Netværkscamp for unge fra veteranfamilier
19.-21. juni 2020
Arrangeret af SSOP & Familienetværket

Hvem kan deltage
Med støtte fra sponsorer afholder SSOP og Familienetværket som et nyt initiativ en netværkscamp
for unge fra veteranfamilier. For at kunne deltage skal du være barn af eller søskende til en
veteran. Aldersgruppen er fra 17 år og ældre.
Formål
Formålet med netværkscampen er at etablere og drive et netværk for unge mennesker fra
veteranfamilier. Her vil netværkets medlemmer kunne mødes 1-2 weekends om året, og mellem
møderne kan deltagerne holde kontakten og støtte hinanden, ligesom de er velkommen til at søge
støtte hos coaches fra de to værtsorganisationer efter behov.
Når vi har valgt at lægge netværkscampen over weekend, skyldes det, at det dels giver mulighed
for at opbygge en større tillid og tryghed mellem deltagerne, når vi er sammen flere dage i træk,
og dels giver det deltagerne bedre mulighed for at arbejde i dybden med de emner, der tages op
på netværkscampen.
Formålet med netværket er, at deltagerne her kan møde andre unge fra veteranfamilier med
tilsvarende erfaringer og oplevelser som deres egne. På netværkscampen får deltagerne mulighed
for at udveksle erfaringer og dermed få inspiration til og blive bedre til at håndtere de

udfordringer, hverdagen bringer. Emner for netværkscampen kan f.eks. være uddannelse, job,
parforhold, at bo væk fra familien, ensomhed, bekymringer, familiedannelse eller andre emner, der
optager deltagerne. På nogle møder henter vi inspiration udefra, på andre arbejder vi måske selv
med en større opgave. Og så forsøger vi naturligvis også at lave sjove aktiviteter i forhold til de
muligheder, der er i nærheden af mødesstedet. På hvert møde får deltagerne ansvar for at
planlægge agendaen til næste netværkscamp.
På den førstkommende netværkscamp i juni regner vi bl.a. med at få besøg af Stine Gran Hansen,
leder af Veterancentrets nye Familieenhed. Deltagerne på netværkscampen får bl.a. mulighed for
at give Stine inspiration til, hvordan Veterancentret digitalt bedst kan nå børn og unge i
veteranfamilier.
Netværket er for unge mennesker, der vil have redskaber til f.eks. at tage lederskab i deres eget
liv, tage bedre beslutninger for sig selv eller oplever udfordringer i livet eller føler sig ensomme.
Det eneste, vi forventer er, at du møder op præcis, som du er, og har lyst til at tage aktivt del i dit
nye netværk.
Praktiske informationer
Deltagelse, dvs. indkvartering og forplejning, er gratis, idet SSOP, Familienetværket og en række sponsorer
betaler alle udgifter.
Netværkscampen finder sted fra fredag d. 19. juni 2020 kl. 16 til søndag d. 21. juni 2020 kl. 15 på
Svejbæk Færgegård, Svejbækvej 5, Virklund, 8600 Silkeborg. Svejbæk Færgegård en gammel færgekro,
der ligger i et naturskønt område ved Silkeborgsøerne.
Du skal selv kunne transportere dig til Silkeborg – men der vil være mulighed for afhentning, hvis du
kommer med tog til Silkeborg St. Er der behov, kan man i forbindelse med tilmeldingen søge SSOP om
dækning af eventuelle transportomkostninger.
Tilmelding
Tilmeldingsblanket findes på www.ssop.dk. Tilmeldingen sendes pr. mail til stotte@ssop.dk eller med brev
til SSOP, att. Michael Skov, Damstien 6B, 2720 Vanløse. Sammen med tilmelding skal der vedlægges en
kort beskrivelse af, hvorfor du ønsker at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så pladserne tildeles
efter først-til-mølle-princippet
Har du spørgsmål inden tilmelding, er du velkomne til at sende dem til ovenstående mailadresse, hvorefter
vi vil svare hurtigst muligt.
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