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Velkommen til Ungeweekend! 

Vi har i år fokus på det gode fællesskab 
og samværet med hinanden. Derfor har vi 
tilrettelagt en weekend fyldt med hygge, 
gode oplevelser og fællesaktiviteter. 
Ungeweekenden er for dig, som har lyst 
til at være sammen med andre unge med 
sclerose. 
  Ungeweekenden er for alle unge med 
sclerose mellem 19-40 år, og uanset om 
du løber derudad, bruger stok eller sidder 
i kørestol, så er du velkommen her! Nye 
som gamle ansigter kan se frem til en 
weekend, hvor vi vil hinanden.
  Scleroseforeningens eget feriecenter 
– Dronningens Ferieby – danner en per-
fekt ramme for weekendens aktiviteter. 
Dronningens Ferieby er et moderne og 
naturskønt feriecenter med god tilgæn-
gelighed og gode handicapforhold, som 
er beliggende på smukke Djursland.
  Ungeweekenden skydes i gang fredag 
aften med en fælles velkomst og en 
efterfølgende introduktion til nye delage-
re. Herefter vil Dronningens Ferieby stå 
klar med lækker aftensmad, og aftenen 
rundes af i fællessalen, hvor vi får besøg 
af en gruppe professionelle bartendere, 
som vil give os et bartendershow i lækre 

drinks. Hertil vil der være quiz, en masse 
hygge og præmier.
  Lørdag vil der være morgenmad i 
hovedhuset, og herefter er der mulighed 
for en gang hjernegymnastik, for dem 
som har lyst. 
  Vi får besøg udefra til et spændende 
fælles foredrag om cannabis. Efter en 
lækker frokost tager vi en pause, hvor 
der vil være mulighed for et hvil, Me-
ga-Twister eller en gå-tur ved stranden. 
  Derefter laver vi sjove og udfordrende 
teambuildingøvelser i det fri, inden  
vi gør klar til aftenens store udklæd-
ningsfest. Der vil være kåringer og præ-
mier i forskellige udklædningskategorier.
  Vi har inviteret professionelle bar-
tendere og dj, som sørger for de festlige 
rammer for en fornøjelig aften.
  Søndag runder vi en god weekend 
af med morgenmad og udtjekning fra 
hytterne. 
  Inden vi siger tak for denne gang, vil 
der være information omkring Sclerose-
foreningens mange medlemstilbud. 

Vi glæder os meget til at se jer!

De bedste hilsner
Ungeudvalget i Scleroseforeningen

Ungeweekend



Det kan du se frem til på Ungeweekenden
AKTIVITETER

5	Sjove	fællesaktiviteter					

– Fælles spisning         
– Drinkskursus og quiz
– Teambuilding i det fri 
– Udklædningsfest

5	Lærerige	oplæg					

– Cannabis foredrag
– Foreningens muligheder og  
tilbud til unge med sclerose

5	Nye	venskaber					

– Et brugbart netværk
– Unge i samme situation
– Gode grin og åbenhed

5	Skønne	omgivelser					

– Skov og strand
– God tilgængelighed
– Ro i sindet



TEMA

Udklædningsfest
Lørdag fra kl. 19 til 02

Årets temafest står i udklædningens tegn

Lørdag inviterer vi til udklædningsfest.  
Hvad enten du har en pirat, prinsesse,  
klovn eller noget helt fjerde gemt i maven,  
så er dette aftenen, hvor alt er muligt.  
Der vil være præmier i følgende fire kategorier:

• Sjoveste udklædning
• Mest kreative udklædning
• Bedste mandlige udklædning
• Bedste kvindelige udklædning

Vi har inviteret en dygtig DJ og hyret 
professionelle bartendere, som vil 
sørge for den helt rette stemning.  
I baren kan købes drinks-klippekort 
til favorable priser. I kan se frem til at 
kunne købe følgende cocktails: Mojito, 
Strawberry Daiquiri, Dark N Stormy, 
Passionada, Summer Breeze og New 
Age Tequila Sunrise. Der kan betales 
med  dankort og kontanter. 
  Medbring dit gode humør og HUSK 
din festlige udklædning, så vi sammen kan 
skabe rammerne for en sjov aften.



Pris
550 kr. per person, som bl.a. inkluderer  
5 x måltider, 2 x overnatninger, foredrag, teambuil-
ding, fest, præmier og dj.

Ved	ankomst
Henvend dig i receptionen ved  ankomst. Her vil nøgle 
og områdekort blive udleveret.

Indkvartering	og	husfordeling
3-4 personer bor sammen i hvert hus. Husene er moder-
ne og udstyret med køkken i kombination med opholds-
stue, entré med vaskemaskine og tørretumbler, samt 
to badeværelser. Husene er udstyret med TV og WiFi, 
brændeovn og en lille terrasse. Vi gør opmærksom på 
at et ekstra håndklæde, viskestykke og en karklud kan 
være rart selv at medbringe i hytterne. 

Læs mere om husene her:
www.dronningensferieby.dk/ferieophold/feriehusene
Du er meget velkommen til at medbringe eget senge-
tøj og håndklæde. Dog kan du også ved tilmelding 
bestille en linnedpakke (inkl. 2 håndklæder) for 110 kr.
  Fordelingen af hvem I skal bo i hus med vil blive 
sendt til jer i ugen op til Unge weekenden.
  Vi forsøger at sætte folk sammen, så alle får  
en god oplevelse.

Fredag den 12. til søndag den 14. maj 2017
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ungeweekend

Måltider	og	drikkelse	
De 5 x måltider dækker over: Aftensmad fredag. 
Morgenmad, frokost og festmiddag lørdag, samt 
morgenmad søndag.
  Drikkevarer (sodavand, øl, vin og drinks) kan 
købes til fornuftige priser i løbet af weekenden. Der 
kan betales med dankort og kontanter i baren. 
  I husene må medbringes te, kaffe, drikkevarer, 
snacks og hvad man ellers kan have lyst til.  
Bemærk dog, at det KUN er tilladt at medbringe 
egne drikkevarer nede i hytterne – ikke i forbin- 
delse med måltider og lørdagens fest.

Udklædningsfest	lørdag	aften
Vi har i år valgt, at lave en udklædningsfest  
lørdag aften, hvor der er præmier inden for  
følgende kategorier:
– Sjoveste udklædning
– Mest kreative udklædning
– Bedste mandlige udklædning
– Bedste kvindelige udklædning
Der er lagt op til en sjov aften, når en Dj fra firmaet 
MusikDJ vil sørge for den gode dansemusik.

Pauser	og	afslapning
Vi ser helst at alle deltager. Programmet inde-
holder en række indlagte pauser, men skulle  
du have behov for flere pauser undervejs, så  
er der både mulighed og forståelse herfor.

Transport
Før weekenden 
udsender vi en deltager-
oversigt med kontak-
toplysninger. Vi håber, 
at I sammen på kryds 
og tværs vil koordinere 
fælles transport.
  Offentlig transport 
er mulig, men ganske 
besværlig. Fra Aarhus 
Hovedbanegård går 
bus nr. 120 eller 83LY. I 
Grenaa skiftes til bus nr. 
1 eller 2, som kører forbi 
Dronningens Ferie by. 
Bemærk meget begræn-
sede afgangs tider. 

Tilmelding	og	betaling
Der er 70 pladser til Ungeweekenden.
Tilmelding sker fra 1. marts og  
betalingen sker online sammen  
med tilmeldingen. Først til mølle! 
Tilmeld dig på:
https://sclerose.nemtilmeld.dk/5/

Spørgsmål	og	svar
Har du spørgsmål til Ungeweek-
enden, så skriv til ungekonsulent 
Casper Lykke via e-mail:  
cly@scleroseforeningen.dk

Nye	deltagere
Nye deltagere vil kunne støtte sig op 
af medlemmer fra Ungeudvalget, 
som vil stå til rådighed med hjælp og 
vejledning under hele weekenden.



Fredag	den	12.	maj

Kl. 15.00-17.00 Ankomst og indkvartering i Dr. Ferieby
 
Kl. 17.00-18.30 Fælles velkomst  

+ introduktion til nye deltagere

Kl. 18.30-20.00 Fællesspisning i hovedhuset

Kl. 20.00 Bartendershow og quiz i salen 

Kl. 23.00 Tak for i aften

Lørdag	den	13.	maj

Kl. 07.30-09.30 Morgenmad i hovedhuset

Kl. 09.00-09.30 Hjernegymnastik (frivilligt)

Kl. 10.00-12.00 Fælles foredrag om cannabis

Kl. 12.00-13.00 Frokost 

Kl. 13.00-14.30 Pause med mulighed for hvil, 
 Mega-Twister med instruktør  
eller gå-tur til stranden

Kl. 15.00-17.00 Teambuilding med fokus på friluftsliv 

Kl. 17.00-19.00 Klargøring til fest 

Kl. 19.00-20.00 Aftensmad med helstegt pattegris,  
fisk og tilbehør

Kl. 19.00-02.00 Udklædningsfest med præmier,  
DJ og bartendere. Hotdogs til  
natmad kl. ca. 00.30

Søndag	den	14.	maj

Kl. 08.00-10.00 Morgenmad og tjek ud af huset

Kl. 10.00-11.00 Foreningens tilbud præsenteres  
(frivillig deltagelse)

Kl. 11.30 Tak for denne gang

PROGRAM
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