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Så skal hele familien igen have en kæmpestor oplevelse, vi skal nemlig en tur i  

LEGOLAND® 

 

SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER 2021 
 

LEGOLAND er et eldorado af sjove og flotte oplevelser for hele familien og nærmere præ-

sentation behøves vist ikke. Du kan se alle aktiviteterne på www.legoland.dk 
 

Entrebilletter: Uddeles af en repræsentant fra FCB ved hovedindgangen fra kl. 9.30 til 
10.15. Kig efter et banner med FCB logo. Adressen er Nordmarksvej 6-9, 7190 Billund. 
 

Frokost: Der bliver også uddelt billet til frokost. Om frokosten er i Multihuset i Hotel Lego-
land, indgang fra Legoland ved siden af Atlantis eller i Familie Restauranten ved vi først på 
selve dagen. Der vil være skilte. Der er saft, sodavand, kaffe, the og kakao til frokosten. 

Ingen smittekilder - restauranten er kun for os. 
 

Hvornår skal jeg hjem: Det bestemmer du selv, parken har åben til kl. 18.00, men de 
kørende forlystelser lukker kl. 17.00.  
 

Hvem kan deltage: Det kan det syge/raske barn, forældre og søskende under 18 år. Det 
er desværre ikke muligt at invitere andre med. Sidste år var der rigtig mange tilmeldte og 

da vi kan forudse det samme i år, må vi desværre indføre begrænsning til dette arrange-
ment. Invitationen gælder derfor kun familier hvor barnet har været i behand-
ling/vedligehold indenfor de sidste fem år (kontrol er ikke behandling). For familier som har 

mistet må vi også sætte grænsen på 5 år. Begrænsningen er til for at tilgodese de nyeste fami-
lier. Hvis I meget gerne vil have et hold bedsteforældre med, kan det lade sig gøre i be-

grænset omfang mod betaling af FCBs udgift på 375 pr. billet dækkende indgang og spis-
ning. Skriv det evt. ved tilmelding og så vender vi tilbage.  
 

Hvornår skal jeg tilmelde: Snarest muligt og senest den 10. september 2021.  
 

Transport: Der kører busser fra Sjælland og Fyn og de forventer at ankomme til LEGO-
LAND kl. 11.00 og kører retur igen kl. 17.00. 
 

Hvad koster turen: Mange penge, men det er FCB der betaler og det koster ikke med-
lemmerne penge, udover hvad der måske skal betales for parkering, is mv.  
 

Smitterisiko: Vi har ikke LEGOLAND for os selv, men da det meste foregår udendørs er 
der ikke stor smitterisiko. (Vores medlemmer møder ikke op hvis de udgør en smitterisiko). 
 

Tilmelding: via hjemmesiden: www.cancerbarn.dk(sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20300905) 
 

Husk at anføre alle nedenstående oplysninger når du tilmelder dig. 
 

Navn, mobil nr., er i behandling ja eller nej, dato for afsluttet behandling, antal børn mel-
lem 0 – 2 år, mellem 3–12 år, og over 12 år samt antal voksne. 
 

Endvidere skal du oplyse om I kører selv eller kører med bus, og står på ved Københavns 
Hovedbanegård (hjørnet af Tietgensgade og Ingerslevsgade) kl. 7.30, bus fra Bilkas parke-

ringsplads i Slagelse ca. kl. 8,30 (afkørsel 39), bus fra Nettos parkeringsplads, Magnoliavej 
1, 5250 Odense SV, kl. 9,15 (Afkørsel 52). Vi har begrænsede antal pladser i busserne, så 

det er først til mølle princippet der gælder samt at vi prioriterer børn i behandling højest. 

http://www.legoland.dk/

