
”UNGE MED SÆRLIGE BEHOV” 
 

Nu er der sket lempelser i Corona forbuddet om forsamlinger og det betyder vi nu igen kan 

få gang i arrangementerne. 
 

Vi har længe haft et ønske om at gøre noget kun for unge med særlige behov. Der er en del 

unge som ikke har kunne deltage i vores øvrige aktiviteter på grund af forskellige senfølger 
m.v. og fordi de unge har behov for at have en hjælper med til arrangementerne. Nu holder 
vi det første arrangement hvor den unge og en hjælper kan deltage.  

 

”HYGGEWEEKEND – LANDAL SØHØJLANDET” 
 
 

Tid:  Fredag 31. juli  - søndag den 2. august 2020  

 
Sted: Landal Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gjern 
 
 

Foreløbigt program: 
 
 

Fredag:  kl. 17:00 ankomst til Søhøjlandet (Informationen) hvor en repræsentant fra  

                 FCB står uden for indgangen og tager imod. Herefter bliver der anvist 2 
                 personers værelse. Vi skal bo i 3 huse som ligger meget tæt på hinanden.                                 
 

Omkring kl. 18.15 mødes vi alle i det store hus hvor der vil være aftensmad. Efter 
aftensmaden er indtaget er der dømt hygge og afslapning.  

 

Lørdag:     Efter fælles morgenmad kl. 8:30 forventer vi at tage til Tivoli Friheden i  
                 Århus.  
         
                 Hvad der ellers skal ske resten af dagen taler vi om. Der er en masse  

                 aktiviteter på stedet som kan udforskes og det kan også være man    
                 bare vil slappe af og måske få en hyggesnak med de andre deltagere.  
 

Søndag:    Ca. kl. 9. slutter vi af med fælles morgenmad og hygge og så sætter vi kursen     
                 hjemad ca. kl. 10:00. 
                                           

Hvem kan deltage: Unge mellem 9 år og ca. 20 år og som har behov for at have en 
hjælper med. Hjælperen kan være mor, far, en søskende eller en helt anden person. Selv 

om der skal foregå praktiske ting er det ingen hindring at du er i kørestol, måske ikke har så 
god balance eller andet. Der bliver taget videst muligt hensyn til alle.  
 

Hvad skal du have med: I skal medtage praktisk tøj, toilettaske, håndklæder, evt. badetøj  

samt godt humør. 
 

Transport: Der vil blive arrangeret fælles transport fra Sjælland i minibus. Afgang fra Valby 

Station fredag kl. 12:00.  
 

Tilmelding: Senest den 10. juli via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med følgende 

oplysninger: Navn på den unge, alder på den unge, hjælpers navn, hjælpers mobilnr.  
samt oplysning om du er fra Sjælland og om du vil køre med minibus eller selv sørge for 
transport.  
 

Er der noget du er i tvivl om sender du en mail til fcb@mail.dk eller ringer på 20 30 09 05. 
 

(sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 2030 0905)  

http://www.cancerbarn.dk/
mailto:fcb@mail.dk

