
   

 

   

 

 

25 ÅR MED LANDSFORENINGEN AF VÆRESTEDER 

 

 

 Mandag den 3. juli 

Kl. 10:00 Åbning af Ferie Camp. Velkommen til alle deltagerne. 

Kl. 10-17 Åbent i børnetelt, kreatelt og brætspilstelt 

Kl. 10-17 Der laves holdbannere til åbning af Udsatte Legene 

Kl. 15.30 Eftermiddagsunderholdning på scenen 

Kl. 19:30 Aftenkoncert på scenen 

Tirsdag den 4. juli 

Kl. 10-17 Åbent i børnetelt, kreatelt og brætspilstelt 

Kl. 08.00 Udflugt til Djurs Sommerland 

Kl. 19.30 Udsatte Legenes (UL) åbningsceremoni og de første discipliner 

Onsdag den 5. juli 

Kl. 10-17 Åbent i børnetelt, kreatelt og brætspilstelt 

Kl. 10-17 Der dystes i UL discipliner  

Kl. 10-16 Atletikskole for børn og unge (5-15 år) 

Kl. 10-17 Workshop 

Kl. 14:00 Børneunderholdning 

Kl. 15.30 Eftermiddagsunderholdning  

Kl. 19:15 Høvdingebold finale (UL) 

Kl. 20.30 Aftenkoncert på scenen 

Torsdag den 6. juli - FÆLLESSKABSDAG: 25 års fødselsdag  

Kl. 10-17 Åbent i børnetelt, kreatelt og brætspilstelt 

Kl. 10-17 Der dystes i UL discipliner  

Kl. 10-16 Sportsskole for børn og unge (5-15 år) 

Kl. 10-17 Workshop 

Kl. 14:00 Børneunderholdning  

Kl. 15:30 Eftermiddagsunderholdning 

Kl. 19:30 Trioen Festgarantien  

Kl. 22:00 Afslutning på fællesskabsdagen 

Fredag den 7. juli 

Kl. 10-17 Åbent i børnetelt, kreatelt og brætspilstelt 

Kl. 10-17 Der dystes i UL discipliner  

Kl. 10-16 Sportsskole for børn og unge (5-15 år) 

Kl. 10-17 Workshop 

Kl. 14:00 Børneunderholdning  

Kl. 15:30 Eftermiddagsunderholdning på scenen  

Kl. 19:30 Aftenkoncert på scenen 

Lørdag den 8. juli 

Kl. 10-17 Åbent i børnetelt, kreatelt og brætspilstelt 

Kl. 11-16 Workshop 

Kl. 15:30 Eftermiddagsunderholdning 

Kl. 19:30 Overraskelseskoncert på scenen 

Søndag den 9. juli 

Kl. 7.30-09 Farvel morgenbuffet 

Kl. 09-10 Afskedscermoni – Vores maskot Ærling vinker farvel 
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Alt det sjove på Ferie Camp 

Ferie Camp er et ferietilbud arrangeret af Landsforeningen af Væresteder for værestedsbrugere i hele 

Danmark. På Ferie Camp får familier og enkeltpersoner i en socialt udsat position mulighed for at holde 

ferie, slappe af og få et afbræk fra hverdagen med mindeværdige ferieoplevelser. 

Ferie Camp har aktiviteter for alle aldersgrupper og alle interesser. Hver dag kan man deltage i: 

Børneteltet: her kan børn deltage i krea-aktiviteter og leg arrangeret af de frivillige. 

Kreateltet: her kan de voksne kaste sig over forskellige krea-projekter planlagt af de frivillige.   

Brætspilsteltet: her kan man spille brætspil, kort, bobspil eller noget helt fjerde. 

Wellnessteltet: her kan man tage en slapper i rolige omgivelser.  

Sportsaktiviteter: fra tirsdag til fredag afholdes der Udsatte Legene (UL), hvor der dystes i 21 discipliner. 

Derudover vil der tirsdag være udflugt til Djurs Sommerland, samt spændende workshops, koncerter og 

underholdning på scenen og pladsen i løbet af ugen. 

Ferie Camp er noget ganske særligt. 

Økonomi og forplejning 
Ferie Camp er et gratis ferietilbud til socialt 

udsatte personer og børnefamilier, hvis indtægter 

pr. person ikke overstiger dagpengesatsen på 

23.449 kr. om måneden. Folkepensionister er dog 

ikke omfattet af tilbuddet om gratis tilmelding og 

skal betale for opholdet. 
 

Hver dag serveres tre måltider med drikkevarer:  

Morgenmad: kl. 7.30-9.00 

Frokost: kl. 11:30-13.00 

Aftensmad: kl. 17.00-19.00 
 

Derudover er der adgang til frugt, vand og kaffe 

hele dagen. På pladsen er der et cafeteria, hvor 

det kan købes slik, sodavand, kage mm. 

Tid og sted 
Ferie Camp afholdes i uge 27 fra mandag den 3. 

juli kl. 10.00 til søndag den 9. juli og foregår på 

Langvang Stadion, Mariagervej 180, 8920 Randers 

NV. 

Tilmelding giver adgang til Ferie Camp hele ugen. 

Det er ikke et krav at deltage hele ugen. 

Tilmelding og deltagere 

Man tilmelder sig Ferie Camp online på dette link 

Ferie Camp 2023 | Landsforeningen af 

Væresteder (nemtilmeld.dk). Du kan med fordel 

søge hjælp til at tilmelde dig på dit værested. 

Vi anbefaler, at kæledyr bliver hjemme og holder 

ferie, da de ikke må være i teltene på Ferie Camp. 

 

https://landsforeningenafvaeresteder.nemtilmeld.dk/series/ferie-camp-2023/
https://landsforeningenafvaeresteder.nemtilmeld.dk/series/ferie-camp-2023/


   

 

   

 

  

Transport og overnatning 

Som deltager står men selv for transport. Der vil være gratis shuttlebusser fra Randers Banegård til 

Ferie Camp mandag den 3. juli og igen ved fra Ferie Camp til Randers banegård lørdag den 8. juli og 

søndag den 9. juli.  

På Ferie Camp sover de fleste deltagere i telt. Teltområdet er delt op i:  

• Familieområde: for børnefamilier med ro allerede kl. 21.00. 

• Base camp: for deltagere uden små børn 

• Stilleområdet: for deltagere uden børn med behov for ekstra ro.  

• Særlige behov: for deltagere med særlige behov, hvis man er dårligt gående, eller har behov for 

strøm til hjælpemidler.  

Teltområdet er placeret i gåafstand fra pladsen, dog så langt ved, at der stadig er ro til at slappe af. Der 

skal være ro i teltområdet senest kl. 22.00.  

Det er også muligt at overnatte i egen campingvogn eller bil på Fælleden, bag ved pladsen, her er der 

dog ingen strøm, samt længere til toiletter. Man må også overnatte hjemme, hvis det er muligt. 

Der er opladningstelt på pladsen, så man kan oplade sin telefon i løbet af dagen. 

Deltagere skal selv medbringe telt og andet overnatningsgrej, samt håndklæde, tøj osv. 

 

 

 

Alkohol og rusmidler 

Indtagelse af alkohol og rusmidler på Ferie Camp-

området er ikke tilladt, og det er vigtigt at alle 

efterstræber en rolig og omgængelig adfærd, da  

der er mange børn på Ferie Camp, og vi alle skal 

kunne have det sjovt. 

Har man brug for medicin eller alkohol for at 

kunne fungere, er det helt i orden at indtage dette 

for at opretholde lavest mulige funktionspromille 

– indtagelse kan ske i medicinrummet. 

Medicinopbevaring 

På Ferie Camp har vi et aflåst medicinrum, hvor 

deltagerne kan få opbevaret medicin, både på 

køl og uden for køl. Det er åbent efter behov, så 

man kan komme forbi og få sin medicin, når der 

er brug for det i rolige omgivelser. 

Behov for opbevaring af medicin skal blot 

meldes i infoteltet ved ankomst.  

Fællesskabsdagen og tema for Ferie Camp 

Hvert år på Ferie Camp fejrer vi fællesskabet med en særlig dag, der altid falder torsdag i uge 27.  

I anledning af, at Landsforeningen af Væresteder fyldte 25 år den 11. februar 2023, har vi valgt at 

temaet for årets Ferie Camp er 25 år med Landsforeningen af Væresteder og derfor er 

fællesskabsdagen dedikeret til Landsforeningen af Væresteders 25 års fødselsdag. Kun tilmeldte kan 

deltage i fællesskabsdagen. 

Vi vil i løbet af ugen se tilbage på de mange sjove aktiviteter som vi har lavet gennem tiden og som 

mange af værestederne har deltaget i. Derfor mener vi også, at det er på sin plads, at værestedernes 

brugere er med til at fejre vores fødselsdag og derfor bliver fællesskabsdagen, torsdag den 6. juli, én 

stor fødselsdagsfejring, med alt hvad en fødselsdag bør indebære!  

Vi glæder os meget til at fejre dagen med alle deltagerne på Ferie Camp.   

 

 


