
                                                                                                                            

Invitation til familiehygge med overnatning i Gråsten 
 

Sæt et stort X i kalenderen den 20. - 22. maj 2022 
 

FCB inviterer til familiehygge i Gråsten og med overnatning i feriehuse. Vi mødes på Enjoy 

Resorts Marina Fiskenæs i Gråsten. I samarbejde med Marina Fiskenæs, har vi arrangeret 
en weekend, hvor familier kan mødes. Som familie til et barn, der enten har haft eller er 

ramt af cancer, kan der være brug for at komme ud og blive forkælet. Batterierne skal lades 

op, og forældre såvel som børn skal ud og opleve noget. Formålet er, at I som familie 
møder og er sammen med andre familier. 
 

Program fredag den 20. maj 

Vi ankommer mellem kl. 15.00-17.00 til feriehusene, og bliver indkvarteret. Vi spiser 
aftensmad kl. 18.00. Efter aftensmaden er der rystesammen hygge og socialt samvær 

udenfor feriehusene, vi håber vejret er med os. Der vil drikkevarer og hygge i husene.  
 

Program lørdag den 21. maj 

Morgenmad i husene - hvert hus laver selv morgenmad. Der vil i husene være indkøbt til 
lækker morgenmad. Det er familierne i hvert hus, som hjælpes ad og rydder op.  
 

10:00-17.00 Aktiviteterne kører. Husene ligger tæt på skov og grønne områder, så tag 

praktisk tøj med.  
 

Programmet for dagen vil bl.a. byde på – Badeland, wellness, zoneterapi, fiskespa,  
kørsel med Harley Davidson DK.  
 

18.30 Vi spiser fælles aftensmad i centrets restaurant, som ligger i hovedbygningen.  
 

Program søndag den 22. maj 

Morgenmad  – Der laves morgenmad i husene og der pakkes sammen. Nøgler afleveres til 
Anja kl. 10:30. 
 

Centret har lovet, at de familier som efter morgenmad har lyst til at benytte badeland, har 

mulighed for det, inden turen går hjem. De voksne må også gerne benytte wellness denne 

dag. 
 

Mødested: Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten.  
 

Praktiske oplysninger: Der er 4 soverum og 2 badeværelser i hvert hus, og 2 familier 

kommer til at dele hus. Så har man mere end 2 børn med, så skal man være indstillet på at 
have et barn i sengen eller medbringe madras.  
 

Feriecentret er beliggende i meget smuk natur ved vand og skov, så skulle der være nogen, 
som har lyst til en gå eller løbetur, så medbring tøj og sko hertil.  
 

Husk at medbringe: sengelinned, badetøj og håndklæder. Tag også endelig børnenes 

yndlingsspil eller andet legetøj med.  
 

Tilmelding: via hjemmesiden: cancerbarn.dk senest den 1. maj 2022. Familier med et 

barn i behandling eller hvor barnet er kommet ud af behandling inden for de sidste 3 år 
prioriterer vi højest. Invitationen gælder det behandlede barn, søskende under 18 år samt 

forældre. Oplys ved tilmelding navn, antal voksne, antal børn, mobilnummer, barn i 
behandling, barn i behandling inden for 3 år.  
 

Betaling: arrangementet betaler FCB. 
Sidste øjebliks til/afmelding til Anja Hallenslev 23 98 98 26 mail hallenslev@mail.tele.dk  

about:blank

