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Hvordan kan jeg leve et godt liv, selvom det nogle gange er lidt op
ad bakke? Og hvordan kan jeg finde energi og glæde i hverdagen?

Det er spørgsmål, som CAMP Personlig Udvikling tager op hvert
År, og sætter fokus på gennem foredrag og aktiviteter.

Målet er ikke, at du skal tage hjem fra Camp’en med en fiks og fær-
dig opskrift på ’det gode liv’, den findes ikke. Men du vil helt sikkert 
opleve, at du har flere redskaber i værktøjskassen, end da du kom.

Scleroseforeningens eget feriecenter – Dronningens Ferieby –
danner den perfekte ramme om weekenden og dens aktiviteter. 
Feriebyen er smukt beliggende på Djursland – lige ud til vandet og 
en af Danmarks bedste strande, med god tilgængelighed og gode 
handicapforhold.

Uanset om du løber ubesværet derudad, bruger stok eller sidder i 
kørestol, er høj eller lav så glæder vi os til at se dig! Her er grobund 
for venskaber, der varer hele livet.

De bedste hilsner
Jane Hein, Mark Nicolaisen & Morten Lynggaard
Camp Arrangører – CAMP Personlig Udvikling

CAMP 
PERSONLIG UDVIKLING

En weekend
med fællesskab,

personlige historier 
og personlig  

udvikling



Danseinstruktør Alexander Viktor

Alexander Viktor er vokset op på en danseskole, og dans har der-
for altid været en naturlig del af hans liv. Da Alexander kørte 
galt i 2012, gennemgik han otte operationer i årene efter,  og til 
sidst i august 2019 fik han amputeret højre underben. Herefter 
vågnede han op til en hverdag, der så helt anderledes ud. Ale-
xander vil fortælle os om, hvordan dansen var med til at bringe 
ham tilbage til en meningsfyldt hverdag – og så vil han undervise
os i standarddans, latin og lidt til.

Morgensang med “MORFAR”

Her skal du lægge trykket  på morgensang, for vi har ikke kunnet få fat i en syngende 
morfar. Vi har haft sang på programmet før, det ved vi godt, men denne gang går vi 
lidt mere i dybden med nogle lette teknikker til at kunne synge en lille smule bedre. 
Vi skal hverken synge Gospel eller opera, men I skal da ikke snydes for en lille fælles-

sang. Vi skal smile, trække vejret, synge lidt og se, om vi ikke kan få smilet til at udvikle 
sig til et grin eller to.

HVAD KAN JEG OPLEVE PÅ CAMP 
PERSONLIG UDVIKLING?



Lagkageløb

Vi trænger til at være sammen og glemme 
alt om afstand og forsamlingsforbud. Her 
bliver der mulighed for både at samarbejde, 
tænke, tage fejl, turde give slip på kontrol-
len, afprøve grænser, være kreativ og grine 
sammen. Et anderledes indslag, der kræ-
ver, at alle gør det bedste, de kan. Dette løb 
foregår udendørs, hvor vi inddeles i hold. 
Tag tøj med, der passer til vejrudsigten.

En patientforening version 2.0
- hvad er er det?
Mød Scleroseforeningens
Direktør Klaus Høm

Klaus Høm har været direktør i foreningen siden september 2015. 
Måske kender du ham allerede, for han har været rundt i de fleste hjør-

ner af Danmark. Klaus er en flittig bruger af de sociale medier, og han er 
meget synlig i de danske medier. Klaus kæmper for alle, der har sclerose inde på 

livet, og hans dybe engagement i foreningen er ikke til at tage fejl af. Klaus byder op til debat og giver 
sit bud på, hvad en patientforening skal kunne i dag og i fremtiden.

Martin Jørgensen 
– informatør for Scleroseforeningen

Lørdag vil en af foreningens informatører give dig sin helt personlige for-
tælling om det at leve et godt og positivt liv, selvom det hele nogle gange 
er lidt surt… For Martin handler det om at se muligheder, lære at tage 
imod hjælp og ikke mindst erkende, at man er syg.

Martin Jørgensen har flere års erfaring som informatør i foreningen. Mar-
tin har haft sclerose siden 2007, og han er i dag 61 år. Martin vil fortælle 
om, hvordan han – på trods af sin sygdom –  lever et helt almindeligt liv med 
arbejde og familie.



Dato
Fredag den 17. til søndag den 19. september 2021

Adresse
Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenå
www.dronningensferieby.dk

Pris
550 kr. per person. Prisen inkluderer måltider, 
2 x overnatning, linnedpakke (sengetøj og  
håndklæder), foredrag og underholdning.  
Prisen inkluderer ikke drikkevarer.

Ved ankomst
Henvend dig i receptionen, når du ankommer. Her får 
du udleveret kode til det hus, hvor du skal bo. Ved si-
den af receptionen sidder arrangørerne fra Camp’en 
klar til at byde dig velkommen og svare på de spørgs-
mål, du måske har.

Indkvartering
Du bor sammen med 2-3 andre skønne personer i 
huset. Når vi nærmer os Camp’en, modtager du en 
”beboerliste”, hvor du kan se, hvem du skal bo i hus 
sammen med. Ved tilmelding har du mulighed for at 
ønske 1 person, du gerne vil bo sammen med. Vi vil 
gøre, hvad vi kan for at opfylde dit ønske, men vi kan 
ikke garantere det.

Husene
Huset du skal bo i, er udstyret med køkken i sammen-
hæng med opholdsstue samt et badeværelse med 
vaskemaskine og et toilet. Der er både TV, internet og
en lille terrasse. 

Læs mere om feriebyens hyggelige huse her: 
www.dronningensferieby.dk/ferieophold/feriehusene

Måltider og drikkevarer
Med i din pris er inkluderet aftensmad fredag, mor-
genmad, frokost og aftensmad lørdag samt morgen-
mad søndag. 

Drikkevarer (vand, øl, vin m.m.) kan købes i fælles- 
huset i løbet af weekenden. Bemærk, at det kun er  
tilladt at medbringe egne drikkevarer i husene – ikke i 
fælleslokalerne. 

Transport
Når tilmeldingsfristen er udløbet, sender vi en delta-
geroversigt til dig. Med den er der mulighed for at ar-
rangere fælles transport. Hvis du kommer med offent-
lig transport, går der en bus fra Grenå Station, som
ligger ca. 4 km fra Dronningens Ferieby. Vær opmærk-
som på, at offentlig transport til Dronningens Ferieby
kan være besværlig.

Tilmelding og betaling
Der er 50 pladser. Du kan senest tilmelde dig fredag 
den 6. august 2021. 

Venteliste
Er der ikke flere pladser, så skriv dig endelig op på ven-
teliste. Der bliver som regel altid nogle pladser ledige 
i tiden op til Camp’en. Står du på ventelisten, mod-
tager du en mail med et tilbud om en plads, når/hvis 
der bliver en ledig. Du betaler først, når du accepterer 
pladsen.

Kontakt
Der er oprettet en facebookgruppe, hvor du kan stil-
le evt. spørgsmål. Gruppen hedder: “Camp Personlig 
Udvikling for mennesker med sclerose”. Du kan også 
kontakte Morten Lynggaard på mortentl@gmail.com 
eller telefon 23 30 18 47

PRAKTISKE OPLYSNINGER

http://www.dronningensferieby.dk/ferieophold/feriehusene 
mailto:mortentl%40gmail.com%20?subject=


PROGRAM FOR CAMP PERSONLIG UDVIKLING

Fredag d. 17. september:

Kl. 14.00 - 17.00 Ankomst i feriebyen og check-in 

Kl. 17.30 - 18.00 Velkomst i fælleshuset

Kl. 18.00 - 19.00 Aftensmad

Kl. 19.15 – 21.30  Alexander Viktor: ’Min personlige historie’ & Dans

Kl. 21.30 – 22.30  Har du stadig mere energi,  
så er der hygge i fælleshuset

Søndag d. 19. september:

Kl. 09.00 - 10.00 Morgenmad i fælleshuset

Kl. 10.00 Mød din Direktør

Kl. 11.00 Tak for i år

17.-19. september 2021 · Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå 

OBS: Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i programmet.

Lørdag d. 18. september:

Kl. 08.00 - 9.45 Morgenmad i fælleshuset

Kl. 9.45 - 10.15 Morgensang med “MORFAR”

Kl. 10.30 - 12.00 Foredrag v/ informatør Martin 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 14.00 – 16.30 Lagkageløb

Kl. 18.00  Middag i fælleshuset. Kom gerne  
festlig påklædt – der er både musik  
og mulighed for at øve sine dansetrin

Kl. 01.00 Fælleshus lukker – tak for i aften


