”Tour de Gudenåen søndag den 14. juni 2020.”
Vi mødes på parkeringspladsen ved Ege Allè 304, 8600 Silkeborg, hvor der til de morgenfriske er kaffe og the, mælk/juice og rundstykker kl. 9:30.
Ca. kl. 10:00 vil der blive udleveret kanoer og redningsveste til alle som skal ud at padle. I
hver kano kan der max være 2 voksne og 2 børn, såfremt begge børn vejer under 30 kg.
Herefter padler vi stille og roligt af sted på Gudenåen til ”Fugletårnet Sminge Sø” som ligger i en afstand af ca. 10 km fra der hvor vi mødes, her vil kanoerne blive afhentet senere
på dagen.
I Sminge vil vi hygge os nogle timer med god mad fra grill og lidt drikkevarer. Der er
plads til at børn og voksne kan lege og hygge sig. Der forefindes toiletbygning ca. 200 m
fra fugletårnet.
Har I ikke mulighed, eller ønsker i ikke at sejle, må I meget gerne deltage i frokosten m.m.
Adressen til ”Sminge fugletårn” er parkeringsplads ved Sminge Sø, Allinggårdsvej, 8600
Silkeborg. Den ende af Allinggårdsvej som ligger meget tæt på Gudenåen.
Vi har bestilt godt vejr, så husk solcremen. Hvis vejret driller sætter vi et telt op, så vi kan
spise frokosten i tørvejr. I skal blot selv medbringe et tæppe eller lignende at sidde på og
passende tøj til dagen. Når vi har hygget os nogle timer sammen henter vi bilerne fra parkeringspladsen ved Ege Allè i Silkeborg.
Til dette arrangement er børn og unge, der har, eller har haft kræft, samt deres
forældre og søskende, familier der har mistet, samt bedsteforældre velkomne.
Det er som altid ved et FCB arrangement, samvær, nærvær, omsorg og familiehygge
som er i fokus, og det er selvfølgelig gratis at deltage. Af hensyn til leje af kanoer og mad,
skal du tilmelde jer senest den onsdag den 27. maj 2020
Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk
følgende oplysninger:

(Sidste øjebliks til/framelding på mobil 2331 1787 Michael)

med

Navn
Antal voksne og de voksnes vægt (vægt af hensyn til redningsvest)
Antal børn over 30 kg.
Antal børn under 30 kg.
Antal kanoer
Antal der kun deltager i hygge og frokost
For god ordens skyld skal bemærkes, at vi selvfølgelig følger Sundhedsstyrelsens regler
vedr. smitte af Corona og sørger for at holde den anbefalede afstand, hygiejne m.v.

