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Champagne og limousinekørsel i Frederikshavn 
Happydays inviterede tidligere og nuværende medarbejdere til utraditionel 
jubilæumsfest 
 
Det var hverken royalt besøg eller Bill Clinton på foredragsturne, der i lørdags satte gang i 
rygterne i Frederikshavn, da byen blev invaderet af limousiner. Det var bare Happydays, der 
markerede sit 10 års jubilæum som kør-selv-rejseekspert med blandt andet at fragte 89 
tidligere og nuværende medarbejdere til fest. Det foregik i fire limousiner, som kørte i 
pendulfart mellem firmaadressen og festlokalerne, og kortegen af store, hvide dollargrin, der 
kørte frem og tilbage i Frederikshavn en lørdag eftermiddag, var et tilpas usædvanligt syn til 
at sætte snakken i gang i byen. 
 
Happydays etablerede sig d. 1. april 2004 i Frederikshavn og har igennem årene sendt over en halv 
million rejseglade mennesker på ferie. I dag er Happydays det bedst bedømte kør-selv-rejsebureau 
på Trustpilot.dk – og det er stadig forpligtelsen i firmanavnet, der driver flokken bag Happydays: 
”Vi har aldrig været noget helt almindeligt rejsebureau, så vores jubilæum blev naturligvis heller 
ikke fejret på helt traditionel vis”, fortæller administrerende direktør Søren Idun, der har været med 
fra den spæde begyndelse. Han forklarer: ”Happydays er en vision om at skabe glade dage, både for 
dem, der rejser med Happydays og dem, der arbejder for Happydays. Vi kalder det Rejser med 
glæde, og alle, der ansættes hos Happydays, skriver f.eks. under på, at de vil bidrage til at gøre det 
sjovt at gå på arbejde”. 
 
Rejseglæde og sjov har derfor også været temaet bag Happydays’ 10-års-jubilæum. Hvor andre 
jubilarer sædvanligvis inviterer til reception for forretningsforbindelser og officielle pinger, har 
Happydays i stedet valgt at sætte medarbejderne i fokus – også dem, der ikke længere har deres 
faste gang på kontoret: ”Vi synes faktisk, vi har skabt noget helt særligt med Happydays – og vi 
synes, 10 år er en bedrift som fortjener et brag af en jubilæumsfest”, fortæller Søren Idun: ”Men 
Happydays er kun blevet så stor en succes på grund af alle de mennesker, der har været involveret 
gennem årene. Så vi besluttede at invitere alle dem, der har en social aktie i historien om 
Happydays – og det har været fantastisk at opleve, hvilken opbakning og glad forventning 
invitationerne har bragt”. 
 
Jubilæumsbegivenhederne begyndte allerede på dagen d. 1. april med champagnebrunch og behørig 
fejring af de medarbejdere, der kunne fejre 10 års jubilæum sammen med firmaet. Lørdag gik det 
løs fra kl. 16 med champagnebar og glade gensyn for nuværende og tidligere medarbejdere samt 
andre med en social aktie i Happydays på firmaadressen i Frederikshavn. Med champagneglasset i 
hånden blev gæsterne herefter fragtet i limousiner til middag og efterfølgende fest på 
panoramarestaurant Snerlen med udsigt over Kattegat. 
 
Kontakt: 
Adm. direktør Søren Idun 
96 21 13 11 
si@happydays.nu 
www.happydays.nu 
 

www.happydays.nu 



Billedtekster: 
1) De tre partnere bag Happydays: Søren Thomsen, Søren Idun og Knud Nielsen. 
2) Flokken af nuværende og tidligere medarbejdere samlet foran kortegen af limousiner. 
3+4) Jubilæumsfesten begyndte i Happydays’ egne lokaler med champagne og en tur ”down 
memory lane” med fotos og historier ved adm. dir. Søren Idun. 
5+6) Happydays har altid haft tradition for at fejre sine succeser med champagne – 10 års dagen var 
den seneste i rækken. 
7+8+9) Efter glade gensyn på firmaadressen blev alle gæster udstyret med et glas champagne og 
fragtet standsmæssigt til festlokalerne i fire limousiner med egen chauffør. 
10) Synet af fire, hvide limousiner, der kørte i pendulfart gennem Frederikshavn, satte lørdag 
eftermiddag gang i rygterne i byen. 
11) Happydays’ medarbejdere sørgede for lidt bedre kage til kaffen på selve årsdagen d. 1. april. 
 
Fotos i høj opløsning kan downloades her 
http://www.happydays.nu/dk/content/happydays/companyprofile.php?tab=2 
 
Se festfotoalbummet fra hele jubilæumsugen på Happydays’ facebook 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152205140494979.1073741828.73985764978&type=3 
 


