
Hvorfor?

Projektet Unge i Landsbyklynger har været i gang i to år, og

vi har i perioden samarbejdet med unge fra hele landet.

Vi ved, at der findes mange ønsker, drømme og stærke

ungeinitiativer rundt omkring hos jer. Vi er sikre på, at I kan

inspirere hinanden og få energi af at bruge en weekend

sammen.

Derfor håber vi, at I har lyst til at tage med på Ungecamp.

Tanken er, at vi skal skabe en hyggelig, sjov og inspirerende

weekend, hvor vi deler ideer, succeser, udfordringer og

bliver klogere sammen.

For hvem?

Campen er for alle unge, der brænder for at skabe noget på

landet. Måske har du været en del af ’Unge i

Landsbyklynger’, måske er du med i andre lokale initiativer

eller måske er du bare nysgerrig på at komme i gang.

Dem kan du bl.a. møde på campen

Unge fra Rudme, som har skabt ’Danmarks hyggeligste

festival’. Det hele startede i en skurvogn i Rudme for ca. fem

år siden. Se mere her: Om Rudme festival

Unge fra klyngen ’Gul stue’, som er i gang med at lave en

gammel købmand om til et ungehus. De involverer unge og

voksne fra lokalområdet ved at invitere til Byg og hyg

weekender: Film fra Byg og hyg weekend

Flying Youth fra Fuglebjerg har lavet både kernefortælling

og logo. De har afholdt åben hal for andre unge og

engagerer sig i flere lokale udviklingsprojekter. Tag et kig i:

Facebookgruppen

Kom med på Ungecamp!

https://www.rudmefestival.dk/om-festivalen
https://www.facebook.com/watch/?v=2621967464786742
https://www.facebook.com/groups/375456513409176/


Tidspunkt:

D. 12. - 13. september

Sted:

Danhostel Nymindegab (Vesterhavsvej 150,

Lønne, Nymindegab, 6830 Nørre Nebel)

Økonomi:

Der vil ikke være nogle udgifter forbundet med

ungecampen. Projektet betaler overnatning, forplejning og

transport (bare husk at gemme alle kvitteringer)

Transport:

I arrangerer selv transport, og får udgifter til billetter/benzin

tilbagebetalt efter campen

Tilmelding:

I tilmelder jer ved at sende en mail til Lise Munksgaard på:

lise.munksgaard@dgi.dk med følgende oplysninger: Navn,

alder, kontaktoplysninger, hvilken klynge/gruppe i er

tilknyttet og hvis der er særlige hensyn ift. mad.

I må også rigtig gerne skrive, hvis I har input til programmet.

Det kan være gode ideer til indhold eller en aktivitet/

underholdning I gerne vil stå for. Vi håber også, at nogle af

jer har lyst til at fortælle om jeres arbejde og lokale

initiativer.

Tilmeldingsfrist er fredag d. 7. august

Foreløbigt program

Lørdag d. 12. september

Kl. 12.00 Ankomst og check-in

Kl. 12.30 Frokost, velkomst og præsentation

Kl. 13.30 Fælles aktivitet

Kl. 14.30 Inspirationstur til ’Gul stue’

Kl. 17.30 Inspiration fra ungegrupper

Kl. 19.00 Aftensmad

Søndag d. 13. september

Kl. 10.00 Morgenmad og check-ud

Kl. 10.45 -13.00 Viden og værktøjer, der kan bruges i det

videre arbejde

Kl. 13.00 Frokost og tak for denne gang

Vi sender endeligt program ud efter tilmeldingsfristen.

Vi glæder os til at se jer i september!

Det praktiske

mailto: lise.munksgaard@dgi.dk



