
Kære Præst 
Du inviteres hermed med ledsager til introduktion af weekendopholdet Konfirmand Camp 

ONSDAG D. 21. MAJ KL. 8:30-11:30
Sted: Helsingør Ferieby, Gl. Hellebækvej 60, 3000 Helsingør. Tlf. 4921 3979 

SU: Senest d. 12. maj til Mogens Thage Hougaard/mail: mth@folkeferiefonden.dk

8:30:  Ankomst. Kaffe og croissant
9:00:  Velkomst og introduktion.
9:30:  Visning af det publikums interaktive samtale- 
 show: PRINS H. UNIVERS - Højre eller Venstre. 
10:30: Information og dialog
11:30:  Afslutning

KONFIRMAND CAMP er et enestående tilbud til 
præster og deres konfirmander. Her er muligheden 

for, at samle de unge mennesker på et weekend-
ophold midt i naturen, og komme i dybden med 
samtaler omkring eksistens og identitet, og samtidig 
skabe rum for refleksion i forbindelse med deres 
konfirmationsforberedelse. Weekendopholdet  
afsluttes med gudstjeneste i Helsingør Domkirke.
Læs mere -> konfirmandcamp.helsingorferieby.dk 
Konfirmand Camp er et samarbejde mellem Helsingør Ferieby, Folke-
FerieFonden, HamletScenen og i samråd med De Danske Folkekirker.

 
Invitation til introduktion 

af weekendopholdet Konfirmand Camp

Helsingør Ferieby 

Helsingør Ferieby ejes og drives af FolkeFerieFonden, der er en 
socialøkonomisk non-profit virksomhed, med humanitært og socialt 
samfundsansvar for de mest sårbare børn, unge og deres familier.

Helsingør Ferieby  samarbejder med flere kirkelige og kristne frivillige 
sociale hjælpeorganisationer, hvor vi giver ferie og ophold til de 
familier de visitere. Et ophold i Helsingør Ferieby kommer de sårbare 
og socialt udsatte børn, unge og deres familier til nytte og gavn.
 
Helsingør Ferieby er 40 skønne huse placeret i 68.000 m2 smuk 
natur, med udsigt til Sverige og i gå afstand til Prins Hamlets bolig 
Kronborg Slot og Helsingør Domkirke. Midt i naturen tæt på byens 
puls, kulturværftet, og det Internationalt anerkendte M/S Museet 
for Søfart.

Prins H. Univers 

Prins H. Univers – Højre eller Venstre er et interaktivt samtale-
show,  hvor den unge vært Prins H. taler om ungelivets 
universelle hverdagsdilemmaer med omdrejningspunkt i sine 
egne hverdagsfortællinger. Historien om familien der går i  
opløsning. Om døden der rammer en man har kær. Om seksualitet.  
Om konsekvensen af hadegrupper på Facebook. Om tro. Om  
kropsidealer, plastikoperationer og retten til at være sig selv med 
respekt for fællesskabet. 

På den måde går Prins H. selv forrest, og skaber et publikums-
interaktivt refleksionsrum med plads til alle spejlinger. Undervejs 
overmandes Prins H. af sine egne tvivlsspørgsmål – højre eller 
venstre – og spørger derfor de unge til råds med stor og ubesværet 
naturlighed. I dette møde – en til en – opstår der livsvigtige og 
anerkendende ungesamtaler omkring stærke følelser, som både kan 
være svære at tackle og få sat ord på i en travl og hektisk skolehverdag. 
Prins H. Univers videreudvikles løbende i samarbejde med skoler, 
ungdomsuddannelser og andre relevante samarbejdspartnere fx 
konfirmationsforberedelse – med fokus på eksistens, dannelse og 
unges livsduelighed og livsmuligheder.

Med venlig hilsen og på gensyn
Mogens Thage Hougaard, CSR Relations FolkeFerieFonden

og Lars Romann Engel, direktør HamletScenen

HELSINGØR FERIEBY 
OG HAMLETSCENEN

www.folkeferiefonden.dk www.hamletscenen.dk

http://www.hamletscenen.dk
http://konfirmandcamp.helsingorferieby.dk
http://www.folkeferiefonden.dk
http://www.hamletscenen.dk

