
 

ØNSKELANDS PAUSEHUS 
- EN PAUSE FOR ALVORLIGT 

SYGE BØRN OG DERES 
FAMILIER  

Hvad er Ønskelands Pausehus  

Ønskelands Pausehus er et tilbud til alvorligt eller kronisk syge børn, 

om at komme på ophold i Ønskelands dejlige rammer.  

Pausehuset giver dig og din familie mulighed for at være sammen 

uden, at I skal bekymre jer om madlavning, rengøring osv. I 

Ønskeland har hverdagen faste rutiner. Der er mulighed for 

bevægelse, aktiviteter og sund mad lavet af Ønskelands dygtige 

køkkenpersonale. I får mulighed for at møde andre familier, der også 

lever med alvorlig sygdom tæt inde på livet. Der er endvidere 

mulighed for at invitere familie og venner på besøg. 

 

Tid til at være familie 

____ 

Dejlige rolige 

naturskønne 

omgivelser 

____ 

Mulighed for at slappe 

af 

____ 

Rekreation  

____ 

Lækre faciliteter  

____ 

Sjove aktiviteter 

ANSØGNING 

Pausehuset tilbydes til 
familier gennem 

patientforeninger og andre 
relevante organisationer. 
Ansøgning sker direkte til 

Ønskeland. 
Kontaktinformationer på 

næste side. 

  



 

Hvem kan komme på pauseophold?  

Målgruppen i Ønskelands Pausehus er børn i alderen 0-18 år, som 

har en alvorlig eller kronisk sygdom og deres familier. Tilbuddet er til 

familier, som trænger til en pause og til at kunne være sammen som 

familie. Målet er, at I får tid sammen, ny energi og mulighed for 

samvær med andre familier i en lignende situation. 

Ønskelands Pausehus er åbent i 3 måneder i løbet af vinteren/foråret 

2019/20.  

Hvad er Ønskeland? 

Ønskeland er en rolig og smuk ramme, der ligger på Øland ved 

Brovst i Nordjylland. Ønskeland danner rammen for arbejdet med 

sårbare børn og unge, og har 25 værelser og et stort hovedhus 

med svømmehal og aktivitetsområde. 

Ønskeland drives som en non-profit organisation, og Pausehuset er 

sponsoreret af CoolUnite Fonden, hvorfor opholdet er gratis for 

familierne. 

 

 

 

Det er jer som 

familie der afgør 

dagens indhold. Vi 

står for måltider, 

rengøring og diverse 

aktiviteter. Vi har 

lækre faciliteter, 

som er frit 

tilgængelige. 

____ 

Faciliteter  
 

Store fællesarealer 

Trampolin 

Kreative aktiviteter 

Skov i nærheden 

Svømmehal 

Dampbad  

Brætspil 

Pool, bordfodbold, 

bordtennis og airhockey  

Træningsrum 

Cykler og hjelme 

 

 

____ 

[ØNSKELAND] 

Hammershøj 29, Øland 
9460 Brovst  

www.ønskeland.dk 
anne@oenskeland.dk  

44 22 52 52 

 

 

http://www.ønskeland.dk/
mailto:anne@oenskeland.dk


Sådan søger du: 

- Udfyld dette link:  

https://forms.gle/5h7RCLTQYihk9vD19 

 

- Herefter vil du blive kontaktet af Ønskeland og vi afklarer hurtigst mu, om der er 

mulighed for et ophold. Linket vil blive lukket, når der er fyldt op i pausehuset.  

- Kontakt Ønskeland på anne@oenskeland.dk eller ring på 44225252 hvis du har 

spørgsmål. 

- Hvis I bliver tilbudt en plads i Pausehuset, vil I få tilsendt opholdsaftale og øvrige 

informationer på mail.  

- Ønskelands pausehus er åbent 3 perioder i vinteren/foråret 2019/20. Se 

perioderne i linket.  

- Vi kan ikke garantere alle ansøgere en plads. Det prioriteres at give et ophold til 

flest mulige familier, og at det er familier, der har et stort behov, der får 

pladserne. 

 

Praktiske oplysninger ang. Opholdet: 

- Familierne er selv ansvarlig for transport til Ønskeland. 

- En del af opholdet vil være en evaluering til brug for videre udvikling af 

Pausehuset. 

- CoolUnite Fonden sponsorerer Pausehuset. CoolUnite gør det dermed muligt at 

gøre opholdet gratis for familierne. 

- Bygningerne i Ønskeland ligger adskilt, og der er derfor ca. 150 meter mellem 

værelsesfløj og Hovedhus, hvor de fleste arrangementer foregår, og hvor der 

serveres mad. Alle gæster skal derfor kunne transportere sig denne afstand. 

- Ønskeland kan ikke tilbyde lægefaglig behandling. Al deltagelse i Pausehuset 

sker på eget ansvar. 

- Familierne bliver indkvarteret i 2-personers værelser fortrinsvist i stue-etage, og 

vi forsøger selvfølgelig at placere familierne i rum ved siden af hinanden, men 

der kan være tilfælde, hvor en del af familien bor i et værelse på 1. sal. 

- Værelserne indeholder 2 enkeltsenge, vask, bad og toilet, sofa og sofabord, 

samt skabe til tøj. Værelserne er ikke velegnet til store kørestole. 

- Der er ikke tv på værelserne, så familierne må medbringe ipad eller computer, 

hvis de ønsker mulighed for at se film eller tv. Der er tv i hovedhuset, og der er 

https://forms.gle/5h7RCLTQYihk9vD19
mailto:anne@oenskeland.dk


storskærm, hvor der vil blive vist film og andet. Download gerne film til jeres 

devices inden, da internetforbindelsen kan være svag på Øland.  

- Der serveres 6 daglige måltider. 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Disse 

serveres i buffeten i hovedhuset. I særlige tilfælde kan mad tages med på 

værelset, men er der faste spisetider. Skulle der være behov for særlige hensyn i 

forhold til dette, så finder vi ud af det.  

- Ønskeland står for madlavning og rengøring, men familierne er ansvarlige for 

oprydning, både i hovedhuset, og på værelserne. Hvis man har lyst, er man 

velkommen til at hjælpe os med opvask og lettere madlavning.  

- Pausehuset vil løbende tilbyde forskellige aktiviteter, f.eks. træning, kreative 

værksteder og andre arrangementer.  

- Svømmehallen er åben for gæsterne flere gange om ugen. 

- Vi vil bestræbe os på at lave arrangementer for søskende eller forældre.  

- Der er ikke lægehus eller sygehus i nærheden, og det er derfor vigtigt at I har 

afklaret med jeres læge/sygehus, hvordan evt. behandling skal foregå mens I er i 

Pausehuset. Ønskeland kan ikke udføre behandling, og der er ikke lægefaglige 

kompetencer i huset. 

- Særlige omstændigheder i forbindelse med kost, behandling osv. aftales ved evt. 

tilsagn om ophold. 

 

Praktiske oplysninger ang. Ønskeland: 

- Ønskeland ligger på Øland ved Brovst, i Nordjylland. 

- Huset består af 25 værelser, en svømmehal, et træningslokale, et 

aktivitetsområde med pool, bordtennis osv., samlingssal og spisesal.  

- Flotte udeområder og en dejlig skov i nærheden. 

- Ønskeland drives som en non-profit organisation, og der er frivillige tilknyttet 

Ønskeland, som vil stå for en del af aktiviteterne. 

 


