
                                                                                                                            

 

 

 

Nu skal fædrene igen forkæles….. 
 

Fædre hygge i Gråsten 
 

Sæt X i kalenderen den 29. - 30. september 2017 

 

Mødested: Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  

 

Hvorfor er det altid mødrene der skal forkæles? Det er det da heller ikke, nu bliver det igen 

fædrenes tur. Rammerne for fædrenes tid sammen bliver igen et feriehus hos Marina 

Fiskenæs…..   

 

Det er forsøgt at lave et program, hvor der både er noget fælles fysisk aktivitet, noget hygge 

og snak over en øl samt overnatning. Formålet er fælles for alle, muligheden for at få en mand 

til mand snak om det at være far til et kræftramt barn.  
 

Program fredag: 

 

15:00 Vi mødes ved feriehuset. Når der er pakket ud og klædt om, så cykler vi en tur på MTB. 

Stedet er beliggende i skøn natur tæt på skov og vand, så det bliver for alle sanser en frisk 

måde at starte weekenden. Planen er at cykle 2 timer.. husk hjelm, drikkedunk, ekstra slange 

mv. Vi er retur i huset omkring 17.30.  
 

Dem der ankommer tidligt, og som ikke vil med på MTB har mulighed for at gå i wellness, gå 

en tur i skoven, hygge sig i huset med en øl. Anja vil være omkring huset, så løbende ankomst 

er ikke noget problem. 
 

18:00 De sidste slutter sig til, og hvis ikke man allerede har været nede og gøre 

badebukserne våde, så er chancen der nu. Vi går en tur i wellness, og ved 20 tiden er der 

aftensmad. 
 

Resten af aftenen er afsat til mandehygge og mandehørm.  
 

Program lørdag:  
 

Morgenmad – der vil være handlet ind, så vi kan få noget lækker morgenmad. Vi sover dog 

længe og nyder friheden til selv at bestemme.  
 

Efter morgenmad pakker vi sammen og kører til Paintball Deluxe www.paintballdeluxe.dk . 

Anja sørger for at have madpakker klar, så efter et par timers kamp slutter vi fædrehyggen 

med lidt at spise. Forventet afslutning kl. 15  
 

Mødested: Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten. Hus 51.  
 

Praktiske oplysninger: Der er 8 sovepladser i hvert hus fordelt på 4 værelser. Det betyder, 

at vi sover sammen 2 på et værelse. Du medbringer selv sengelinned + håndklæde. Der er 

også mulighed for at medbringe luftmadras og sove i stuen.  
 

Tilmelding: sker på www.cancerbarn.dk senest den 1. september 2017. Husk at oplyse: hvad 

tid du ankommer, og om du skal med på MTB, din e-mail, mobilnummer og hvor du bor. Stig 

vil efter den 1. september sende information ud til alle, der har tilmeldt sig, så der er mulighed 

for at koordinere samkørsel.  
 

Betaling: arrangementet betaler FCB 

 

Sidste øjebliks til/afmelding til Stig Hallenslev 61 71 49 11.  

 

http://www.paintballdeluxe.dk/

