JULETRÆSFEST
SILKEBORG
Det bliver ikke rigtig jul, hvis FCB ikke indbyder til JULETRÆSFEST
i Silkeborg og det gør vi selvfølgelig, festen bliver nemlig
Lørdag den 8. december 2018 kl. 10:30 – 16:30
Det store juletræ står på adr. Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.
Dagens program ser nogenlunde således ud:
Kl. 10:30: Juleklip og mulighed for at fremstille årets adventskrans eller en flot
juledekoration til at tage med hjem. Vi har alle materialer.
Der vil være lidt til ganen og maven mens vi hygger os.
Kl. 12:45: Kok Amok server en rigtig julemiddag og mon ikke der er en mandel i
ris a la mande, vi må vente og se.
Kl. 14:30: Vi satser på, at Julemanden kommer og lærer os at danse om juletræet og måske
har han en gave med til de artige børn.
(det bliver ikke mange gaver han skal have med)

Kl. 15:30: Kaffe/the samt juice/sodavand og æbleskiver
Kl. 16:30: Vi ønsker hinanden en hyggelig december og god jul, samt ønsket om et
godt nytår.
Hvem kan deltage: Det kan det syge/raske barn, forældre og søskende under 18 år samt
bedsteforældre og selvfølgelig familier der har mistet. Det er desværre ikke muligt at
invitere andre med. Sidste år var der rigtig mange tilmeldte og da vi kan forudse det samme i
år, må vi desværre indføre begrænsning til dette arrangement. Invitationen gælder derfor
kun familier hvor barnet har været i behandling/vedligehold indenfor de sidste fem år (kontrol
er ikke behandling). For forældre som har mistet må vi også sætte grænsen på 5 år.
Begrænsningen er til for at tilgodese de nyeste familier.
Som altid når FCB afholder arrangementer er det gratis at deltage.
Seneste tilmelding den 25. november 2018.
Tilmelding via www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, mobilnummer, antal voksne,
antal børn under 18 år, navn og alder på hvert barn.
(sidste øjebliks til/afmelding til Michael Pedersen 2331 1787)

