
 

  Familieweekend 
 

 

         1. – 3. september 2017 
 

 

Foreningen Cancerramte Børn inviterer til den årlige familieweekend, som igen i år bliver afholdt på Sankt 

Helene Centret i Tisvildeleje, denne gang fra  
 

           fredag den 1. sep. ankomst mellem 17,00 og 18,00 til søndag den 3. sep. kl. 13,00. 
             (Kom venligst ikke senere end kl. 18,00, kør i god tid, der er meget trafik fredag eftermiddag) 

 

Adresse: Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. Kørevejledning på www.helene.dk Ved forsinkelse mv. kan mo-

bil nr. 20306920 eller 20300905 benyttes. Alle familier bliver indlogeret på egne værelser med toilet og 

bad, tæt på en stor centerhal, hvor spisning og alle indendørs aktiviteter vil foregå i et isoleret miljø. 
 

Sidste år var der rigtig mange tilmeldte og da vi kan forudse det samme i år, må vi desværre 

igen i år indføre begrænsning til dette arrangement. Invitationen gælder derfor kun familier 

hvor barnet har været i behandling/vedligehold indenfor de sidste tre år (kontrol er ikke be-

handling). Begrænsningen er til for at tilgodese de nyeste familier. Hurtig tilmelding tilrådes. I 

det omfang der til sidst er ledige pladser, vil andre familier også kunne deltage. For forældre 

som har mistet må vi også sætte grænsen på 3 år. Invitationen gælder mor, far, barnet i be-

handling/behandlede samt søskende under 18 år. 
 

Fredag vil der blive serveret let aftensmad. Lørdag morgenmad, frokost og festmiddag. Søndag morgenmad  

og lettere frokost. Der skal ikke medbringes sengetøj og håndklæder. 

Deltagelse i arrangementet er gratis. FCB betaler alle udgifterne, excl. drikkevarer. 
 

Et mere udførligt program udleveres ved ankomst, men der bliver en masse arrangementer og aktiviteter til 

alle dem der har lyst. Her kan nævnes: 

 

 Foredrag  

 Hoppeborge  

 Ture i gamle MG sportsvogne 

 Udendørs skydekonkurrence for alle aldre 

 Smykkeværksted/maleværksted 

 Afslapning / afspænding / visualisering’s-seance 

 Livemusik fredag og anden underholdning lørdag  

 Ture på 3 hjulede store motorcykler 

 Zoneterapi, Kropsmassage,  

 Sidst, men ikke mindst, en masse hygge og afslapning i godt selskab. Livets batterier skal  

oplades og det bliver de på denne weekend.   
 

Sankt Helene centret (http://www.helene.dk) ligger i et naturskønt og lettilgængeligt område med mange aktivi-

tetsmuligheder. F.eks :  Minigolf  -  boldbaner  -  trampolin  -  svævebane  -  kæmpeskak  -  bordtennis  - laby-

rint  -  stor legeplads med gynger, klatrestativ og rutsjebaner – naturstier samt forskellige husdyr.  
 

Tilmelding: 

Via hjemmesiden: www.cancerbarn.dk med oplysning om følgende: 

 

Mor eller fars navn 
 

Mobilnummer 
 

Antal voksne 
 

Antal børn, og børnenes aldre 
 

Ønsker babycampingseng 
 

Særlige madønsker, f. eks. vegetar 
 

Barn i behandling ja/nej, sluttede behandling dato 
 

Husk at anføre alle oplysninger. Mangler der oplysninger som vi skal skrive efter, regnes tilmeldingen 

først fra den dato hvor vi har alle oplysningerne og det kan betyde der er overtegnet. 
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