
                                                                                                                            

MØDREHYGGE 2019 RØMØ 
 

Sæt et stort X i kalenderen den 12. - 13. oktober 2019 
 

Det er tid til en gang mødrehygge, og denne gang skal vi mødes på Rømø. Vi skal ride på 
islændere, i wellness, spise lækker aftensmad og bruge et døgn sammen, hvor der kan hygges, 
sludres og udveksles erfaringer. 
 

Som mor til et barn, der enten har haft eller er ramt af cancer, er der brug for at gøre noget for 
sig selv og oplade egne batterier. Formålet er derfor hel enkel og ligetil, mødrene skal hygge sig. 
 

Program lørdag: 11-12 ankomst. Vi mødes ved Enjoy resorts Rømø, Vestergade 31, 6792 Rømø. 

Vi mødes ved lejlighed nr. 1831, parkering på grusparkering på venstre hånd ved indkørsel til 
feriecentret. Der vil være let frokost i form af brød med pålæg ved ankomst. Klokken 12.30 går vi 
i samlet flok til ridecentret, der ligger 15-20 minutters gågang fra centret. 
 

13.30-15.30 2 timers ridetur på Islændere (påklædning: lukket sko, lange bukser) Vi er selv med 
til at sadle hestene op :-)  
 

Her skal det nævnes, at man ikke behøver at kunne ride – ALLE kan deltage, og vi har guider 

med.  
 

Efter rideturen går vi tilbage til centret og indlogerer os i ferieboligerne. Der bor 4 mødre i hver 
bolig. Vi har i alt 6 boliger, og husene spiser sammen to og to. Det betyder at ved aftensmad 

lørdag og morgenmad søndag skiftes husene til at finde sammen. Mere om det, når vi samles.  
 

Stedet er kendt for deres store wellness afdeling, og den skal vi selvfølgelig også prøve.  
 

16.30-18.00 Vi går i wellness 
 

19.00 Vi spiser fælles aftensmad i husene, der vil være bestilt menu fra stedets restaurant.  
 

Husk at medbringe: badetøj, håndklæde og sengelinned samt praktisk tøj/sko til rideturen. Vi 

rider uanset vejret, så tag en varm sweater med.  
 

Ferieboligerne er store nok til, at vi nemt kan sidde 8-12 personer i hvert hus. Så der er rig 
mulighed for at rykke rundt efter aftensmaden. Der er handlet lidt hygge i form af vin, sodavand, 

slik mv ind til alle ferieboliger, så der er lagt op til en rigtig hyggelig aften.   
 

Program søndag: Morgenmad  – der vil være handlet ind. Det er jo mødre der er samlet, så i 
fællesskab får stillet noget lækkert an. Vi skal være ude af ferieboligerne senest kl. 10.30.  
 

Der er også mulighed for at benytte stedets wellness afdeling, inden du kører hjem, det 

planlægger man selv :-)  
 

Mødested: Enjoy resorts Rømø, adresse Vestergade 31, 6792 Rømø 
 

Praktiske oplysninger: Der er plads til 4 mødre i hver lejlighed fordelt på 2 værelser, det 

betyder at vi sover sammen 2 på et værelse. Du medbringer selv sengelinned + håndklæde.  
 

Tilmelding: først til mølle princippet via hjemmesiden www.cancerbarn.dk og senest den 27. 
september 2019. Sidste gang var der rigtig mange tilmeldte og da vi kan forudse det samme 

denne gang, må vi desværre indføre begrænsning til dette arrangement. Invitationen gælder 

derfor kun familier hvor barnet har været i behandling/vedligehold indenfor de sidste tre år 
(kontrol er ikke behandling). Husk at oplyse e-mail, mobil og hvor du bor for evt. samkørsel.  
 

Betaling: arrangementet betaler FCB 
 

Sidste øjebliks til/afmelding til Anja Hallenslev 23 98 98 26.  


