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PIA 55 ÅR
Baggrund: Bor i Vejle med mand og hund.

Bedste minde: Bestilte en uges ferie i Hvide Sande lidt impulsivt på 
nettet. Feriehuset i Tyskerhavn ligger på kanten af natur og byliv, og
havde alt, hvad der var brug for. De bedste ferieminder er afslapning i 
naturen, hygge og madlavning i feriehuset.

”Vi var lige ankommet, da han var ude af døren igen.  
Han skulle liiige ned og kigge til fiskeriet”

Ønskes forbedret: Hvide Sande er især valgt, fordi Pias mand er vild 
med at fiske. Dagene kan føles lange, når manden bruger meget tid på 
fiskeriet. Pia savner aktiviteter, som er mere målrettet hende.
Næste gang vil hun nok vælge en destination, hvor der er mere at 
opleve for hende.
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POUL-ERIK 59 ÅR
Baggrund: Bor i Give med sin hustru Maibritt.  
Har eget sommerhus i Henne.

Bedste minde: Bortset fra græsslåning og småreparationer handler 
ophold i sommerhuset mest om at slappe helt af. Besøg af gode venner
og en god frokost efter besøg ved fiskehandleren er blandt  
højdepunkterne.

”Det er først efter halvanden uge, at jeg er kommet helt ned i gear”

Ønskes forbedret: Efter at have haft sommerhuset i over ti år, ligner 
de fleste ferier og weekender hinanden for Maibritt og Poul-Erik.
Sommerhuset i sig selv er en kærkommen adspredelse fra dagligdagen, 
og de opsøger f.eks. meget sjældent nye oplevelser, når de er i Henne.
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ELSE 65 ÅR
Baggrund: Bor i Esbjerg med sin mand Erik.  
Har eget sommerhus i Blåvand.

Bedste minde: Else har en tradition for at invitere 1–2 af 
børnebørnene ad gangen med i sommerhuset i skoleferierne. Det giver 
mulighed for at tilbringe lidt længere tid sammen end normalt, og det 
er noget både Else og børnebørn ser meget frem til. Her er tid til hygge, 
forkælelse og oplevelser i sommerlandet.

”Vi plejer at tage i Blåvand Zoo hvert år. Nu er det efterhånden kun de 
yngste, som gider det”

Ønskes forbedret: Det er altid hyggeligt at få besøg af 
børnebørnene, men det trækker ikke så meget i de ældste af dem 
mere. De savner aktiviteter, som er målrettet større børn. F.eks. lokale 
fodbold-aktiviteter eller -turneringer, som er en stor interesse
blandt børnene.
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FIE 34 ÅR
Baggrund: Bor i Fredericia.  
Besøger Hvide Sande med sin kæreste Thomas.

Bedste minde: Ferien er pleje af krop og sjæl. Det er vidunderligt at 
forkæle sig selv med god mad og lange gå- og løbeture i den unikke
natur.

”Jeg elsker naturen herude. Det finder man ikke andre steder.
Og jeg elsker, at jeg kan bevæge mig lige ud i den”

Ønskes forbedret: Det er dejligt, at det er så nemt at bruge naturen 
til aktiviteter. Men Fie savner lidt inspiration. Som ivrig motionscyklist 
savner hun f.eks. et alternativ til at cykle op og ned ad vejen på
Holmsland Klit, som kan virke lidt kedeligt.
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CARSTEN 44 ÅR
Baggrund: Bor i Cuxhaven.  
Besøger Danmark i to uger i autocamper med hustru og to børn.

Bedste minde: Familien elsker Danmark, og vil gerne opleve så meget 
som muligt, den tid de er her. Autocamperen giver dem en masse frihed, 
og de har allerede oplevet både Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg,
sandskulpturer i Søndervig og surfing på Ringkøbing Fjord. Oplevelserne
findes på en app, hvor autocampere deler tips og erfaringer.

”Vi vil gerne opleve så meget som muligt, når vi har ferie”

Ønskes forbedret: For Carsten og familien betyder autocamperen 
en stor grad af frihed, og muligheden for at køre lige derhen, hvor 
oplevelserne er. I sammenligning med f.eks. Frankrig, som familien 
også har besøgt, synes Carsten, at det er mere dyrt og besværligt at 
rejse med autocamper i Danmark.
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DIETER 52 ÅR
Baggrund: Bor i nærheden af Kiel.  
Er i Danmark for 14. gang med sin familie + hund.

Bedste minde: Dieter er medlem af en Facebookgruppe for folk, som 
besøger Henne Strand hver sommer. Danmark er dejligt, men det er det
sociale, som virkelig trækker. Koncerter og sociale aktiviteter på 
campingpladsen er blandt de bedste minder fra denne ferie.

”Henne Strand er et højdepunkt på året. Vi glæder os til at se folk igen”

Ønskes forbedret: Familien startede faktisk deres ferietradition 
i Danmark med at leje sommerhuse, men familien oplevede, at 
det var svært at komme i kontakt med andre på de mere lukkede 
sommerhusgrunde. Det er ærgerligt, synes Dieter, for komforten i 
sommerhuset tiltaler ham.
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CHARLOTTE 46 ÅR
Baggrund: Bor i Ejby på Fyn. Forlænget weekend i sommerhus i 
Søndervig med sin mand.

Bedste minde: For Charlotte handler miniferien om et kort afbræk fra 
hverdagen. Det har været en weekend med afkobling, gåture og hygge 
med madlavning og selvforkælelse.

”Nogle gange er sommerhuse pligt med pligt på”

Ønskes forbedret: En weekend går hurtigt, og det gælder om at 
bruge tiden godt. Charlotte er her for at slappe af, men en del praktiske 
opgaver sniger sig ind og ’stjæler ’ hendes tid. Hun vil hellere købe 
vin og fisk i specialbutikkerne end bruge den korte tid på at købe 
toiletpapir og andre praktiske ting. Det kan også være bøvlet at skulle 
pakke mange ting hjemmefra og selv lægge sengetøj på. Den sidste dag 
brugte Charlotte meget tid på at tænke på, om sommerhuset nu blev 
afleveret i ren stand.
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