
Vinterferie med aktiviteter for 
alle og plads til hele familien



Vinterferie med samvær 
for hele familien

Aktiv Vinterferie er for familier, der kan være 
udfordret på at tage på skiferie eller i Lalandia, men 
som stadig gerne vil lave noget sammen som 
familie.

Vi har sammensat et program, der giver plads til at 
aktivere krop, hoved, smagsløg, kreative sanser og 
hjerte – men også til at nyde en afslappende stund.

Alt sammen i omgivelser, hvor hele familien kan 
deltage på lige vilkår, om du sidder i kørestol eller 
springer rundt på begge ben; om du er 10 år eller 
50 år. 

Det er dig, der bestemmer udfordringerne og sætter 
grænserne.



Det gode formål

Musholm er en socialøkonomisk virksomhed med 
det sociale formål at skabe gode, attraktive 
ferieoplevelser for mennesker med handicap og 
deres pårørende.

Logistik og tilgængelighed kan nemt fylde i 
ferieovervejelserne, når der er et handicap i 
familien, men det skal det ikke hos os. Hos os er 
tilgængeligheden en selvfølge, hvor I mødes af 
muligheder frem for begrænsninger.

For os betyder det, at vi lever for at kunne tilbyde et 
sted, hvor det er dejligt at være, og som I vælger af 
lyst og ikke praktik. 



Ud af komfortzonen

På Musholm er mangfoldigheden en 
værdi, vi lever ud. Vi bilder os ikke ind, 
at alle er lige gode til alt, eller at alle skal 
kunne være med til det hele. 

Vi tror på, at alle er gode til noget, og at 
mennesker flytter sig, når der er plads 
og tryghed til at træde ud af 
komfortzonen.

Hensigten er, at I som familie – sammen 
og individuelt – får oplevelser, der er 
værd at fortælle kammerater og 
kollegaer om efter ferien!



I denne vinterferie kan I bl.a. prøve:
• Den Store Familie-Bagedyst

• Alice i Eventyrland-univers

• E-Sport

• Svævebane, klatrevæg og eventyrlige lege i hallen

• Escape Room
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Priseksempel:
Tre overnatninger, én voksen, ét barn

• Overnatning i feriebolig

• Fuld forplejning (morgenmad, frokost, 
middag i Restaurant Evald K.)

• Aktiviteter tilpasset alle funktionsniveauer 
og noget for enhver smag

• Mulighed for samvær med andre familier

Kun 1.270,- for medlemmer af en 
handicaporganisation eller patientforening

Priseksempel:
Fem overnatninger, to voksne, to børn

• Overnatning i feriebolig

• Fuld forplejning (morgenmad, frokost, 
middag i Restaurant Evald K.)

• Aktiviteter tilpasset alle funktionsniveauer 
og noget for enhver smag

• Mulighed for samvær med andre familier

Kun 3.155,- for medlemmer af en 
handicaporganisation eller patientforening

Fri for madlavning, tid til leg og hygge

Book ophold allerede nu
Er I medlem af en handicaporganisation eller 
patientforening og gerne vil have 50% rabat på 
jeres vinterferieophold, skal I bestille opholdet 
via mail eller telefon til Musholms reception:

musholm@musholm.dk / 70137700

Er I ikke medlem af en handicaporganisation 
eller patientforening, kan I booke online på:

https://musholm.dk/ophold-ferie/#vinterferie

https://musholm.dk/ophold-ferie/#vinterferie

