
Familieferiehuse 2020 
For at kunne leje feriehuse skal du være medlem af 
Lungeforeningen. Husk, at du skal ansøge om ophold i  
feriehusene inden 1. februar 2020. 

Ansøgning 

Feriehusene udlejes af Støtteforeningerne til Lungeforeningen. Hvis du 

ønsker at leje et af feriehusene, kan du bestille et ansøgningsskema ved 

at kontakte Birthe Petersen på e-mail birthe@bhpetersen.dk eller på 

tlf. 22 98 90 95. 

Alle ansøgningerne behandles først samlet efter ansøgningsfristens 

udløb. Svar kan forventes ca. 1. marts 2020. 

I højsæsonen er der særlig stor efterspørgsel på husene, så det 

anbefales så vidt muligt at søge i ydersæsonen. Feriehusene er 

forbeholdt Lungeforeningens  medlemmer. 

Afbestilling 

Som hovedregel tilbagebetales depositum og leje kun, hvis huset 

lejes ud til anden side. 

Mere information 

Du kan få flere oplysninger om feriehusene ved at ringe til kontakt- 

personen under hver afdeling eller til Birthe Petersen på tlf. 22 98 90 95 

eller e-mail birthe@bhpetersen.dk 

Der tages forbehold for trykfejl. 
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Støtteforeningen for 
Nordfynsk Lokalafdeling 

Kontakt: Helge Petersen  

Akacie Alle 2, 5500 Middelfart 

Tlf. 40 81 70 31 

E-mail: helge@bhpetersen.dk 

www.lungeodense.dk

1 BERTHA’S HUS 
Adresse: Strøget 5-7, Kristiansminde, Bårdesø, 

5450 Otterup 

Beskrivelse: Huset ligger på en stor grund med 

god plads til udendørsaktiviteter. Der er en 

fantastisk udsigt, da huset kun ligger 30 m fra den 

dejlige badestrand. Der er 2 terrasser. Der er 6 

sovepladser i huset. Huset er på 68 m² og 

indeholder en dejlig stue med sovesofa til  2 

personer, TV, radio og fri Wi-Fi. Køkken med  

køle-/fryseskab, mikroovn og komfur med 

opvaskemaskine. Badeværelse med bruseniche. 

Alle 4 sovepladser er med boksmadrasser. Der er 

puder og dyner til 6 personer, og der er elvarme 

og varmepumpe. Husdyr er ikke tilladt, og 

ligeledes er rygning forbudt.  

Gode fiskemuligheder ved kyst og Put and Take 

søer. Oplev de mange seværdigheder i området 

samt badeland og legepark i Hasmark. 

 Dejlige cykelstier i området, så tag cyklen med. 

Lejen: 

Uge 14 - 42: 2.900 kr. pr. uge 

Uge 43 - 13: 2.150 kr. pr. uge  

Udenfor sæson: 

Weekend (fredag - mandag): 1.700 kr.  

Miniferie eft. aftale (mandag - fredag) 1.700 kr. 

Strømforbrug:  3 kr. pr. kwh. efter måler. 

Der skal betales depositum på 600 kr. og resten 

af beløbet betales senest 4 uger før indflytning.  

Indflytning kl. 15 – fraflytning kl. 11. 

Slutrengøring kan tilkøbes samtidig med 

reservation 750 kr. 

Skiftedag: fredag 

Støtteforeningen for 
Nordvestjydsk  Lokalafdeling

Kontakt: Bente Husum Castenschiold 

Bredgade 19, 3. th., 7480 Vildbjerg 

tlf. 60 21 04 54 mandag kl. 10 - 12 

E-mail:

bente.castenschiold@godmail.dk

 2 VESTERHAVSHYTTEN 

Adresse: Sletningen 3, Klitmøller, 7700 Thisted 

Beskrivelse: 5-8 personer. 3 soveværelser, 1 

med 2 enkeltsenge, 1 med en enkeltseng og 

gæsteseng, 1 med 2 køjesenge samt 2 sovesofa- 

er i stuen. Huset med lofter til kip på 77 m² lig- 

ger på en stor naturgrund med gyngestativ, 

rutsjebane og legehus. Der er 3 terrasser, hvoraf 

den ene er delvist overdækket. Køkken med op- 

vaskemaskine i åben forbindelse til stue med 

brændeovn og TV med Altibox, Chromecast og  

fri Wi-Fi/internet. Badeværelse med bruseniche. 

Nem og miljøbevidst opvarmning via varme- 

pumpe. Der er desuden også el-radiatorer i alle 

rum. Gåafstand til fodboldbaner og National- 

park Thy. By med masser af liv, caféer, 

restauranter og indkøbsmuligheder. Oplev Cold 

Hawaii, de mange cykelstier og nærliggende 

seværdigheder. Husdyr tilladt. Rygeforbud. 

Lejen: 

Uge 23 - 36 + 42: 2.550 kr. pr. uge 

Uge 37 - 22 (- 42) : 1.750 kr. pr. uge  

Midtugeophold og weekendophold muligt i lav- 

sæson. Forespørgsel sendes efter 1. februar på 

mail. 

El, vand og renovationsafgift:  300 kr. 

Slutrengøring kan forudbestilles: 400 kr. 

Depositum:  400 kr. 

El forbrug over 100 kwh. modregnes med 3,5 

kr. pr. kwh. 

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11. 

 Skiftedag: lørdag 

3 KLITTEN 

Adresse: Klitstien 15, Klitmøller, 7700 Thisted 

Beskrivelse: 6-8 personer. 2 soveværelser med hver 

2 enkeltsenge samt 1 værelse med 2 

elevationsenge, 2 sovesofaer i stuen. Huset med 

lofter til kip på 68 m² ligger på en stor naturgrund 

med gyngestativ, rutsjebane og fodboldmål. Der er 

3 terrasser, hvoraf den ene er delvist overdækket. 

Køkken med opvaskemaskine i åben forbindelse til 

stue med brændeovn og TV med Altibox, 

Chromecast og fri Wi-Fi / internet. Lyst 

badeværelse med gulvvarme, vaskemaskine og 

bruser. 

Nem og miljøbevidst opvarmning via varme- 

pumpe. Der er desuden også el-radiatorer i alle 

rum. Gåafstand til caféer, restauranter og 

indkøbsmuligheder samt stranden. Oplev 

Nationalpark Thy, Cold Hawaii og nærliggende 

seværdigheder. Husdyr tilladt. Rygeforbud. 

Lejen: 

Uge 23 - 36 + 42: 2.750 kr. pr. uge. 

Uge 37 - 22 (- 42) : 1.750 kr. pr. uge. 

Midtugeophold og weekendophold muligt i 

lavsæson. Forespørgsel sendes efter 1. februar på 

mail. 

El, vand og renovationsafgift:  300 kr.  

Slutrengøring kan forudbestilles: 400 kr. 

Depositum:  400 kr. 

El forbrug over 100 kwh. modregnes med 3,5 kr. pr. 

kwh. 

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11.    

Skiftedag: lørdag 

HUSK      
ANSØGNINGS

FRISTEN 
1. februar 2020



Støtteforeningen for 
Randers Lokalafdeling 

Kontakt: Formand Erik Søgaard 

tlf. 22 89 29 19 

Kasserer Lis Ullits Pilgaard 

tlf. 51 82 02 75 

Baldersvej 12, 8920 Randers NV 

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

Kontortid: første onsdag i mdr. kl. 14 -

16

 4 BOMI II 
Adresse: Klitvej 60, Fjellerup, 8585 Glesborg 

Beskrivelse: Ligger med flot udsigt over Kattegat. 

Huset er bygget 1995-96. Kørestolsegnet og 

indeholder stor stue med brændeovn, 3 dejlige 

værelser, køkken med køle-/fryseskab og komfur, 

toilet og bad. Der er 6 sovepladser, radio og TV, 

der kan tage de frie kanaler. Elvarme. Der er 

varme på i vinterhalvåret. Husdyr er tilladt (max 

2). Allergivenligt sengetøj (sengelinned, hånd- 

klæder og viskestykker medbringes). Vær 

opmærksom på, der kun må overnatte det antal 

personer, der er tilmeldt (eller andet er aftalt). 

Det er forbudt at opstille telte og lignende på 

grundene ifølge grundejerforeningen. 

Lejen: 

Uge 11 - 43: 2.550 kr. + 600 kr. i depositum pr. 

uge 

Uge 44 - 10: 1.900 kr. + 600 kr. i depositum pr. 

uge 

Huset udlejes hele året 

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11. 

El afregnes med 3 kr. pr kwh. 

Forlænget weekend (torsdag - søndag)uden for 

sæson: 950 kr. + 600 kr. i depositum  

Weekend: 850 kr. + 600 kr. i depositum  

Skiftedag: fredag 

5 OASEN II 
Adresse: Saharavej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg  

 Beskrivelse: Opført 1989-90. Tæt på dejlig 

strand. Kørestolsegnet. Indeholder stor stue 

med radio og TV, der kan tage de frie kanaler, 

køkken med køle-/fryseskab, elkomfur, toilet og 

bad. Der er 3 dejlige værelser med i alt 6 senge- 

pladser. Der er brændeovn. Husdyr er tilladt 

(max. 2). Allergivenligt sengetøj (sengelinned, 

håndklæder og viskestykker medbringes). 

Vær opmærksom på, der kun må overnatte det 

antal personer, der er tilmeldt (eller andet er 

aftalt). Det er forbudt at opstille telte og 

lignende på grundene ifølge 

grundejerforeningen. 

Lejen: 

Uge 11 - 43: 2.450 kr. + 600 kr. i depositum pr. 

uge 

Uge 44 - 10: 1.900 kr. + 600 kr. i depositum pr. 

uge Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11 

El afregnes med 3 kr. pr kwh. 

Forlænget weekend (torsdag - søndag) uden for 

sæson: 950 kr. + 600 kr. i depositum 

Weekend: 850 kr. + 600 kr. i depositum 

Skiftedag: fredag 

Støtteforeningen for 
Ribe Lokalafdeling 

Kontakt: Lisbeth Madsen, Ribegade 

46 A, 6700 Esbjerg 

tlf. 40 16 49 63 

E-mail: lisb.oestergaard@gmail.com

6 MINNA BO 
Adresse: Gl. Strandvej 22, Henne By, 6854 

Henne 

Beskrivelse: God parkering og flisebelægning 

ved indgangen. Huset kan anvendes hele året. 

Det store badeværelse gør Minna Bo egnet til 

rollator/kørestol eller til børnefamilier. Huset er 

på 80 m² og har 3 terrasser, hvoraf den ene er 

overdækket. Køkken m/køle-/fryseskab er i  

åben forbindelse med stuen. 

2 soverum med boksmadrasser samt et 

opholdsrum med 2 sovepladser. I alt 6 

sovepladser med dyner. 

Elvarme i hele huset samt brændeovn. Cykler står i 

skuret. Mange cykelstier i området. Husdyr er 

tilladt. 

Mange indendørsaktiviteter, stort badeland – 

bowling m.v. i Nørre Nebel ca. 10 km. fra 

feriehuset. 

Dejligt naturområde bl.a. Filsø – Henne Strand. 

Tirpitz museet i Blåvand osv. Husk kikkert. 

Lejen: 

Uge 18 - 44:  2.700 kr. pr. uge 

Uge 45 - 17:  1.800 kr. pr. uge  

Weekend uden for sæson 1.100 kr.  

El forbrug  3 kr. pr. kwh. 

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11. 

Skiftedag: fredag 

 7 LILJE-BO 
Adresse: Jegum Ferieland, Nordskrænten 2, 

6840 Oksbøl 

Beskrivelse: Midt mellem Blåvand – Vejers og 

Henne Strand – ligger Jegum Ferieland. Dejligt 

børnevenlig område. Ved centerområdet er der 

legeplads – minigolf – tennisbane. Feriehuset på    

65 m2 er bygget i 2002. Huset er topisoleret og kan 

anvendes hele året. Det er indrettet med hyggelig 

spise- og opholds- stue i åben forbindelse med 

køkkenet. Soveværelse med dobbeltseng og 2 

værelser. I alt 6 sove- pladser - alle med 

boksmadrasser/dyner. 

Dejligt badeværelse med skabsarrangement og 

bruseniche. Elvarme i hele huset. Cykler i skuret 

mange cykelstier i området. Husdyr er ikke tilladt. 

Mange indendørsaktiviteter, stort badeland – 

bowling m.v. i Nørre Nebel eller Oksbøl/Blåvand. 

Dejligt naturområde bl.a. Filsø – Tirpitz museet i 

Blåvand osv. Husk kikkert. 

Lejen: 

Uge 18 - 44:  2.700 kr. pr. uge 

Uge 45 - 17:  1.800 kr. pr. uge  

Weekend uden for sæson 1.100 kr.  

El forbrug  3 kr. pr. kwh. 

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 11. 

Skiftedag: fredag 

mailto:lisb.oestergaard@gmail.com


Støtteforeningen for Syd- og 
Midtsjællands Lokalafdeling 

Kontakt: Formand Dorthe Pedersen, 

Ageren 32, 4652 Hårlev, 

tlf. 29 46 14 12 

E-mail: dorthe@elvercom.dk

8 MINDEBO 
Adresse: Kontrollørlodden 9, 4736 

Karrebæksminde 

Beskrivelse: Ca. 10 km sydvest for Næstved. 

Huset ligger i dejlige omgivelser tæt ved kanalen, 

og med udsigt ud over Karrebæk Fjord. Huset 

indeholder opholdsstue, køkken, 4 sovepladser 

fordelt på to rum, 4 dyner samt 4 hovedpuder, 

toilet med brusebad. Huset er el-opvarmet og  

der er opsat varmepumpe. 

Rygning forbudt. Husdyr er ikke tilladt. 

Lejen: 

Uge 18 - 44:  2.400 kr. pr. uge  

El forbrug  3 kr. pr. kwh. 

Indflytning kl. 14 - fraflytning kl. 11. 

Skiftedag: lørdag 

Støtteforeningen for 
Sønderjydsk Lokalafdeling 

Kontakt: Michael Petersen, Østerballe 

18, 6310 Broager 

tlf. 22 51 74 85 efter kl. 17 

E-mail: michaelpskelde@live.dk

9 FJORDGLIMT 

Adresse: Fjordvej 4, Brunsnæs, 6310 Broager 

Beskrivelse: Feriehuset er beliggende på 

Broagerland i rolige omgivelser, ca. 300 m fra 

badestrand. Huset indeholder en stor stue med 

brændeovn, varmepumpe og køkkenalrum med 

ny køkken. Stort badeværelse samt 2 værelser 

med dobbeltsenge. Fra det ene værelse er der 

direkte adgang til en overdækket terrasse. Der er 

TV og internet. Der er sovepladser til 6 personer. 

Der er dyner og puder, linned skal medbringes. 

Huset er kørestolsegnet. Der er mange 

attraktioner i området. Huset kan benyttes hele 

året 

Rengøring kan tilbydes. 

Lejen: 

Uge 18 - 42:  2.500 kr. 

Uge 13 - 17 og 43 - 48:  1.200 kr. 

Uge 1 - 12 og 49 - 52:  800 kr. 

Der skal betales 600 kr. i depositum.  

Indflytning kl. 17 - fraflytning kl. 13.  

Skiftedag: fredag 

Støtteforeningen for 
Vendsyssel Lokalafdeling 

Kontakt: Kasserer Grethe Jørgensen, 

Thorvaldsensvej 2, st. tv., 

9700 Brønderslev, 

tlf. 22 45 27 08 

E-mail: gre@c.dk

10 HELSTED 
Adresse: Oktobervej 14, Løkken 

Beskrivelse: Huset ligger 200 m fra en pragtfuld 

strand, og mindre end 100 m fra huset er der 

klitter, hvor børnene kan løbe og lege. Der er 

stor udenomsplads ved huset, hvor der er gynge 

og rutsjebane. Der kan spilles bold, badminton, 

og hvad man ellers har lyst til. Huset indeholder 

stue, soveværelse, værelse, køkken med køle-/ 

fryseskab og badeværelse. I soveværelset er der 

2 boksmadrasser og ligeledes i værelset. Der er 

allergivenlige dyner og puder til sovepladserne. 

Lejen: 

Pr. uge:  2.500 kr. 

Forlænget weekend:  1.000 kr. 

El forbrug  3,50 kr. pr. kwh.      

Indflytning kl. 15 - fra flytning kl. 11.  

Skiftedag: lørdag

Støtteforeningen for 
Aalborg Lokalafdeling 

Kontakt: Jan Østerdal 

Stendalsvej 29, 9520 Skørping 

tlf. 40 31 09 07 

E-mail: zippooe@hotmail.com

11 PARKERSMINDE 
Adresse: Wiffertsholm 18, Øster Hurup, 9560 

Hadsund 

Beskrivelse: Huset er beliggende ca. 300 m fra 

Kattegat i skøn natur og med børnevenlige 

omgivelser og badeforhold. Huset har 12 sove- 

pladser fordelt på 2 soveværelser med 

elevationssenge, 1 soveværelse med elevations- 

seng og 2 køjesenge (børn) og et anneks med 4 

køjesenge. Der er dyner og puder til 12 personer. 

Stue med sovesofa til 2, nyt køkken med udsigt til 

havet. Der er rampe til kørestol. Huset opvarmes 

med el-radiatorer og varmepumpe opsat 2017. Der 

må ikke ryges 

Lejen: 

Uge 01 - 22:  2.500 kr. 

Uge 23 - 42:  3.000 kr. 

Uge 43 - 52:  2.500 kr. 

Depositum er 600 kr og betales senest den 15-4 

eller som skrevet på bevilling. Leje betales senest 1 

md. før leje dato eller som skrevet på bevilling.

El betales med 3 kr. pr. Kwh. Der er Wi-Fi i hu- set, 

Tv, opvaskemaskine og vaskemaskine samt 

tørretumbler. 

Indflytning kl. 16 - fraflytning kl. 11. 

Feriehuset skal afleveres i rengjort stand. Såfremt 

dette ikke er tilfældet - rengøres feriehuset for 

lejers regning pris 1.500 kr. Der kan bestilles afrejse 

rengøring pris 1.000 kr. 

Udlejning sker gennem Jan Østerdal på tlf. 40 31 09 

07 eller mail zippooe@hotmail.com Stendalsvej 29, 

9520 Skørping 

Skiftedag: lørdag 

mailto:michaelpskelde@live.dk
mailto:zippooe@hotmail.com


Støtteforeningen for 
Aarhus Lokalafdeling 

Kontakt:  Niels Holger Hansen, 

Glentevej 4, 8370 Hadsten, 

tlf. 20 23 69 39 

E-mail: helga-holger@hotmail.dk

12 SØNDER SKOVVEJ 
Adresse: Sønder Skovvej nr. 9, Rude Strand 

imellem Odder og Norsminde 

Beskrivelse: Stranden ligger 10 minutters gang 

fra huset. Til Odder er der ca. 8 km og til Aarhus 

er der ca. 35 km, og der kører bus i begge 

retninger. Fra terrassen er der udkig til marker og 

Saksild by. I vores hus er der adgang i alle rum 

med kørestole. Huset indeholder 3 værelser og 

en hems. Der er dyner og puder til 8 personer. En 

stor stue med pejs. Boxer TV modul/DVD og radio 

m/ CD. NYT ”Bredbånd Internet”, Weber 

Kuglegrill. Stort køkken med bar og 

opvaskemaskine. Et stort badeværelse med 

sauna og et stort brusebad. Der er også et mindre 

toilet. Derudover er der vaskemaskine og 

tørretumbler. Huset opvarmes med el radiatorer 

el gulvvarme og varmepumpe.       

Sengelinned skal medbringes. 

Lejen: 

Uge 7 - 42:  3.500 kr. 

Uge 43 - 6:  2.000 kr. 

Depositum  600 kr. 

El forbrug afregnes med  3 kr. pr. kwh.  

Der lejes ikke ud nytårsaften. 

Der kan bestilles afrejse rengøring til 600 kr. 

Indflytning kl. 15 - fraflytning kl. 12. Skiftedag: 

fredag 

Mere information

 

Du kan få flere oplysninger om 

feriehusene ved at ringe til kontakt- 

personen under hver afdeling eller til 

Birthe Petersen på tlf. 22 98 90 95 eller e-

mail birthe@bhpetersen.dk 

Der tages forbehold for trykfejl. 

Ansøgning 

Feriehusene udlejes af Støtteforeningerne til  
Lungeforeningen. 
Hvis du ønsker at leje et af feriehusene, kan 
du bestille et ansøgningsskema ved at 
kontakte Birthe Petersen på e-mail 
birthe@bhpetersen.dk eller på tlf. 22 98 90 
95.
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