
 

 

Bliv frivillig på sommercamps for kronisk og 

langtidssyge børn og unge 
 

Børneulykkesfonden er klar med et helt nyt initiativ i sommeren 2022: Heltecamps, som er 

for landets kronisk og langtidssyge børn og unge.  

 

Hvad?  

Hos Heltecamps sættes rammerne for, at børnene kan indgå i et unikt fællesskab, som 

omfavner dem og deres familie. Campen sætter fokus på naturen, hvor deltagerne i 

fællesskab skal lære at færdes i naturen, indsamle brænde, lave bål og tilberede mad. Der 

er i ugens løb forberedt aktiviteter, hvor samarbejde, fællesskab, venskaber, leg og 

bevægelse er nøgleordene. Hemmelige gæster vil også kigge forbi og deltage i 

aktiviteterne, lære børnene nye og sjove ting samt stå for underholdning. 

 

Opgaver som frivillig 

Som frivillig på Børneulykkesfondens Heltecamps vil du skulle hjælpe med en række 

forskellige opgaver. Der vil både være praktiske gøremål i forbindelse med forberedelse af 

campens aktiviteter, men også mulighed for at hjælpe til og være en del af aktiviteterne.  

 

Du vil komme til at indgå i et team, som først og fremmest har til formål at skabe god 

stemning og tryghed for campens familier. Udover dig som frivillig, består teamet af 

Børneulykkesfondens projektleder samt Dansk Sundhedssikring, der sørger for, at der er 

sygeplejersker med under hele campen. 

 

Hvor og hvornår? 

Børneulykkesfonden søger frivillige til følgende steder og tidspunkter: 

 

- Heltecamp ved Lyngby Boldklub: fra tirsdag d. 28. juni til torsdag d. 30. juni 

- Heltecamp ved Odense Boldklub: fra tirsdag d. 28. juni til torsdag d. 30. juni 

 

Børneulykkesfondens helteunivers 

Heltecamps udspringer fra Børneulykkesfondens helteunivers, der både indeholder 

Legeheltene, Kreaheltene og Helteakademiet. Legeheltene og Kreaheltene arbejder til 

daglig for at sprede mere leg, kreativitet og bevægelse til landets indlagte børn. 

Helteakademiet sørger for ugentlig boldleg for kronisk og langtidssyge børn, hvilket også 

er målgruppen for Heltecamps: 

 

Se video fra Helteakademiet her: https://bit.ly/3usjdPl  

 

Interesseret? 

Lyder Heltecamps som noget for dig, så send gerne en ansøgning via formularen ”Kontakt 

organisation”. 

https://bit.ly/3usjdPl

