
Samtalegrupper for børn og unge

VETERANCENTRET

”Vi har det vildt sjovt, hygger os og 
griner sammen. Men jeg kan også 
komme ud med nogle af de problemer, 
jeg går og gemmer på... det er godt at 
få snakket om dem.”



Hvorfor samtalegrupper for 
børn og unge?

Nogle veteraner oplever at være fysisk 
eller psykisk påvirket af en udsendel-
se. Det kan eksempelvis være træt-
hed, manglende overskud, stress eller 
vrede.

I familier med en fysisk eller psykisk 
skadet veteran kan familien opleve, 
at man ikke kan det samme som før 
skaden. Dette fører helt naturligt til, at 
mange børn og unge får bekymringer 
for deres forældre. 

Ofte føler børn sig alene med deres 
tanker, og det kan føles, som om 
ingen andre har det på samme måde 
eller oplever de samme svære ting i 
hverdagen. Derfor kan det være rigtig 
rart og meningsfuldt at mødes med 
andre, som er i samme situation.

Er din familie påvirket af, at mor 
eller far har været udsendt? Så 
tilbyder Veterancentret samtale-
grupper for børn og unge.

De familier, som har deltaget i et af 
Veterancentrets gruppeforløb, har 
efterfølgende fortalt, at det for både 
børn og forældre har været godt at 
møde ligesindede, og det har givet 
en bedre forståelse for hinanden i 
familien.

Hvordan foregår samtale-
grupperne?

Børn og forældre i gruppen mødes én 
hverdagsaften om ugen fra kl. 17-19, 
hvor der vil være aftensmad til både 
børn og forældre.

For børnene har hvert gruppemøde et 
tema, hvor Veterancentrets psykologer 
og socialrådgivere kobler samtaler 
med kreative aktiviteter og lege. Te-
maerne er eksempelvis at tale om ens 
netværk, hvad man er god til, eller 
hvad der kan være svært i hverdagen.



Imens børnene er sammen, er der 
mulighed for, at forældrene kan ud-
veksle erfaringer med hinanden, og 
nogle gange vil der være relevante 
oplæg.

I forældregruppen vil der hver gang 
være en frivillig med fra Familienet-
værket, som er et netværk for pårø-
rende til soldater og veteraner.

Børnene bliver inddelt efter alder og 
modenhed i grupper på ca. 8-12 år 
og 12-16 år. Der er ca. 6-8 børn eller 
unge i hver gruppe. I alt mødes grup-
perne 10 gange i løbet af foråret eller 
efteråret.

Grupperne startes op efter behov 
rundt omkring i landet ved de større 
tjenestesteder, som oftest ved KFUMs 
soldaterhjem.

Eventuelle transportudgifter til grup-
peforløbet vil blive dækket.

Hvad sker der inden gruppe-
forløbet?

Hvis samtalegrupperne er et relevant 
tilbud, bliver familien inviteret til en 
forsamtale med de to gruppeledere, 
som skal køre gruppen. Her bliver der 
talt om gensidige forventninger til at 
deltage i gruppen, og om gruppeforlø-
bet er det rigtige tilbud for barnet eller 
den unge.

Efter den sidste gruppegang inviteres 
familien til en afsluttende samtale, 
hvor der følges op på forløbet.

Har du lyst til at høre mere 
om Vetrancentrets samtale-
grupper?

Ring på tlf. 7281 9700 eller 
skriv til vetc-myn@mil.dk



Veterancentret tilbyder altid råd 
og vejledning til veteraner og på-
rørende på døgntelefonen. 
Ring til os på tlf.: 7281 9700

www.veteran.forsvaret.dk


