
 

 

Invitation til STORE MEDEDAG 
 

Lørdag den 22. august 2020. 
 

For fiskere og andet godtfolk. 
Det er med stor glæde, at Foreningen Cancerramte Børn kan invitere til  
”Store Mededag” lørdag den 22. august. Stedet er som tidligere, Herning Fiskepark. 

 
Programmet for ”Store Mededag” 

 
Kl. 09.30  Vi mødes i teltet til rundstykker juice/mælk og kaffe/the.  
 

Kl. 10.00  Fiskeriet og konkurrencerne starter. 
 

Kl. 11.30 Pølsevognen gøres klar. 
 

Kl. 12.00 Da vi sikkert har tømt ”børnesøen” for fisk, sættes der nye fisk ud. 
 

Kl. 14.30 Fiskeriet slutter. 
 

Kl. 15.00  Præmieoverrækkelse. (Der er præmier til alle børn under 16 år) 
 

Kl. 15.30  Afslutning og tak for i dag. 
 
Som altid vil der være et veldækket morgenbord kl 9,30 og til middag vil pølsevognen 

være klar med varme pølser og brød. Der vil være varme og kolde drikkevarer samt 
slush ice hele dagen. 
 

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. 
 

Husk så vidt muligt, at medbringe dit eget grej. Der vil være ormevante fingre, samt 
hjælp til fiskeaftagning, og hvis ”vi hænger sammen”, samt med råd og vejledning. 

Store Mededag er som altid lavet i et tæt samarbejde med en række sponsorer. 
 

Hver person må kun fiske med én stang. I "børnesøen” er det kun tilladt at fiske med 
orm og power-bait. Til gengæld må du selv bestemme om du sætter spinner, flue, orm, 

whoppler på linen i de store søer. 
 

Du finder Herning Fiskepark, Langvadbjergvej 23, Snejbjerg, 7400 Herning. 
Fiskeparken er en af Midtjyllands attraktive fiskesøer. Søen er på ca. 12.000 m2 og 
meget smuk beliggende i naturskønne omgivelser, og i dejlig læ for vestenvinden, men 

hvis vejret mod forventning ikke arter sig, som det plejer, er der opsat et stort telt. Der 
er opsat borde og bænke ved fiskesøen. Moderne toiletforhold. Ligeledes er der 

automater med orm, Power-Bait, fiskegrej. 
 

Tilmelding senest den 12. august 2020. 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, mobilnr. antal 
voksne, antal børn samt børnenes aldre. (sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 23311787 Michael Pedersen) 

 
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. 

http://www.cancerbarn.dk/

