
 
 

FORKÆLELSESAFTEN I KØBENHAVN 
                                                                                                                    

Så skal mødrene forkæles 
 

Mandag 24. august 2020 
 

Forkælelse: 
Som mor til et barn der er ramt af cancer, kan der være brug for at gøre noget 

for sig selv og oplade egne batterier. Formålet og missionen med denne aften 

er derfor hel enkel og ligetil – mødrene skal forkæles 
 

Spisning: 
FCB inviterer til en garanteret hyggelig aften. Vi starter med at få noget godt 

at spise og drikke på Den Franske Cafe, Sorte Dams Dossering 101, 2100 
København Ø hvor vi mødes kl. 17,00. Vælg på forhånd mellem nedenstående 

1, 2 eller 3. 

1. Pariserbøf, med pickles, rødløg, rødbeder, kapers, revet peberrod og æggeblomme   

2. Pasta med honning bagt varm laks med hjemmebagte semitørrede tomater, ruc-

cola og pinjekerner – vendt i hvidvinsfløde. serveres med hjemmebagt brød og smør. 

3. Klassisk clubsandwich, kylling og bacon, serveres i ovn ristet toastbrød, på 
en bund af grøn salat. Smurt med mild karry dressing og fried egg. Hertil 

twisters og 2 slags dip.  
 

Og bagefter spisning: 

Kl. 19,00 – 21,00 skal vi være i CREATIV SPACE, Kastelvej 1, 2100 København 
Ø hvor vi skal male på lertøj. Ud over at male skal vi tale(meget) og hygge os. 

Kig nærmere på: www.creative-space.dk Der er kun 400 meter fra 
restauranten til Creativ Space. 
 

Konceptet i Creative Space går ud på at male på lertøj, men også at hygge sig 
i de dejlige omgivelser sammen med andre dejlige mennesker og det er lige 

præcis ideen med arrangementet. 
  
Hvor mange og hvem: 

Vi har kun plads til ca. 30 mødre, så dette arrangement er forbeholdt mødre 
med et barn i behandling samt mødre til børn der har afsluttet behandling i 

2017 -2020. 
 

Tilmelding: 

Først til mølle princippet via hjemmesiden: www.cancerbarn.dk og senest den 
15. august 2020. Oplys navn, mobilnummer og spisning 1,2 eller 3. Din 

tilmelding bekræftes efterfølgende via mail.   
 

Hvad koster det: 

Mange penge, men det er FCBs problem. Lad blot pungen blive hjemme, der er 
din dag og intet at betale for. Og dog, FCB betaler for cafebesøg, efterfølgende 

drikkevarer samt giver et krus/tallerken til at male på og ønsker du at købe 
andet lertøj er det for egen regning. Sidste øjebliks til/afmelding til 20 30 09 05.  

http://www.creative-space.dk/

