
 

 

SSOP gentager efterårets succes og inviterer igen børn 

og unge af veteranfamilier til at deltage på vores camp, 

der finder sted 31. juli – 4. august 2017 

Skal du med? 

 

      

 

                                                  

 

       

 

 

 

”Jeg har lært så meget om mig selv, 

og jeg har fået mere selvtillid. ”  

”Efter den her lejr tror jeg godt på, at 

jeg kan få nye venner.”  

”Jeg har lært en masse mennesker at 

kende - som har det ligesom mig. ”  

” Hold da helt op det har været en fed 

lejr! ”  
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Med støtte fra sponsorer er det igen lykkedes SSOP i samarbejde med bl.a. Familienetværket at 

arrangere endnu en lærerig og supersjov camp for børn og unge af veteranfamilier i 

skolesommerferien i uge 31 2017. Du har chancen for at deltage. Det eneste krav er, at du er 

mellem 11-19 år og barn af eller søskende til en nuværende eller tidligere soldat eller civil, der er 

eller har været udsendt af den danske stat på militær mission.  

Deltagelse, dvs. indkvartering og forplejning, er gratis, idet SSOP og en række sponsorer betaler 

alle udgifter til campen.  

På campen vil der være masser af spændende aktiviteter – både udendørs og indendørs – hvor I 

løser udfordringer i mindre og større grupper. Der er selvfølgelig også tid til at slappe af, hænge ud 

med de andre deltagere, gå/løbe en tur eller lave sport. Alle aktiviteter foregår i trygge og sikre 

rammer. Campen er både for unge, der har masser af overskud i hverdagen og vil have redskaber 

til at f.eks. tage lederskab, og for unge, der oplever udfordringer i livet/skolen, har svært ved at få 

nye venner eller er bange for at sige noget i klassen. Det eneste vi forventer er, at du møder op 

med dit gode humør og har lyst til en sjov og meget anderledes camp. 

Campen ledes af et team af dygtige, professionelle og engagerede instruktører og coaches, som 

alle har erfaring med team- og personlig udvikling.  

SÅ HVORFOR SKAL DU DELTAGE?  

Campen er designet til at styrke din og de andre deltageres tro på jer selv. I lærer at respektere 

hinandens grænser, men lærer også at udfordre og stole på jer selv. På campen får du en række 

redskaber, der styrker selvværd, lederskabsevner, mod til at sige fra og til, øget selvindsigt og 

evne til at nå mål, du ønsker i livet. Vi arbejder ud fra et anerkendende perspektiv. Vigtigst af alt, 

er at du får en masse nye venner, som deler nogen af de samme historier og oplevelser som dig.  

Der bliver oprettet en lukket Facebook-gruppe for sommerens camp, som du inviteres til at deltage 

i. Her vil der blive delt praktiske og mindre praktiske ting, som gør at vi kan lære hinanden at 

kende både før, dele fotos med dem derhjemme under campen og holde kontakten efter campen.  

Vi glæder os meget til at se dig, til en super uge, med sjov, musik og masser af aktiviteter og 

øvelser, du aldrig har prøvet før. Glæd dig! Det bliver en fantastisk uge.  

Vel mødt på SSOPs sommer camp!  

Støt Soldater & Pårørende.  

Tidspunkt: 
Campen afholdes mandag d. 31. juli – fredag d. 4 august 2017. Om fredagen afholdes en kort forældre workshop for 

forældrene. Herefter er der afslutning på ugen, hvor alle deltagere modtager et diplom for deltagelse. 
 

Sted og transport: 
Campen finder sted på Svendborg Medie- og sportsefterskole ved Rantzausminde nær Svendborg. SSOP arrangerer 
bustransport til og fra Odense Station. Er der behov, kan man i forbindelse med tilmeldingen søge SSOP om dækning af 

eventuelle transportomkostninger.  
 

Tilmelding: 
Da vi har et begrænset antal pladser på campen, er der bindende tilmelding. Den bindende tilmelding sker på 

tilmeldingsblanketten, som 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 rift om pladserne og tilmelding sker efter først til mølleprincippet. Tilmeldinger 

for unge under 18 år kræver forældres eller værges underskrift.  
 

Har du eller dine forældre spørgsmål inden tilmelding, er I velkomne til at sende dem til ovenstående mailadresse, 
hvorefter vi vil svare hurtigst muligt.  
 

Vil du have et indtryk af, hvordan det er at deltage, kan du også gå ind på www.ssop.dk, hvor der ligger nogle tv-klip fra 
bl.a. TV2, som har besøgt campen de foregående år. 

 

http://www.ssop.dk/
mailto:stotte@ssop.dk
http://www.ssop.dk/

