
 

Vinterferien starter på 1. klasse 

Brunch og bio i Sønderborg 
 

 

 

Søndag den 10. februar 2019 kl. 10.30-15.30 
  

                            
 

 

Ferie er skønt, børnene glæder sig-  og her er chancen for at starte den op i 

samvær med andre dejlige familier. 
 

Vi mødes kl. 10.30 på Cafe Ib Rehne Cairo i Sønderborg – Adr. Rådhustorvet 4, 

6400 Sønderborg. Der kan med fordel parkeres i byens indkøbscenter Borgen, parkering 
er gratis hele søndag. Der er både tagparkering og kælderparkering.  
 

Vi har vores eget område i cafeen, hvor vi sammen nyder lækker brunch. Dog er cafeen 
åben for andre gæster.  
 

Programmet for dagen er således:  
 

10.30 brunch på Café Ib Rehne Cairo 
 

12.00 vi forlader cafeen og går i samlet flok op til byens biograf.  
 

Biografen er nyåbnet i februar 2018, og slår sig op på at levere film på 1. klasse. Store 
sæder, god komfort osv., og hvis der er noget vi kan lide så er det da 1. klasse. Der vil 

blive mulighed for at vælge imellem to film, og da biografens endelige program først 
planlægges 14 dage inden selve forestillingen, så kan vi ikke sige, hvilke film. De famili-

er, som tilmelder sig vil blive kontaktet 7 dage inden arrangementet, og her tilkendegi-
ver man, hvilken film, man ønsker at se. Der vil være en familiefilm/børnefilm og en 

ungdomsfilm.  
 

12-12.30 Når vi har forsynet os med popcorn og sodavand, så indtager vi biografsalen. 

Læs mere om biografen på www.kinorama.dk biografen er også at finde på facebook.  
 

Arrangementet er for børn, der har eller har haft kræft, søskende under 18 år samt for-

ældre og selvfølgelig familier der har mistet.  
 

Som altid når Foreningen Cancerramte Børn afholder arrangementer er det gratis at del-

tage.  
 

Tilmelding senest den fredag den 1. februar 2019 
 

Tilmelding på www.cancerbarn.dk (sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 23 98 98 26 

Anja Hallenslev) 

http://www.kinorama.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

