
 

 

 

Hyggeweekend i Givskud for cancerramte børn og søskende 

mellem 8 og 12 år 
 

 

 

 

 

fredag den 5. august – søndag den 7. august 2016  
  
 

Sted: Danhostel, Givskud Zoo, Løveparksvej 2 B, 7323 Givskud 
 

Fredag:  Ankomst og indkvartering kl. 17. Efter at alle har fordelt sig på værelserne, så går vi 
over i   Zoo og griller vores aftensmad. Nok ikke en kamel, men helt sikkert nogen 
lækkert. Fredag aften bruges senere til orientering om weekenden, snak og masser 
af hygge.  

 
Lørdag: Go morgen Zoo – vi skal i parken og hjælpe dyrepasseren med at give dyrene mor-

genmad. Frokost laver vi i fællesskab på den skole, som ligger lige ved siden af 
Danhostel. Det meste af eftermiddagen vil blive brugt i Zoo, men der bliver også tid 
til leg og hygge. Der er både boldbaner, rulleskøjtebane osv. ved skolen, som vi må 
benytte. Så husk praktik tøj. Til aften bestiller vi en kæmpe stak pizzaer uhmmm.  

 
Søndag:  Vi spiser noget lækkert morgenmad i vores fællesrum på Danhostel. Derefter går vi i 

gang med at pakke, inden vi bliver hentet af vores forældre kl. 10.30.  
 
 
Hvem kan deltage:  

Arrangementet er for børn der har eller har haft kræft og deres søskende. Du skal 
være i alderen 8-12 år.  

 
Hvad skal du tage med: 

Praktisk tøj og sko, da vi som sagt skal være en del i Zoo og lege udenfor på skolen. 
Derudover toilettaske og godt humør. Der vil være dyne, sengelinned og et hånd-
klæde til dig på værelset.  

 
Transport:  Der vil ikke blive arrangeret fælles transport.  
 
 
Tilmelding:  Snarest muligt og senest 15. juli 2016 via FCB´s hjemmeside                                   
                                   www.cancerbarn.dk 
 
Som altid når Foreningen Cancerramte Børn afholder arrangementer er det gratis at deltage. 
Sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 23 98 98 26 Anja Hallenslev)  
 
Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, alder, om du selv er 
cancerramt, eller om du er søskende.                                                                              
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