HYTTEKATALOG

2021

HYTTER, FERIE- OG KURSUSEGENDOMME

HYTTER
I DANMARK

dui.dk/lej-hytte

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn,
unge og deres familier. Vores
formål er at arbejde for at give
børn og unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som den
bærende kraft.

Side 3 Susvind

Vi skaber fritid med mening og
indhold for hele familien, og
med aktiviteter og uddannelse
på tværs af alle generationer på
alle niveauer. Hos os er det ikke
afgørende, hvad vi laver sammen, men kvaliteten af det, vi laver sammen.

Side 4 Grønningøre
Side 5 DUI-Huset Fjellerup

Side 6 Gudenåhuset
Side 7 Aktivitetscenter Peter Sabroes Minde
Side 15 Ejnersbo
Side 8 Feriekolonien Juelsminde

Side 9 Kursusejendommen
Marbæk

Side 10
Feriehjemmet Fanø

Om DUI-LEG og VIRKE

Side 18 DUI-Huset

Side 13 Vejlbyfed

Side 11
Ungdomsgården

Kontakt os

Side 14 Ankersminde
Side 12
Feriekolonien
Reden

Vi tager børn og unges rettigheder seriøst og tør være talerør
for børn og unges rettigheder,
når voksne glemmer dem.

Side 16 DUI-Hytten Karrebæksminde

Side 17 Feriekolonien Diget

DUI-LEG og VIRKE har hytter og
foreningshuse over hele landet.
Find den opdaterede liste på
dui.dk/lej-hytte, hvor der også er
kontaktinformationer på udlejere og links til hjemmesider med
billeder.
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Susvind
Højvej 12, Tæbring
7900 Nykøbing M
24 sengepladser
Weekendpris: fra 6.125 kr
Poul Olsen
tlf. 24 66 12 94
p.olsen@privat.tele.
Læs mere på
susvind.dk

Huset har en smuk beliggenhed
med en enestående udsigt udover Dragstrup Vig til det smukke
Thy. Der er egen badestrand og
en mindre sø hvor vand standen
er under en meter. På denne sø
er der mulighed for, at sejle i de
vandcykler og kanoer som er til
rådighed på stedet. På området
forefindes desuden udendørs
borde og en havepavvillion. Der
er desuden svævebane, legeredskaber og 2 shelter til rådighed.
Huset anvendes til barnedåb,
bryllup, konfirmation og familietræf, virksomheds kursus og
lejrskole arrangementer, samt
forenings kursus
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Grønningøre
Grønningvej 18, Østre
Grønning 7870 Roslev
20 sengepladser
Kontakt udlejer for pris
Flemming Karlsen
tlf. 23 61 39 95
fkarlsen@email.dk
Læs mere på
dui.dk/gronningore

Hytten er beliggende lige uden
for Skive, tæt ved skov og strand,
og anvendes til udlejning for
både private, institutioner og
foreninger.
Stedets placering gør, at både
kajak-/kanoforeninger, børnehaver, konfirmationer, fødselsdage
og private/foreninger på weekendture i stor grad anvender
stedet.
Der er plads til overnatning til 20
personer, ligesom det er muligt
at stille telte op på grunden.
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DUI-Huset Fjellerup
Fælledvej 36, Fjellerup
8585 Glesborg
40 sengepladser
Kontakt udlejer for pris
Frits Greve Laursen
tlf. 30 34 28 47
fritsgl@mail.dk
Læs mere på
dui.dk/randers/
hytten-fjellerup

Feriehytten ligger på en 4000
kvm grund, med gode muligheder for boldspil og andre udendørsaktiviteter. På grunden findes høje træer som giver skygge
og store arealer med sol, der
er en stor bålplads, så der kan
bages snobrød og pandekager
over bål.
Hytten der lejes ud til private og
institutioner, har 40 sengepladser fordelt på 7 rum. Der findes
service til 50 personer. Køkkenet i hytten er veludstyret med
gryder og pander, to nye komfurer og to store køleskabe plus
en kummefryser. Ud over de to
badeværelser, så er der separat
baderum med brusere.
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Gudenåhuset
Allinggårdsvej 39, Svostrup
8600 Silkeborg
40 sengepladser
Weekendpris: fra 5.600 kr.
Else Sørensen
tlf. 52 23 29 11
booking@gudenaahuset.org
Læs mere på
gudenaahuset.org

Gudenåhuset ligger nord for Silkeborg i det naturskønne område ved Sminge Sø og Gudenåen.
Gudenåhuset består af en hovedbygning på 182 m², 3 hytter
på 36 m² og 1 hytte på 9 m² af
ældre dato.
Grundarealet er 10.566 m²,
hvoraf cirka 2/3 er åben terræn
med plads til boldspil og andre
aktiviteter. Der er masser af krat
og træer på grunden med store muligheder for skattejagt og
gemmeleg. Der er ligeledes en
bålplads og gynger.
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Aktivitetscenter

Peter
Sabroes Minde
Ørneredevej 23
8270 Højbjerg
32 sengepladser
Weekendpris: 6.500 kr.
(for begge bygninger)

Poul Jul
tlf. 42 50 95 10
psm@dui.dk
Læs mere på
petersabroesminde.dk

Store Peter Sabro er på 269 m2
og indeholder et stort spisesal/
mødelokale med plads til 50
pers., en pejsestue, et grupperum, stort industrikøkken, toiletter, handicaptoilet, garderober
samt undervisningsudstyr.
Lille Peter Sabroe er på 160m2
og indeholder 32 sovepladser
fordelt på følgende måde. 3 rum
med 8 senge/køjer. 2 rum med 4
senge/køjer i hvert rum. 1 åbent
rum med plads til 6 løse luftmadrasser. I rummet med plads til
madrasserne står der 2 borde
og 20 stole. Endvidere er der et
lille køkken samt 3 toiletter + 1
handicaptoilet, alle med brusebad.
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Feriekolonien Juelsminde
Gludvej 4 B, Sandbjerg Vig
7130 Juelsminde
50 sengepladser
Kontakt udlejer for pris
Poul Erik Rasmussen
tlf. 28 44 21 80
polle@aab-horsens.dk
Læs mere på
dui.dk/horsens/
feriekolonien-i-juelsminde/

DUI-LEG og VIRKE Horsens afd.
har en fantastisk feriekoloni, som
ligger i Sandbjerg Vig i Juelsminde bugt. Der er ca. 20 km til Horsens og 3 km til Juelsminde. Man
kan gå langs stranden til byen,
hvor der findes mange indkøbsmuligheder. Afstand til badestranden ca. 100 m.
Der er 50 sovepladser, og der er
køkken med service til 50 personer, gaskomfur, el-ovn, køleskab,
fryser og opvaskemaskine. Spisesal m/pejs og et stort opholdsrum. Kolonien opvarmes med el.
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Marbæk

Ferie- og
kursusegendom
Sjelborggårdsvej 44
6710 Esbjerg V
26 sengepladser
Weekendpris: 2400,- + forbrug
(Prisen er for 20 personer)

Carl Henning Møller
tlf. 75 14 28 79
chm@kreds.lev.dk

Kursushjemmet Marbæk er på
180 m² og indeholder 26 køjesenge. Huset er indrettet med
spisesal/stue, fire køjesale med
seks køjer i 2 rækker og et lederrum med to køjesenge samt
to baderum/toiletter og køkken.
Der er internet i huset.
Hytten ligger i Natura 2000 - Vadehavet og 50 m fra Verdensarv
Vadehavet.
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Feriehjemmet Fanø
Sønden Bavnen 7
6720 Fanø
37 sengepladser

(Extra gæstesenge og madrasser muligt)

Weekendpris: 3200,- + forbrug
(Prisen er for 25 personer)

Carl Henning Møller
tlf. 75 14 28 79
chm@kreds.lev.dk

Feriehjemmet Marbæk er på
284 m² og indeholder 37 senge/køjesenge. Huset er indrettet
med spisesal/stue, fire køjesale
med otte køjer i 2 etager og fire
lederrum. Tre med 1 seng og et
med to senge. To baderum med
toiletter og tre toiletter. Samt
køkken.
Hytten ligger i udkanten af Nordby, på vej mod Fanø Bad. Fanø
er en barriereø i Vadehavet. Her
er god badestrand, vild natur og
historie, f.eks. fra 2. Verdenskrig
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Ungdomsgården
Ålykkegade 43
6000 Kolding
Kun gulvovernatning
Kontakt udlejer for pris
Anita Callesen
tlf. 61 71 31 85
anita.callesen@hotmail.com
Læs mere på
ungdomsgaarden-kolding.dk

Ungdomsgården er et forsamlingshus med central placering
i Ålykkegade 43 i Kolding blot
5 minutters gåtur fra Kolding
midtby med udsigt over Kolding
ådal. Ungdomsgården er egnet
til enhver mærkedag såsom barnedåb, fødselsdage, svendegilder, studentergilder, bryllupper,
familiefester, konfirmationer, firmafester m.m..
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Feriekolonien Reden
Skarre Strandvej 23
6091 Bjert
52 sengepladser
(fordelt på to huse)

Kontakt udlejer for pris
Kirsten Hansen
tlf. 28 61 24 90
kirsten@dui.dk
Læs mere på
dui.dk/kolding/feriekolonien

Reden ligger 13 km uden for Kolding
centrum, tæt ved skov og lige ud til
Kolding fjord. Den er ikke handicap
venlig pga. trapper. Reden lejes ud
til skoleklasser op til og med 7. klasse,
børnehaver, SFO’er, dagplejere, andre
DUI-afdelinger samt til familiekomsammen. Reden lejes IKKE ud til fester.
Indretning: Stor sal med borde/bænke
til ca. 50 personer, i forbindelse med
køkken med køleskab, 6 kogeplader,
dobbelt håndvask og ovn. 2 sovesale
med 21 køjesenge i hver. 2 lederrum
med 2 køjer i hver.
I “tantehuset” ved siden af er der 3 soverum med hver 2 køjer, samt et lokale
på ca. 15 m2. Stor flisebelagt terrasse
foran huset. Boldbane og bålplads. 2
minutters gang til stranden, 10 minutter til skov.
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Vejlby Fed
Vegavej 47
5500 Middelfart
66 sengepladser
Kontakt udlejer for pris
Jens Jørn Ivarsen
tlf. 24 91 96 60
dui.fyn@nal-net.dk
Læs mere på
dui.dk/vejlbyfed

Vejlby Fed er beliggende i smukke naturomgivelser, med dejlige
udearealer og beliggenhed tæt
på stranden.
Der er 66 sengepladser, stort
køkken, 2 terasser, 2 sovebygninger m/ fælles bad og toilet.
Der er også en blokhytte til 4
personer, beliggende nede ved
stranden. Denne kan lejes separat.
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Ankersminde
Gadsbøllevej 100
5492 Vissenbjerg
75 køjesenge

(samt ekstra madrasser til 100)

Weekendpris: fra 6.000
kr.
Sebastian Nielsen
tlf. 36 17 72 00
info@ankersminde.nu
Læs mere på
ankersminde.nu

Ankerminde har store udearealer, der kan bruges til lejrture og
festivaler. I køreafstand fra Ankersminde kan man gå på opdagelse i Odense, eller tage et
smut til Egeskov Slot.
5 kursuslokaler med plads til 20
deltagere i hvert. 75 køjesengepladser – der kan søges tilladelse
hos Beredskab Fyn til flere overnattende 100 ekstra madrasser.
Sal godkendt til 150 spisende.
Veludstyret industrikøkken med
opvask – kapacitet til ca. 200
samt tilhørende service. Fodboldbane. Stort drengebad og
stort pigebad. Samt nyt hurtig
fibernet.

14

Ejnersbo
Ellinge Skovvej 51
4573 Højby
16 sengepladser
Weekendpris: fra 1.900 kr.
Morten Lyager
tlf. 29 48 12 16
info@ejnersbo.dk
Læs mere på
ejnersbo.dk

Efter en større renovering af toilet- og sovebygningen er hytten
igen klar til udlejning. Hytten ligger nord for Vig, i området Ellinge Lyng med få minutters gang
til Sejerø bugten. Hytten er velegnet til mindre grupper, som en
klasse eller hvis 2-3 familier ønsker at holde ferie sammen.
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DUI-Hytten Karrebæksminde
Enø Kystvej 33
4736 Karrebæksminde
20 på gulvmadrasser
Weekendpris: 2.400 kr
Thomas Bager
tlf. 26 80 45 50
thoba@dui.dk
Læs mere på
dui.dk/km

Hytten er beliggende i Karrebæksminde, tæt ved havn og
strand, og anvendes til udlejning
for både private, institutioner og
foreninger. Stedets placering gør,
at både kajak-/kanoforeninger,
børnehaver, konfirmationer, fødselsdage og private/foreninger
på weekendture i stor grad anvender stedet.
Der er plads til overnatning til
20 personer på gulvmadrasser
og stedet rummer service til 50
personer, ligesom der er tilladelse til at stille telte op på grunden
af brandmyndighederne.
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Feriekolonien Diget
Bøtøgårdsvej 21 a
4874 Gedser
42 sengepladser
Kontakt udlejer for pris
Lis Olesen
Tlf. 61 33 45 69
lisflyolesen@gmail.com
Læs mere på
dui.dk/rodovre/
feriekolonien-diget

Feriekolonien Diget er en koloni
i Gedesby. Kolonien blev opført
og indviet tilbage i 1973, og har
siden dannet ramme om utallige
mindeværdige arrangementer.
Diget har plads til 42 sovende
gæster, og ligger tæt ved Bøtø
Plantage på Falsters sydspids.
Nærmeste større by er Gedser,
der ligger mindre end fem km.
fra kolonien.
På grunden er der store græsarealer med gode muligheder for
at lave alverdens aktiviteter og
udendørslege – og der er god
plads til at slå telte op.
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DUI-Huset Østerbro
Sibeliusgade 41
2100 København Ø
Kun gulvovernatning
Kontakt udlejer for pris
Ann Urbrand
tlf. 20 68 68 42
urbrand@dui.dk

DUI København har et stort og
lyst foreningshus på Østerbro i
København. Huset er fuld af liv
det meste af ugen, men lejes
også ud til arrangementer.
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