
FAMILIEOPHOLD  
på Pindstrup Centret på Djursland 

SENIOROPHOLD  
på Højskolen Marielyst

Den 17. - 22. april 2023

Tag på familie- 
ophold i det  
smukke natur- 
område i Vestdjurs

KAB afholder hvert år familieophold for  
beboere, og i 2023 afholdes det på Pindstrup Centret  
på Djursland. Der vil være 20 tønder land at boltre sig  
på og aktiviteter, ture og fællesspisning for både børn og 
voksne.

Tilskud
Din boligorganisation giver tilskud til opholdet. Derudover 
kan du få tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis 
du f.eks. er på kontanthjælp. Med tilskud fra feriefonden 
er det gratis for familien at deltage. Du får en hel uges 
ophold med transport og meget mere.

Tilmelding til familieophold 
På vores hjemmeside kan du læse mere om priser, til-
skud og program. Det er også her, du søger om en plads 
til dig og din familie: www.kab-bolig.dk/familieophold

Fristen for ansøgning er mandag den 20. februar 2023. 
Kort efter tilmeldingsfristen vil du få besked, om du og 
din familie har været så heldige at få plads. Det er ikke 
muligt at tilmelde sig efter den 20. februar 2023.

SOMMEROPHOLD MED
KAB-FÆLLESSKABET

Den 24. juni - 30. juni og den 31. juli - 6. august 2023

Er du over 55 år, kan  
du deltage på vores  
seniorophold

KAB afholder hvert år et sommerophold 
for seniorer (+55). I år afholdes det på  
Højskolen Marielyst på Sydfalster tæt ved stranden.

Det bliver en uge med spændende foredrag og udflugter.

Tilskud 
Din boligorganisation giver tilskud til opholdet, men 
du kan ikke modtage tilskud fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

Tilmelding til seniorophold 
På vores hjemmeside kan du læse mere om tilmelding, 
priser og program: www.kab-bolig.dk/seniorophold

Fristen for ansøgning er mandag den 20. februar 2023. 
Kort efter tilmeldingsfristen vil du få besked, om du har 
fået plads på opholdet. Det er ikke muligt at tilmelde sig 
efter den 20. februar 2023.

Husk at tilmelde dig indenmandag den 20. februar 2023 
 

Husk at tilmelde dig inden  mandag den 20. februar 2023 
 

HAR DU SPØRGSMÅL, SÅ SKRIV TIL:  
KURSER-BEBOERVALGTE@KAB-BOLIG.DK


