INTERVIEW

Velkommen,
du skønne

ferietid

Det er snart tid til at sætte hverdagen på
snooze og gå i sommerzen. Vi har spurgt
fire skønne kvinder om deres ferieplaner,
og i år står sommerhushygge, familietid
og hjemmetræning øverst på listen.
TEKST MARIA HAARBYE FOTO PRIVATE, GETTY IMAGES OG PR
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Jordbær og
selvforkælelse
Skuespiller Mille Dinesen, 46, glæder sig til en letpåklædt
sommer i Danmark, hvor hun skal bygge sandslotte med
sin søn, Eddie, og lufte sine velplejede fødder i sandaler.

Hvordan holder du dig aktiv i ferien?
“Jeg er dårlig til at sidde stille for længe ad gangen og ikke
få trænet på den ene eller anden måde. At løbe rundt efter
Eddie og afbøde de fleste ulykker er jo også en form for
træning. Men jeg er rigtig glad for min body-sds-app med
træningsformerne cufei og pafei. Appen HelloYoga fungerer
også godt. Min næste plan er at få en TRX op at hænge
derhjemme. Så er der ingen dårlige undskyldninger for
ikke at træne i ferien.”

Olie,
Balance by
Mille Dinesen
hos Milledinesen.dk, 189 kr.

Hvad kan du ikke undvære på din ferie?
“Min morgenkaffe med fløde, en tørbørste og så mine egne
to multifunktionelle produkter, Repairing balm og Body, hair
& shaving oil, som jeg på ingen måde kan undvære. Det er
så smart med produkter, der kan mere end én ting, når man
skal på ferie”

Hvad skal du have på?

Balm,
Balance by
Mille Dinesen
hos Milledinesen.dk, 129 kr.

“Så lidt som muligt, håber jeg. Og hvis der skal noget på, så
gerne så løst som muligt! Birkenstock og træningstøj ender
jeg tit i.”

Tights,
Moshi Moshi
Mind, 599 kr.

Hvad skal du have med i kufferten?
“Bøgerne, som jeg aldrig får læst med en lille purk på 1 ½ år
ved min side, tørbørsten, mine vitamintilskud i en mindre
udgave og nok ikke alle. Det vigtigste er min Vitamax.”

Hvad skal du spise?
“Fordi jeg skal holde ferie i Danmark, så står den på jordbær
med fløde. Det er et must sammen med kartoffelmadder
med mayo og purløg og nypillede rejer. Jeg skal selvfølgelig
også spise en masse is og svinge balanceret mellem gode
sunde salater og juicer og grillpølser og vino.”
Følg Mille Dinesen på
Instagram @milledin

Sandaler,
Birkenstock,
2.600 kr.
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Skal du lave noget særligt
med din søn i ferien?
“Alt, hvad jeg laver med Eddie, bliver noget særligt, for det
meste er stadig helt nyt for ham. Det er ret vidunderligt at
opleve. Vi skal – forhåbentlig – en masse i zoologisk have,
på stranden og i skoven.”

Hvor skal du tilbringe sommerferien?

Hvad glæder du dig til at opleve?

“På grund af coronakrisen synes jeg, at det er vigtigt at støtte
op om de ting, vi har herhjemme, så jeg bliver i landet og
holder ferie. Vi skal støtte de danske restauranter, teatre,
hoteller og i det hele taget alle de forretninger, der er blevet
ramt på omsætningen. I vinter var jeg i Thailand med min
lille søn, Eddie, og min søster. Og efter det tænkte jeg, at det
setup godt kunne være køreplanen, hvad ferier angår: Østen
om vinteren, og så Danmark om sommeren, for her er jo
fantastisk, hvis solen skinner.”

“Jeg glæder mig til at se min søn udvikle sig. Der sker jo
så meget i de her år, og det er så skønt at følge med i.
Derudover skal jeg arbejde med min nye Balance by Mille
Dinesen-hudplejeserie. Vi udvikler nye sager til serien,
og dem glæder jeg mig meget til at vise frem. Det er en
spændende proces og en drøm, der går i opfyldelse for mig.
Samtidig er det en naturlig forlængelse af min sundhedssøgen og fokus på self care og balance, som jeg har haft de
seneste 20 år.”
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Hvad kan du ikke vente med?
“At komme i vandet! Og lave sandslotte på stranden med
Eddie.”

Hvad får dig til at slappe af på ferien?
“At snuppe en morfar, når Eddie tager en lur. Det er dér, jeg
kan slappe af og stort set kun dér, så jeg er begyndt at gøre
det, hver gang jeg kan komme til det. Og så er det jo det
hyggeligste i verden at sove lur med lille Eddie.”

Hvad er dit bedste sommertip?
“Velplejede fødder er det bedste om sommeren. Har du
tid, så gå til en autoriseret fodterapeut. Hvis ikke, så fil dine
hæle og fodsåler hver aften, om nødvendigt, og smør dem
ind i balm. På med et par tynde bomuldssokker, og sov med
dem på. Gør det et par aftener i træk, og dine fødder vil
være bløde som silke og pæne i sandalsæsonen.”

Tørbørste,
Bambui,
159 kr.

Multivitamin,
Vitamax,
Vitaviva
494 kr.
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TRX-træning
i sommerhuset

Håndvægte,
Casall, 370 kr.

Frisør Gun-Britt Zeller, der fylder 70 år denne sommer, glæder
sig til en aktiv ferie fyldt med træning, skaldyr, godt selskab og
smukke solnedgange på terrassen i sommerhuset i Tisvilde.

TRX-slynge,
TRX home 2 system
hos Denintelligentekrop.dk, 1.549 kr.

bare at stå op og lade være med at putte noget i ansigtet.
Jeg har stort set ikke makeup på om sommeren, og det er
skønt at slippe for, for på mit arbejde er jeg jo altid stylet”

Følg Gun-Britt på Instagram
@gunbrittcoiffure

Hvad pakker du i kufferten?
“Sandaler, træningstøj, kondisko, shorts, T-shirts, små toppe
og en let kjole.”

Hvad skal du spise?
Shorts,
Graumann
Design, 1.000 kr.

“Alt muligt forskelligt og lige præcis, hvad jeg har lyst til. Jeg
er rigtig glad for fisk og skaldyr, og så kan jeg godt lide at
eksperimentere med nye opskrifter.”

Hvad kan du ikke vente med?
“At sidde på terrassen i Tisvilde og nyde solnedgangen hver
aften.”
Sneakers,
Asics hos
Nakedcph.dk,
850 kr.

Hvor skal du tilbringe sommerferien?
“Jeg skal være i mit dejlige sommerhus i Tisvilde. Vi bor der
hele juli og bruger ellers huset året rundt i weekender og til
højtider. Jeg elsker også at holde pigemiddage i sommerhuset, og mon ikke jeg skal have besøg af mine veninder til en
lille fejring af, at jeg fylder 70 år denne sommer.”

Hvad glæder du dig til at opleve?
“Jeg skulle have været i Israel med Jan og Tor fra træningsstudiet Powerhouse, som jeg er medejer af. Vi skulle have
testet en pilates-reformer, og jeg havde glædet mig til at
opleve Tel Aviv. Men jeg glæder mig nu også til at samle
svampe i Tilvilde Hegn og lave lækker mad med dem.”

Hvordan holder du dig aktiv på ferien?
“Jeg holder meget af at træne i mit sommerhus. Der har jeg
blandt andet TRX-udstyr og vægte, og så laver jeg mit eget
træningsprogram, hvor jeg kommer hele kroppen rundt.
Ofte inviterer jeg mine veninder til at komme og træne
med mig. Det er både hyggeligt og effektivt.”
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Håndklæde,
Totême, 790 kr.

Hvad får dig til at slappe af på ferien?
“Jeg kommer altid ned i gear ved at svømme, høre lydbøger,
lave mad og være sammen med søde mennesker.”

Hvad er dit bedste sommertip?
“Det er meget simpelt: Vær positiv, glad og taknemmelig.
Det kommer man rigtig langt med – uanset årstiden.”

Hvad kan du ikke undvære på din ferie?
“Min træning! Jeg træner fem gange om ugen, så træning er
også en fast del af min ferie.”

Hvad skal du have på?
“Jeg skal slappe af og bare nyde det, så det betyder blandt
andet, at jeg lever i shorts. De fleste af mine shorts er fra
Graumann Design. De er pæne og behagelige.”

Hvilke beautyprodukter er et must?
“Min nye Hair & body oil, som jeg både bruger til kroppen
for at give fugt og lidt i håret. Min nye bodyscrub også rigtig
god om sommeren til at fjerne tør hud, hvorefter jeg kommer min lækre, fugtende Body butter på. Men jeg nyder også

Hår- og
kropsolie,
Gun-Britt,
200 kr.
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Lange, lyse
sommernætter

Hvad skal du have på?
“Jeg skal helt klart nyde sommeren i fine, hvide sommerkjoler, mine sorte lædershorts og så de uundgåelige, slidte,
vintage Levi’s-shorts, som er en sand sommerklassiker i
min garderobe.”

Model Cecilie Haugaard, 29 år, skal nyde lange grillaftener,
strandture og kvalitetstid sammen med dem, hun elsker, mens
hun vil savne stemningen på sommerens aflyste festivaller.

Hvilke beautyprodukter er et must?
“Rituals Karma-dagcreme med spf 50. Det er desværre først
for et par år siden, at jeg fangede, hvor vigtigt og hvor effektivt det er at bruge faktor hele året rundt og selvfølgelig især
i sommerhalvåret. Huden får stadig en fin farve, og din tan
holder endda længere. Jeg har også altid en face mist med
i tasken til at friske mit ansigt op med og give fugt midt på
dagen, på flyrejser eller på stranden.”

Hvad skal du spise?
“Jeg elsker skaldyr, fisk og grillede grøntsager. Og så skal jeg
selvfølgelig også spise masser af god is og vandmelon.”

Solbriller,
Ray-Ban,
1.360 kr.

Hvad glæder du dig mest til at opleve?
“Til at være omgivet af dem, jeg holder af. At dagene bliver
længere og lysere, at bade i havet, og at vi alle får mere overskud til spontane aftaler. Det er som om, vi bare lever lidt
mere om sommeren i Danmark.”

Hvad får dig til at slappe af på ferien?
“Tid og nærvær med dem, jeg elsker. At vide at jeg ikke skal
noget andet end det, jeg har lyst til lige præcis i dét øjeblik.
Shorts,
501, Levis’,
449 kr.

Følg Cecilie på
Instagram @cillemouse

Hvor skal du tilbringe sommerferien?
“Det er helt karakteristisk for mig, at jeg ikke planlægger
særligt langt frem, hvis jeg kan undgå det. Jeg rejser en del
i løbet af året qua mit arbejde som model, så jeg drømmer
om dejligt vejr i Danmark, så vi kan holde ferie hjemme.
Og i år giver det jo ekstra god mening.”

Skal du lave noget særlig i løbet af din ferie?
“Vi skal helt klart være i vores sommerhus her i Danmark.
Der er ikke noget bedre end grillaftener, der varer hele nat-
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ten og strandture med en gammeldags isvaffel med masser
af guf. Jeg elsker også musik og festivaller. Det er noget af
det bedste, jeg ved. At være omgivet af dem jeg holder af,
møde nye søde mennesker, give slip, synge og skråle højt
med, uden at det virker alt for mærkeligt, og danse natten
lang. Det er for mig den ultimative lykke, og jeg kommer
virkelig til at savne dette års festivaller, som vi jo desværre
må undvære på grund af coronakrisen.”

Hvordan holder du dig aktiv på ferien?
“Jeg har altid mine Puma-løbesko med mig. Jeg foretrækker
at løbe nogle gode løbeture om morgenen, så der er fuld
fokus på hygge resten af dagen. Derudover elsker jeg at gå
lange ture uden at have en idé om, hvor turen ender.”

Hvad kan du ikke undvære på din ferie?
“Solbriller, solcreme og godt selskab.”

Kjole,
Malene Birger,
3.599 kr.
Ansigtscreme,
Karma spf 50,
Rituals, 125 kr.

Løbesko,
Puma hos
Zalando.dk,
749 kr.

Så hvis jeg har lyst til at blive liggende i sengen, gør jeg det,
eller pakke en taske og tage på stranden med dem, der er
friske, eller ligge i haven og læse en god bog.”

Hvad er dit bedste sommertip?
“Solfaktor, også selvom det er overskyet. Husk især faktor til
din overlæbe, hvis du har tendens til pigmentfejl. Og omgiv
dig med folk, du elsker, og som elsker dig for den, du er.”
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REJSE

Paddleboard
og familieidyl

samtidig fugtgivende. Den kan smøres ind med hænderne
– husk dog at vaske dem bagefter.”

Hvad skal du have med i kufferten?

Skønhedsekspert og medstifter af online-fællesskabet To The
Moon, Honey, Liv Winther, 44 år, skal nyde sit nye sommerhus,
gå lange ture og passe på huden med masser af solcreme.

Jeans,
Arket,
590 kr.

“Så lidt som muligt. Men det bedste tip, jeg nogensinde har
fået, inden jeg skulle pakke en kuffert, var at pakke det tøj,
jeg rent faktisk går med. Man tænker tit, at man vil gå med
alt det tøj, man ellers aldrig får brugt, når man skal på ferie.
Det sker bare aldrig eller føles helt forkert. Så jeg pakker mit
klassiske yndlingstøj i stedet.”

Hvad skal du spise?
“Jeg skal komme citron og persille på al min mad, og så skal
jeg spise en masse økologiske bær.”

Hvor skal du tilbringe sommerferien?
“Vi skal være i Rørvig i vores nye sommerhus. Vi har haft
sommerhus i Vejby i flere år, men solgte det sidste år. Så vi
glæder os til at indtage alt det nye.”

Hvad får dig til at slappe af på ferien?
Følg Liv på
Instagram @livwinther_

Har du nogle særlige planer?
“Vi havde egentlig planlagt at køre en uge til Verbier og
prøve en aktiv sommerferie med hiking, klatring og cykling.
Noget, jeg ellers aldrig havde set os gøre. Vi har mest gjort
os i daseferier om sommeren. Men vi har børn på 3, 10 og
12 år, så vi tænkte, at det var nu, det skulle prøves af. Det var
det så alligevel ikke grundet coronavirus. Så vi regner med,
at hele sommeren skal holdes i Rørvig. Jeg glæder mig til at
gå lange ture med mine børn. De er altid så snakkesalige,
når benene er i gang, og den første modvilje er fordampet.”

Klipklapper,
Havaianas,
135 kr.

ved jeg, at vi kommer til at være endnu mere på stranden,
end vi plejer, så der skal hele familien smøres ind flere
gange om dagen, og vi skal have købt en stor strandparasol,
som vi kan have med ned til vandet. Jeg går efter solcremer
med fysisk filter på trods af, at de er lidt mere tykke i konsistensen, særligt til vores børn. Alle de kemiske solfiltre er
så svære at finde ud af, og der er flere og flere af dem, der
ender på lister over ingredienser, der er under mistanke for
at være hormonforstyrrende.”

Hvad glæder du dig allermest til at opleve?
“Jeg glæder mig til at lave ingenting, mens vi skal lære vores
nye sommerhus at kende. Vi skal finde de bedste spots
på grunden, bade og gå eller cykle til alt. Vi har bestilt et
paddleboard. Det kan alle i familien få mange timer til at gå
med, tænker jeg.”

Hvordan holder du dig aktiv på ferien?
“Jeg skal løbe et par gange om ugen. Det gør jeg uanset,
hvor jeg er i verden. Også når jeg har ferie. Jeg har trænet
med Kayla Itsines app Sweat on and off i snart to år, og om
sommeren er den perfekt. Det er 28 minutters træning om
dagen, enten cardio eller styrketræning. Løbeturene er
præcis 28 minutter, og styrketræningen er øvelser, som min
mand også godt gider at være med til. Faktisk træner vores
børn også med indimellem. Det er vildt hyggeligt.”

Hvad kan du ikke undvære på din ferie?
“Jeg kan og må ikke undvære solcreme. Med alderen er jeg
blevet mere og mere striks med mine solcreme-rutiner. I år
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“Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg nok altid tænkt ‘Slap
dog af!’ om dem, der trænede på ferien. Men med årene har
jeg fundet ud af, at jeg har det meget bedre mentalt, og i det
hele taget lettere kommer ned i gear, når jeg har været fysisk
aktiv. Løb er fantastisk, men intet slår effekten af at lave
yoga om morgenen. Jeg bliver så taknemmelig bagefter, og
det er jo en god tilgang til en dejlig feriestemning. Men jeg
griner tit ad, at jeg nu er et af de der irriterende aktive
mennesker, jeg aldrig selv forstod.”

Hvad er dit bedste sommertip?
“At slukke min telefon og lukke ned for alt arbejde i tre
sammenhængende uger. Det gjorde jeg sidste sommer, og
følelsen af nærvær og frihed havde jeg stadig med mig flere
måneder efter, sommeren var forbi.”

Hvad skal du have på?
“Jeg skal have jeans på i sommerhuset og lange silkenederdele og T-shirts, når jeg er inde i byen. Og så kan jeg ikke
vente med at åbne skokassen med Havaianas. Følelsen af
bare tæer er det bedste.”

Hvilke beautyprodukter er et must?
SUP-board,
Earth hos
Surfline.dk,
14.800 kr.

“Jeg elsker selvbruner og særligt om sommeren, da jeg
aldrig ligger og soler mig til den farve, jeg måske i virkeligheden drømmer om. Amazing Space laver den bedste bodylotion med selvbruner. Den bruger jeg 1-2 gange om ugen efter
aftenbadet. Den giver en fin, lysebrun kulør, og så føles den

Ansigstsolcreme,
Spf 30, Karmameju, 259 kr.

Bodylotion,
Skin glow,
Amazing
Space,
350 kr.
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