
Hyggeweekend i Gråsten/Sønderborg  

for cancerramte børn og søskende 
 

 

 

fredag den 9. august – søndag den 11. august 2019  
 

Er du mellem 10 og 13 år, så er du hermed inviteret til hyggeweekend i Gråsten/Sønderborg.  

 

Sted: Danhostel Flensborg Fjord, Sejrsvej 100, 6300 Gråsten 

 

Fredag:  Ankomst og indkvartering kl. 17. Efter at alle har fordelt sig på værelserne, spiser vi aftens-

mad. Ellers er fredag aften afsat til hygge og socialt samvær, så vi lærer hinanden at kende. 

Du bor på værelser, hvor der kan sove 2 personer. Der er linned, sengetøj og håndklæder på 

værelserne. 

 

Lørdag: Efter en lækker morgenmad i hotellets restaurant, så bruger vi formiddagen på at hygge og 

lære de andre bedre at kende. Efter frokost tager vi til Sønderborg og besøger Historiecenter 

Dybbøl Banke. Her skal vi sammen med en guide se stedet og opleve, hvor krigen i 1864 

fandt sted. Her får vi et brag af oplevelser, vi ser hvor soldaterne boede og sov, vi støber vo-

res egen geværkugle v. smeden, laver pandekager over blus, og ser hvor soldaterne kæm-

pede for mange år siden. 

 

 Efter besøget på Historiecentret går vi ned i byen, en gåtur på cirka 30 minutter. Vi bliver i 

byen indtil vi har spist aftensmad, hvorefter vi bliver kørt tilbage til danhostel med bus.  

 

 Resten af aftenen bruger vi på Danhostel, hvor der både er idrætshal, hyggeområder, pool 

bord og meget andet. Vi skal selvfølgelig hygge, spise slik osv., og lave noget fælles med de 

andre. Vi planlægger aktiviteterne, når vi kender vejret og ser, hvor meget energi vi har. Du 

behøver ikke selv tage slik og sodavand med, det sørger FCB for.  

 

Søndag:  Vi spiser fælles morgenmad i restauranten. Derefter går vi i gang med at pakke, inden vi bli-

ver hentet af vores forældre kl. 10.30.  

 

Hvem kan deltage:  

Arrangementet er for børn der har eller har haft kræft og deres søskende. Du skal være i al-

deren 10-13 år. Der kan være 24 børn med, og du kan godt deltage selvom du ikke har en 

søskende med.  

 

Hvad skal du tage med: 

Praktisk tøj og sko, så vi kan være udenfor. Der er på selve Danhostel rigtigt mange mulig-

heder for aktiviteter, så tag endelig tøj med, så du kan røre dig i og deltage aktivt. Derud-

over skal du medbringe toilettaske og godt humør. Der er sengelinned og et håndklæde til 

dig på værelset. Medbringer du lommepenge, så skal du selv have dem på dig. Du må meget 

gerne have din mobiltelefon med, så du kan tage billeder osv. i løbet af weekenden. Husk 

gerne en lille rygsæk til om lørdagen, når vi skal på tur.  

 

Transport:  Der vil ikke blive arrangeret fælles transport. 

 

 

Tilmelding:  Snarest muligt og senest 1. juli 2019 via FCB´s hjemmeside www.cancerbarn.dk  

Det er vigtigt, at I hjemme taler sammen om, hvordan man bliver klar til at sove ude – uden mor og far. 

Det er en klar fordel at være selvhjulpen i forhold til helt almindelige ting, og øve sig i at sove ude, inden 

man deltager i en weekend med så mange andre børn. Glæde og godt humør smitter, men det bør det at 

være ked af det også.  

 

 

Som altid når Foreningen Cancerramte Børn afholder arrangementer er det gratis at deltage. 

Sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 23 98 98 26 Anja Hallenslev)  

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

