
                                                                                                                            

 

Nu skal fædrene samles igen 
 

Sæt X i kalenderen den 28. - 29. september 2019 
 

 

Mødested: Benniksgaard Golfklub, Sejrsvej 109, 6300 Gråsten kl. 

13.00 
 

FCB sørger for lidt frokost, som vi indtager ved bilerne inden vi går i gang med 

at spille golf.  Vi skal spille på deres pay & play bane m. 9 huller og lejer 
golfkøller til alle der er med. Medbring praktiske sko og tøj, der passer til 

vejret.  
 

Efter en dyst på golfbanen kører vi til Marina Fiskenæs og indkvarterer os i 

feriehuse. Derefter går vi ned i centrets wellness afdeling, hvor vi skal i 

saunagus mv.  
 

Efter at være kommet retur til feriehusene pakker vi ud og gør klar til at tænde 

grillen.  
 

Det er forsøgt at lave et program, hvor der både er noget fælles fysisk 

aktivitet, noget hygge og snak over en øl samt overnatning. Formålet er fælles 
for alle, muligheden for at få en mand til mand snak om det at være far til et 

kræftramt barn.  
 

Vi bor i 2 huse, så der er sengepladser til 16 fædre. 
 

Søndag Morgen – der vil være handlet ind, så vi sammen kan få noget 
lækker morgenmad. Vi laver morgenmad i fællesskab og sørger for, at der 

bliver ryddet op og pakket sammen. 
 

Efter morgenmad pakker vi sammen og kører hjem ad. Vi skal tjekke ud af 
husene kl. 10.30.  
 

Praktiske oplysninger: Der er 8 sovepladser i hvert hus fordelt på 4 
værelser. Det betyder, at vi sover sammen 2 på et værelse. Du medbringer 

selv sengelinned + håndklæde. Der er også mulighed for at medbringe 
luftmadras og sove i stuen.  
 

Tilmelding: først til mølle princippet via hjemmesiden www.cancerbarn.dk og senest 

den 25. august 2019. Sidste gang var der rigtig mange tilmeldte og da vi kan forudse 
det samme denne gang, må vi desværre indføre begrænsning til dette arrangement. 

Invitationen gælder derfor kun familier hvor barnet har været i 

behandling/vedligehold indenfor de sidste tre år (kontrol er ikke behandling). 
Husk at oplyse e-mail, mobil og hvor du bor for evt. samkørsel.  
 

Betaling: arrangementet betaler FCB 
 

Sidste øjebliks til/afmelding til Stig Hallenslev 61 71 49 11.  


