig tone og 

omgangsform blandt brugere og ansatte. De unge oplever, at de selv er med til at skabe dagsordenen, og 

det virker, som om det engagerer de unge endnu mere, end hvis det bare var en normal 

”fritids/ungdomsklub”. 

Alle hyggede sig i den afslappede og hjemlige atmosfære, og på vej hjem blev der drømt om, at vi kunne 

indrette et lignende sted hjemme i Høje Gladsaxe. Der var mange små oplevelser og indtryk, der kunne 

direkte videreføres i Ung til Ungs arbejde. Det kreative miljø var også meget inspirerende i forhold til 

indretningen af de lokaler, som Ung til Ung til daglig gør brug af. 

Resten af turen i Stockholm gik med 

sightseeing og en tur til Djurgården, hvor 

nogle var på Vasa-museet, nogle var i Tivoli, 

og andre bare gik rundt og nød de smukke 

omgivelser. Det var utroligt lærerigt selv at 

skulle finde rundt i byen, med busser, metro 

og sporvogn. Alle var rigtig gode til at passe 

på hinanden, og vi er kommet hjem med en 

styrket fællesskabsfølelse, en masse nye 

kompetencer og inspiration til at videreføre 

og udvikle Ung til Ungs aktiviteter i Høje 

Gladsaxe. 

Vi håber meget, at kunne fastholde 

kontakten med Ungdomscaféen i Solna og vil 

også gerne invitere dem til at komme til Høje 

Gladsaxe og vise dem, hvad Ung til Ung gør for at skabe positive aktiviteter og events i vores lokalområde. 


