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PRESSEMEDDELELSE

Fart og frirum i Fårup Sommerland
Der var fuld fart i Fårup Sommerland søndag den 1. maj, da 4.700 glade gæster fra en lang række
organisationer var på besøg i Fårup. Og parkens ansatte fik testet, at det ”hele virker”.
Fårup Sommerland, 02.05.16 – Det er en ren vind-vind-situation, når Fårup Sommerland inviterer intet
mindre end 4.700 gæster i Fårup Sommerland og samtidig får gennemført årets første test af parken.
Totalt 20 organisationer deltog søndag den 1. maj i ”En forårsdag i skoven”. Fællesnævneren for
deltagerne er, at de er tilknyttet en organisation, som arbejder for at forbedre forholdene for
børnefamilier, der har forskellige udfordringer.
En af de deltagende organisationer var Børnefamiliegruppen Nordjylland i Diabetesforeningen. Gruppen
har totalt 200 familiemedlemskaber i Nordjylland, hvoraf de 100 familier var med i Fårup Sommerland.
- Det påvirker hele familien, når et barn er diabetes type 1-patient, og som organisation er det vores
fremmeste opgave, at skabe et forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden,
både i faglig og social sammenhæng. Et gratis arrangement for os i Fårup er guld værd, fordi det giver os
mulighed for at knytte kontakter, som kan gøre vores hverdag enklere, siger Henning Michael Thygesen,
der er formand for Børnefamiliegruppen Nordjylland i Diabetesforeningen.
Næsten 300 Fårup-medarbejdere var på arbejde, hvoraf 130 af disse er nyansatte i parken i år.
- Træningsdagen bygger noget praktik oven på den teoretiske kompetence, som de ansatte har fået via
Fårup Academy, således at de får skabt en tryghed med henblik på gæstekontakt og salg i ”det virkelige
liv”. De, der er nye, får en forståelse for vores kultur og DNA her i Fårup Sommerland ved at opleve de
mere erfarne medarbejdere ”in action”. Alt i alt er dette en enestående måde at få gennemtestet, at ”alt
virker”, før vi åbner officielt den 5. maj, siger HR-chef i Fårup Sommerland, Jesper H. Jensen.
De cirka 5.000 inviterede gæster var fra Scleroseforeningen, Foreningen cancerramte børn,
Julemærkehjemmet, Mødrehjælpen Aalborg, Børn&Unge&Sorg, Red Barnet, Landsforeningen Down
Syndrom, Bydelsmødrene, Hjerteforeningens Børneklub, Foreningen for udsatte i DK, Hydrocephalus
Foreningen, Gestus Kids, Landsforeningen for Autisme, Børnefamiliegruppen Nordjylland
Diabetesforeningen, Frirummet - psykisk sårbare unge, Lotus - muskelsvind og Fødselsdagskompagniet.

Om Fårup Sommerland:
Fårup Sommerland blev etableret i 1975 og kunne i 2015 fejre 40 års jubilæum. Forlystelsesparken er årligt besøgt
af cirka 600.000 gæster, hvoraf 84 procent af disse er danske. Fårup Sommerland har en gæstetilfredshed på hele
99 procent og har gennem årene vundet en lang række priser, blandt andet Europas 2. bedste forlystelsespark
(Kirmes, 2015), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) samt Danmarks
bedste sommerland (2014). Fårup Sommerlands vision er at være indbegrebet af enestående oplevelser for
familier i hele Norden.

