
 

 
”Invitation til Cancerramte teenagere” 

 

Nu er det på tide at få gennemført et nyt arrangement, og denne gang foregår det i 
Gråsten. Teenagere elsker bare at blive forkælet, spise på restaurant, komme en tur til 

frisøren osv. Det gør du sikkert også, så skynd dig at læse invitationen og få dig tilmeldt.  
 

”Forkælelse i Sønderborg” 
 

 

Tid:  Fredag 23. oktober til søndag den 25. oktober 2020  
 

Sted: Enjoy Resorts Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  
 

Foreløbigt program: 
 

Fredag:  Ankomst til feriehusene mellem kl. 17 og 18 
 

Menuen fredag aften består af en masse usundt, hvad det præcist bliver må 

være en overraskelse. Fredag aften går med orientering om weekenden samt 
snak og en masse hygge. 
  

Lørdag: 
Vi forsøger at sove længe, men Jan laver nok tidlig morgenmad, til gengæld 

laver han lækker morgenmad☺ Efter morgenmaden kan dem, der har lyst 
kunne komme i wellness fra 10-12. Der er både dampbad, sauna, kolde gys 

og fiskespa (små fisk spiser af dine tæer) 
 

Klokken 12 kører vi til Sønderborg, og her venter en eftermiddag fyldt med 
forkælelse. Vi skal til frisør, spise lækker mad og hvem ved selvom det ikke er 

jul, så er der måske en lille gave til de heldige.  
 

Byens butikker er gået sammen om at ville forkæle os, så hvor vildt det bliver 
må vi vente med at se. Men vi kan godt afsløre, at de er i fuld gang med at 

lægge planer. Vi skal have base hos Lena, der er frisør. Hendes salon er 
kæmpe stor, og der er derfor god plads til os alle sammen. Vi slutter dagen af 

med at gå på restaurant.  
 

Om aftenen skal vi hygge i feriehusene.  
 

Søndag:   Ca. kl. 9. slutter vi af med brunch og dem der er fra Sjælland sætter herefter    

                kursen mod Sjælland ca. 10.00. Unge fra Jylland og Fyn skal hentes senest kl.     
                10:30.  
 

Hvem kan deltage:  

Cancerramte unge i alderen ca. 13 - 20 år. Selvom der skal foregå praktiske 
ting, er det ingen hindring, at du er i kørestol. Måske har du ikke så god 
balance eller andet, der bliver taget videst muligt hensyn til alle.  

 

Hvad skal du have med: 
Du skal pakke tøj, toilettaske, badetøj og en masse godt humør. 

 

Transport: 

Der vil kun blive arrangeret transport fra Sjælland og det bliver fra Valby  
Station og direkte til Gråsten, enten i biler eller med bus. 
 

Tilmelding: Senest den 12. oktober via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med følgende 
oplysninger: Navn, alder, mobilnummer, har været med før, ønsker at køre med fra 
Valby. (sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 2030 0905). 

http://www.cancerbarn.dk/

