
 

”Teenagere både cancerramte & søskende” 
 

Vi forventer der ultimo februar 2021 sker lempelser i Corona forbuddet om forsamlinger 

og det betyder vi nu igen kan få gang i arrangementerne. Vi arrangerer derfor en ny 
weekend for jer cancerramte unge og jeres teenage søskende. Denne gang foregår det på 
Sjælland. 
 

 

”HYGGEWEEKEND I KØBENHAVN” 
 
 

 

Tid:  Fredag 19. - søndag den 21. marts 2021  

 
Sted: Danhostel, Copenhagen City, H.C. Andersens Boulevard, 1553    

                 København V. 
 
 

Foreløbigt program: 
 

 

Fredag:  kl. 17:00 ankomst til Danhostel hvor en repræsentant fra FCB står uden for  
                 indgangen og tager imod. Herefter bliver vi indlogeret på 4/6 personers 

                 værelser.                
 

Når alle er indlogeret går vi på en restaurant og spiser en god middag. Efter 

besøget på restauranten tager vi nok en tur på strøget og efterfølgende skal vi 
hygge.  

 

Lørdag:     Efter morgenmad kl. 8:30 tager vi en tur på Experimentarium og bagefter        
                 ender det nok med en tur til Airtrix Trampolinpark.  

 
Søndag:    Ca. kl. 9. slutter vi af med morgenmad og dem der er fra Fyn og    
                 Jylland sætter kursen hjemad ca. 9:45. Unge fra Sjælland skal hentes/tage 

                 afsted samme tidspunkt.                          
 

Hvem kan deltage:  
Teenagere i alderen 13 - 20 år både søskende og cancerramte. Du skal have 
været i behandling inden for de sidste 6 år og samme regel for evt. søskende. 

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, og godt humør. 

 
Transport: Der vil kun blive arrangeret transport fra Jylland og Fyn i minibus og  

                  måske tog. 
 

Tilmelding: Senest den 5. marts via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med følgende 

oplysninger: Navn, alder, selv cancerramt, jeg er søskende, mobilnummer, har været 
med før, ønsker at køre med fra 1 Herning, 2 Vejle, 3 Fredericia eller 4 Odense. Tidspunkt 

får du efter tilmelding. 
  

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

http://www.cancerbarn.dk/

