
 
 

 

Invitation til Raske Søskende Weekend på Sjælland 

7. – 9. april 2017 

Hvem kan deltage? Alle søskende som har eller har haft en bror/søster 

med kræft, eller har mistet én. Man skal være mellem 8 og 13 år. På 

holdet kan der være max. 25 deltagere så her gælder først til mølle 

princippet. 

Hvor skal vi være? Vi skal være et særdeles godt sted, nemlig i Klub 

Godset, Godsvej 101, 2670 Greve. Det bliver fra fredag den 7. april kl. 

18:00 til søndag den 9. april 2017 kl. 10:30  

Hvorfor skal vi nu det? Fordi søskende ofte lever i skyggen af den syge 

og har brug for at møde andre unge i samme situation. Psykolog Jytte 

Gandløse vil være sammen med os om lørdagen, hvor vi alle får snakket 

lidt om hvad vi går og tænker på. 

Weekendens formål? vil primært være, at komme lidt hjemmefra, 

blive forkælet, hygge og ha’ det sjovt og få en god oplevelse i samvær 

med alle de andre og med gode muligheder for at skabe nye venskaber.  

De voksne legeonkler- og tanter på weekenden vil være kendte ansigter 

fra FCB. 

Tilmelding? skal ske til Foreningen Cancerramte Børn via hjemmesiden 

www.cancerbarn.dk senest den 1. april 2017. 

Skal man med fælles transport fra Jylland til Sjælland skal man også 

skrive det. Det bliver med tog eller bus fra Århus Banegård med 

voksenledsagelse. 

Program sendes ud til alle deltagere kort efter 1. april. 

Husk ved tilmelding at oplyse, navn, alder, om I ønsker transport fra 

Jylland samt at oplyse om I har været med til Raske Søskende Weekend 

før. Hvis der måtte være gode ideer til aktiviteter som I gerne vil prøve, 

så skriv dem når I tilmelder jer, så skal vi se hvad vi kan tage ind som 

nye aktiviteter. 

Vi glæder os til at se Jer alle 


