
Rekrutteringsopslag 

Opslag rettet mod forældre til potentielle deltagere på 
Camp Unite 
 
KENDER DU LIVSKRAFTs CAMP UNITE? 
EN CAMP FOR BØRN MELLEM 12 OG 17 ÅR DER HAR MISTET SIN MOR ELLER FAR TIL SYGDOM 
 
Har man mistet sin mor eller far, kan man godt føle sig anderledes eller alene - også selvom man måske 
har venner og familie omkring sig. 
 
I LIVSKRAFT har vi erfaring med, at det ofte hjælper at være sammen med andre, som har været 
igennem lignende oplevelser som en selv. Derfor arrangerer vi Camp Unite for unge mellem 12-17 år, 
der har mistet sin mor eller far til sygdom for mindst 3 måneder siden. 
 
Campen er gratis at deltage i. Opholdet varer 4 dage (torsdag til søndag) og vil være fyldt med gode 
og lærerige oplevelser - de unge skal have det sjovt, men der er også rum til at snakke om de unges 
tanker og følelser - hvis de har lyst. Og så får deltagerne nogle værktøjer til bedre at kunne håndtere det 
at have mistet sin mor eller far. Det sker alt sammen med kyndig hjælp fra frivillige, musikterapeuter 
uddannet fra Aalborg Universitet og med udgangspunkt i samtaleøvelser faciliteret af afdelingen OmSorg 
fra Kræftens Bekæmpelse. 
 
En deltagers forælder udtaler: 
 
“Jeg har en datter, som har fået en oplevelse for livet, en masse viden om sig selv og ikke mindst en 
masse nye venner som forstår alt det, som mange andre aldrig kommer til at forstå..." 
 
En deltager udtaler: 
 
”Jeg synes, jeg er blevet en del af et fællesskab og, at jeg har fået nogle nye venner. Jeg har kunnet 
snakke mere åbent, fordi alle forstod, hvad jeg mente, og der var ikke nogen tanker eller følelser, der var 
rigtige eller forkerte. Man kunne bare være sig selv.” 
 
 
HVORNÅR? 
Torsdag den 14. – søndag den 17. april 2022 
 
 
HVOR? 
Campen afholdes på Skovly lejrcenter nær Ribe. 
 
 
HVOR ER DER MERE INFORMATION? 

● Du kan læse mere om Camp Unite via vores hjemmeside: 
http://www.livskraftcenter.dk/campere_camp_unite  

● Vil du have en visuel fornemmelse af campen, så klik dig ind på vores hjemmeside, hvor du kan 
se billeder fra vores tidligere projekter. Vær opmærksom på, at der også er billeder fra andre 
typer af camps: http://www.livskraftcenter.dk/billeder  

● Du kan ligeledes se lidt pressedækning fra Camp Unite 2021 via følgende link. Det giver et 
nærmere indblik i campen, dens indhold og betydning for deltagerne: 

http://www.livskraftcenter.dk/campere_camp_unite
http://www.livskraftcenter.dk/billeder


○ TV Syd (klip):  
https://www.tvsyd.dk/nyheder/13-11-2021/1930/1930-13-nov-2021?clip=756924e3-4b1e-
4610-81bb-97f328f73279&fbclid=IwAR1N-O2R3h74os4WYsKCvXCouH4gZm-iN72E-
iuuaEHUXYthkIzgwF29Jh4   

○ TV Syd (artikel): 
https://www.tvsyd.dk/esbjerg/unge-i-sorg-finder-ny-livskraft-paa-
lejr?fbclid=IwAR00Vo2W70owbA4KfglQDvdxoOFpZgay_fhQ4ZbeWfTmopk-iiEjcCbY2MQ  

○ DBO - Dansk Brystkræft Organisation (artikel, se side 18-21): 
https://brystkraeft.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DBO_DBObladet_nr_65_32_sider_210
x275_mm_100122.pdf 

 
 
ER DIT BARN INTERESSERET I AT DELTAGE? 
Så udfyld venligst linket her: http://www.livskraftcenter.dk/tilkendegivelse_campere_camp_unite#9232   
På den måde giver du LIVSKRAFT besked om, at dit barn gerne vil deltage. Herefter vil I blive kontaktet 
af LIVSKRAFT.  
 
Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe til Rasmus på rasmus@livskraftcenter.dk eller 93 95 
88 68, hvis du ikke helt ved, om campen er noget for dit barn.  
 
Vi håber, Camp Unite er noget for dit barn  
 
--- 
 
Campen er blevet en realitet med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen. Teamet bag organisationen 
består bl.a. af en læge, en kandidat i folkesundhedsvidenskab og en antropolog. 
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Billeder 
 

LIVSKRAFTCENTER når sygdom styrker
Især til forælder-opslag
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