
Mandag

sommerCAMP for 
unge pårørende

13:00 - Ankomst
14:30-17:00 - Velkomst
18:00- Aftensmad
19:30-20:30 - Fællesaktivitet

08.30 - 10.00 Morgenmad
10.00 Morgensamling 
10.15 - 11.45 Fællesaktivitet 
12.15 -13.00 Afrejse + 
Frokost (madpakke) 

08.30 - 09.30 Morgenmad 
09.30 Morgensamling 
09.45 -12.30 Workshop: 
Stonestacking el. Parkour
12.30 -14.00 Frokost 
14.00 -17.00 Workshop fortsat 
18.00 Aftensmad 
19.30 - 21.30 Fælles aktivitet

08.30 - 09.30 Morgenmad 
09.30 Morgensamling 
09.45 -12.30 Workshop: 
Portrætfoto el. Public speaking 
12.30 -14.00 Frokost 
14.00 -17.00 Workshop fortsat  
18.00 Aftensmad 
19.30 – 20.30 Fællesaktivitet 
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13:00 - Ankomst
14:30-17:00 - Velkomst
18:00- Aftensmad
19:30-20:30 - Fællesaktivitet

Hjernesagen inviterer til

3. Juli - 6. Juli ‘23

Sted: Korinth Efterskole på Fyn
Ankomst: Mandag kl. 13
Afrejse: Torsdag kl. 13.
Pris: 500 kr
Der er plads til 20 deltagere.
Alle deltagere får eget værelse.

Du kan læse mere om campen og 
tilmelde dig på vores hjemmeside:
www.hjernesagen.dk/ungeprojekt/
sommercamp-for-unge-paaroerende/

Tid til at være ung – tid til at være mig!
På campen får du, under sjove og 
uformelle rammer, mulighed for at møde 
og være sammen med andre, der er i
samme situation og forstår hvordan det
er at være ung og pårørende. 
Ud over en masse socialt samvær, får du 
mulighed for at deltage i to forskellige
sjove og spændende workshops.

Tirsdag

Onsdag

Torsdag



Kom og deltag i en spændende workshop, der er dedikeret til
at tage fantastiske portrætfotos direkte fra din mobiltelefon!
Vores erfarne instruktør Mikal Schlosser giver en inspirerende 
introduktion og vil guide dig gennem trin-for-trin-processen 
med at opnå smukke og vellykkede portrætter. Undervejs er der 
masser plads til spørgsmål og vi slutter af med at præsentere 
vores portrætter for hinanden.

Fotoworkshop

Parkour er en sjov og anderledes måde at bevæge sig på i 
naturen, hvor ALLE kan være med. I stedet for at gå omkring 
forhindringer, afprøver vi forskellige teknikker så vi kan 
komme over eller under.
Parkour er den ultimative kombination og kontrol af krop og 
sjæl. Så kom og vær med til en spændene dag med fed parkour, 
bevægelse, og sjove lege sammen med Mads, som er en 
erfaren parkourinstruktør.

Parkour

Kender du det, at du har noget på hjertet – hvad enten det er
fordi du skal til mundtlig eksamen, holde en tale – eller bare
sige noget i større forsamlinger – men tøver med at gøre det,
fordi modet ikke helt er der?  
Sammen med skuespiller Birgitte Raaberg arbejder og leger 
vi med, hvilke virkemidler, du kan bruge, så du kan stå stærkt, 
autentisk og karismatisk. 

Public Speaking

Stenstabling
På denne workshop får du, sammen med vores dygtige 
instruktør Siff, mulighed for at skabe kunst på den måske 
mest naturlige måde og lege med paradokset mellem
afstemt balance kontra stenenes solide natur.
Alle kan være fordi:
1 - Vi har mere fokus på processen fremfor resultatet! 
2 - Stenene bestemmer store dele af, hvordan skulpturerne 
udfolder sig! 

Med Mikal Schlosser

Med Mads Alexander Simonsen

Med Birgitte Raaberg

Med Siff Salsø


