
Velkommen

Viden Djurs Innovation Camp



Dronningens Ferieby

Hvem er mine kollegaer og jeg? 



Dronningens Ferieby
44 feriehuse på 75 kvm

1 fælleshus med reception, køkken 
samt konferencefaciliteter.

Alle ny renoveret i 2014 - 2016



Dronningens Ferieby

Opført af Scleroseforeningen i 1990 
af arkitekt Erik Korshagen

Protektor er Dronning Margrethe 



Scleroseforeningen
Scleroseforeningen er stifter af 

Dronningens Ferieby, men vi er en 
selvejende fond med egen 

bestyrelse. Mennesker med sclerose
har en ”fordel” da de får et 
feriebylegat på halvdelen af 

opholdsprisen.



Feriebyens formål
At modtage feriegæster, fortrinsvis 

socialt dårligt stillede lønmodtagere 
med børn, herunder at give 

scleroseramte og andre vanskeligt 
stillede handicapfamilier med børn 
økonomisk mulighed for ophold i 

centret.



Målgrupper
Mennesker med sclerose

Mennesker med brug for tilgængelighed(private 
gæster)

Andre foreninger (DH, Spastikerforeningen, 
Gigtforeningen mv)

Institutioner
Konferencer (mest foreninger)



Belægning

46,7% i 2016
22.658 gæstedøgn i 2016

Den gennemsnitlige belægning for 
feriecenter I Danmark er ca. 40% 



Aktiviteter i dag
Temaophold, herunder rideferie, 

ophold med forplejning og 
malerkurser. Aktivitetsguide i alle 

sommerferie hvor der er fuldt 
program lige fra kreative workshops 
til snobrød over bål og social hygge



Ønske til aktivitet
Skal være for hele familien og indeholde:

Sjov, leg & læring
Tilgængelighed

Hjælp til “selv”aktivering
Let at vedligeholde



Ønske til aktivitet:
Variere tidsmæssigt 

Placeres i feriebyens område og naturen 
skal inddrages

Alle skal kunne deltage
Skal ikke kræve personaleressourcer

Skal være en digital løsning som fx skal 
kunne downloades på smartphone



Eksempler
App med aktivitet
Bruge VR-briller

Andre digitale løsninger
Pokemon go
Angry Birds



Spørgsmål??
Husk at tage et områdekort med hjem. 

Og nu: Rundvisning i området og 
fremvisning af huse

I løbet af uge kan jeg kontaktes på mail: 
cha@dronningensferieby.dk eller tlf.: 

87583650/28296345

mailto:cha@dronningensferieby.dk
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