Nu skal fædrene igen forkæles…..
Fædre hygge i Gråsten
Sæt X i kalenderen den 15.-16. september 2018
Mødested: Paintball Deluxe adr. Bakkehøjvej 5, 6372 Byllerup Bov kl. 10.30 Paintball
Deluxe www.paintballdeluxe.dk
Så er det tid til revanche, vi skyder fædrehygge i gang med en mandedyst på paintball
banen. Vi starter kl. 11, så det er vigtigt, at vi samles kl. 10.30.
Vi dyster i 2 timer, 500 skud pr mand, og efter en både sjov og action fyldt start på
weekenden kører vi til
Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
Her bliver vi indkvarteret i feriehuse, og der venter en velfortjent herrefrokost. Det skal
vi selvfølgelig ikke tage os af, det er der andre, som sørger for. Hvorfor er det egentlig
altid mødrene der skal forkæles? Det er det da heller ikke, så benyt nu chancen far – nu
kan det blive din tur. Vi forventer at spise frokost kl. 14, så skulle du helt utænkeligt
være forhindret i at nå til paintball, så er det også muligt at ankomme til frokost.
Efter en god frokost og en øl, så går vi ned i wellness afdelingen og bliver vasket. Og nej
det er ikke fimset at gå i wellness, det kan faktisk være meget maskulint.
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.
Resten af eftermiddagen er afsat til mandehygge og mandehørm, aftensmaden finder vi
ud af. Mon ikke en god bøf på grillen og et glas rødvin er noget vi kan klare i fællesskab.
Vi bor i 2 huse, så der er sengepladser til 16 fædre.
Søndag Morgen – 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 hjem ad. Husene skal forlades kl. 11.
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 25. august 2018. Husk at oplyse:
din e-mail, mobilnummer og hvor du bor. Så er der mulighed for at koordinere
samkørsel.
Betaling: arrangementet betaler FCB
Sidste øjebliks til/afmelding til Stig Hallenslev 61 71 49 11.

