
 

Efterårsferien starter med segway og 

Bowling i Sønderborg 
 

 

 

Søndag den 15. oktober 2017 kl. 14:00-20:00 
  

Der indkaldes til en rigtig omgang familiehygge – vi skal ud i den sønderjy-
ske natur  

 
 

 

Vi mødes kl. 14:00 på parkeringspladsen ved Dybbøl Mølle – Her vil der være mu-

lighed for en guidet tur på segway i skanserne, hvor slaget ved Dybbøl Mølle fandt sted i 
1864. Adresse: Dybbøl Mølle – Dybbølbanke 7, 6400 Sønderborg.  
 

www.outdoor-tours.dk Hans Knag Tjørnelund vil i mindre hold køre en tur med os i 
skanserne. Det vil være frivilligt, om man vil køre segway, og aldersgrænsen for børn er 

minimum 10 år. Der vil være kage, frugt – det eneste I selv skal medbringe er en kande 
kaffe eller the. Husk eventuelt også et tæppe at sidde på. Der er smukt omkring skan-

serne, så en gåtur i området er oplagt.  

Vi hygger os i skanserne indtil kl. 16, hvorefter vi kører til Fun Bowling Sønderborg. 
Adresse Fun Bowling Sønderborg Damgade 106, 6400 Sønderborg 
 

Dagens program: 
 

14 - 16 Segway og hygge i skanserne m. kaffe og kage 
 

17 - 18 bowling 
 

18 - 20 vi spiser lækker buffet  

Under spisning har vi et rum for os selv, så der vil blive tid og mulighed for både børn 
og voksne til at snakke og hygge.  
 

Arrangementet er for børn der har eller har haft kræft, søskende under 18 år samt for-

ældre og selvfølgelig også for familier der har mistet.  
 

Som altid når Foreningen Cancerramte Børn afholder arrangementer er det gratis at del-
tage. Der bliver ikke sendt billetter ud, man møder bare op på dagen, efter man har til-

meldt sig. Max antal deltagere 50. 
 

Tilmelding senest den fredag den 30. september 2017 
 

Tilmelding via www.cancerbarn.dk (sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 23 98 98 26 

Anja Hallenslev)                                                                          
 

Ved tilmelding oplyses: 
 

Navn, mobilnummer, antal børn og antal voksne.  

http://www.outdoor-tours.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

