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Kulturværftet i Helsingør
Kl. 8.30-15.00

HØJ PÅ FÆLLESSKABER
- om unges oplevelser med venner, ensomhed og rusmidler

Hvad kendetegner et godt ungdomsfællesskab – og hvilken
forskel gør det at mærke, at fællesskabet har brug for én?
ikke er alene?
Hvorfor kan unge føle sig ensomme, selvom de
Hvad hvis man ikke lig
ner de andre i de fælle
sskaber,
man er en del af, og hva
d vil det sige at skulle ve
nde
ryggen til et fællesskab
for at passe på sig selv
?

Kan man blive høj på fællesskaber og kan dét løfte selvværdet?

Hvad betyder fællesskaberne egentlig, hvis vi spørger de unge?

- disse spørgsmål og meget mere, dykker vi ned i på konferencen.

PRIS: 1000 DKK
TILMELDING PÅ
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UNGEKONFERENCE
Indhold

2021

Oplægsholdere

Årets ungekonference sætter fokus på
fællesskaber. Vi har i Helsingung længe villet
dykke mere ned i fællesskabers betydning for
unges liv. Vi vil gerne blive klogere på, hvad et
fællesskab er, hvor styrken ved fællesskabet
ligger, og hvad der gør fællesskaber svære. Vi vil
kigge nærmere på, hvad vi som professionelle
kan gøre for at facilitere meningsfulde
fælleskaber for unge, og hjælpe dem med at
navigere i de fællesskaber, de allerede er en del
af.
For at hjælpe os med dette, har vi inviteret to
oplægsholdere, der kan bidrage med nye
vinkler på fællesskabets betydning. I år har vi
etableret et helt særligt samarbejde med
HamletScenen, der har mange års erfaring med
at skabe ungefællesskaber med udgangspunkt
i Shakespeares univers. Sidst (og bestemt ikke
mindst) har vi inviteret en gruppe unge fra
Helsingung til at dele ud af deres egne
erfaringer.

Kulturværftet

MARIA
BRUSELIUSJENSEN

Cand. Techn.Soc og Lektor ved Center for
Ungdomsforskning, Maria Bruselius-Jensen,
deler
indsigter
fra
det
igangværende
forskningsprojekt: Kan ungefællesskaber gøre
ondt?
Forskningsprojektet undersøger dynamikken
og den sociale trivsel i de ungdomsfællesskaber, som unge indgår i eller står på
kanten af. Der sættes fokus på, om unges
sociale mistrivsel også skabes, udvikles og
spredes i unges fællesskaber.

HAMLETSCENEN
HamletScenen på Kronborg i Helsingør er
Danmarks Shakespeareteater, som forvalter og
videreudvikler en enestående teatertradition.
Siden etableringen i 2008 har HamletScenen
berørt
sin
samtid
med
Shakespeares
verdenskendte, vedkommende og voldsomme
værker. Intet går uberørt hen hos Shakespeare,
og at begive sig ind i hans dramatiske univers,
er en rejse ind i menneskets inderste væsen.
HamletScenen har en bred vifte af aktiviteter
henover året, blandt andet et treårigt
talentskoleforløb i samarbejde med Helsingørs
gymnasiale uddannelsesinstitutioner.
Unge fra Helsingung har i forbindelse med
årets
konference
samarbejdet
med
HamletScenen. De vil invitere jer med ind i
deres oplevelsesunivers, hvor de udforsker de
mange dilemmaer, som fællesskaber kan kaste
os ud i.

MARIA
DICH HEROLD

Maria D. Herold er psykolog og lektor ved
Center for Rusmiddelforskning. På dagen deler
hun
indsigter
fra
sin
forskning
om
fællesskabers betydning for unges alkohol- og
stofbrug.
Maria vil blandt andet komme ind på, hvordan
unges rusmiddelforbrug handler mere om
fællesskaber end om gruppepres, og hvordan
nøglen til forandring ligger i unges evne til at
forventningsafstemme i deres fællesskaber.

Ret til ændringer forbeholdes.
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PROGRAM
08:30-09:00

Morgenmad og ankomst

09:00-09:30

Velkommen v/ direktør i Helsingør Kommune, Stella Hansen
& Helsingung

09:30-10:30

Oplæg v/ Maria Bruselius Jensen
Kan ungefællesskaber gøre ondt?
Voksensamfundet og de unge selv italesætter typisk fællesskaber som noget
entydigt positivt, men står det i virkeligheden i kontrast til mange unges
oplevelser af fællesskaber? Og hvad kan vi lære af det i forhold til unges trivsel
og mistrivsel?

10:30-10:45

Pause

10:45-11:45

Oplæg v/ Maria Herold
Fællesskabers betydning for unges rusmiddelforbrug.
Hvordan hænger rusmidler sammen med oplevelsen af samhørighed og
fælleskab? Er det muligt at bidrage til fællesskabet, hvis man ikke drikker?
Hvilke dilemmaer står de unge egentlig i, og hvordan kan vi hjælpe dem med
at navigere i det?

11:45-12:30

Frokost

12:30-14:45

Eftermiddagens workshops*

14:45-15:00

Workshop I

Workshop II

Helsingung har været med til at
udvikle et refleksionsspil omkring
ungdomsliv, alkoholforbrug og
problemløsning. På workshoppen
spiller vi spillet, og lever os ind i at
være 17 år igen, og forsøge at
navigere i et fællesskab, hvor
alkohol spiller en væsentlig rolle.

De unge fra Helsingung fører dig til
en særlig lokation og afholder en
workshop, hvor de gennem OFELIA
DIALOGER
sætter
ord
på
personlige eksistentielle dilemmaer
forbundet med fællesskaber.

Opsamling og tak for i dag

*Eftermiddagens workshop I og II kører parallelt. Det betyder, at du kommer til at deltage i begge workshops.
Du får mere information på konferencen.
Konferencen inkluderer forplejning i form af morgenmad, frokost, kaffe og kage.
Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding
Pris: 1000 DKK
Tilmelding på

Tidspunkt
Den 11. november 2021 kl. 08:30 til 15:00

Sted
Kulturværftet
Allegade 2
3000 Helsingør

Ret til ændringer forbeholdes.

