Invitation:

Sker der mon noget spændende
i Danmarks ældste by og omegn?
Få svaret når du tager med på
weekendtur til Ribe og Vadehavet!
Fra fredag den 2. til søndag den 4. november.
Nu giver FMKB dig igen mulighed for at opleve en weekend med godt samvær og
masser af oplevelser. Denne gang kommer du med på en meget sjov og lærerig tur til
Danmarks ældste by Ribe i Sønderjylland. Og selv om den er gammel, er den sandelig
ikke spor kedelig. Tværtimod.
Så hvis du vil have frisk vind om håret i højderne og koldt vand om fødderne, venter
der dig nogle anderledes dage sammen med en gruppe andre unge kræftramte.
Er du frisk på nogle hyggelige, lærerige og anderledes dage i Danmarks ældste by, så
lover vi dig, at du ikke kommer til at kede dig.

Bodegaspil i baren

Fredag aften kl. 19.00 mødes vi til aftensmad på Vanggårdsvej 2, 6660 i Lintrup, hvor
den står på en vaskeægte Ribe specialitet. (Og nej, det er absolut ikke stegt sild med
remouladesovs og lunken broccoli).
Efter måltidet starter FMKB-mesterskaberne i bodegaspil. Her er værtshus og fadøl
dog skiftet ud med vores egen bar og lækre mocktails med sprøde snacks.

En tur i højderne

Efter lørdagens morgenmad med brød fra det kendte Ribe-bageri Pompei står den på
Tour de Ribe. Vi skal bl.a. på en guidet tur i den gamle bydel, på en fantasifuld
skattejagt og en tur til toppen i Danmarks ældste domkirke, der blev grundlagt helt
tilbage i 1150.

Vi rammer bunden

Senere skal vi opleve nationalparken Vadehavet, hvor vi skal se tidevandsfænomenet
på vores vej til Mandø. Her trækkes 1 milliard kubikmeter vand frem og tilbage to
gange i døgnet. Det er også her en orm spiser mellem 20 og 25 kilo sand om året.
Lørdag aften bliver rundet af med en tur i bowlinghallen, hvor vinderne af FMKBs
bodegamesterskab bliver kåret!

Rundt på gården

Søndag slutter vi af med morgenmad efterfulgt af gårdvandring, hvor vi bl.a. ser
vores vært Kjeld Lauritzens landbrug og måske får en tur i en af de mange store
landbrugsmaskiner.

Du melder dig til senest fredag den 5. oktober!
Med venlig hilsen og på gensyn i det sønderjyske
Familier med kræftramte børn
Familier med kræftramte børn: Århusvej 51, 8643 Ans By, Tlf.: 8694 6930, E-mail: info@fmkb.dk

Det kedelige, men nødvendige: alt det praktiske
Hvem kan deltage?

Unge mellem ca. 14 – 22 år, der har eller har haft kræft.

Hvor?

Ribe, Sønderjylland, Danmark.

Mødetid og sted

Vi mødes fredag den 2. november kl. 19.00 på Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup. Det er
en aktiv landbrugsejendom med gode faciliteter til ophold for grupper.

Transport

Der er mulighed for at blive hentet på Vejen Station kl. 18.30.
Weekenden slutter søndag den 4. november kl. 12.00 på Vanggårdsvej 2, hvorfra der
vil være mulighed for at blive transporteret til Vejen Station med efterfølgende
togafgang ca. kl. 12.30.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at indsende tilmeldingsblanketten til Sekretariatet eller ved at
sende en mail, hvor ALLE ønskede oplysninger skal fremgå.

Pris: GRATIS – helt og aldeles.

Tilmelding - weekendtur til Ribe og Vadehavet
Ja tak!

En weekendtur til Ribe og Vadehavet sammen med en gruppe andre
unge mellem ca. 14 – 22 år, der har eller har haft kræft, lyder interessant, og jeg vil
meget gerne deltage.
Weekenden bliver afholdt fra fredag den 2. til søndag den 4. november 2018.
Jeg sørger selv for at komme til og fra Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup (sæt kryds)
Jeg kommer med offentlig transport og vil gerne hentes ved Vejen Station om
fredagen og bringes dertil igen om søndagen. (sæt kryds)
Jeg er indforstået med, at der i tilfælde af overtegning vil blive foretaget prioritering
blandt de tilmeldte deltagere.
Jeg skriver også her lidt om, hvorfor det vil være rigtig godt for mig at deltage i
weekendturen til Ribe og Vadehavet.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Evt. medlems-nr.: _______________________ Tlf.: ______________________
(er anført øverst på følgebrevet til denne invitation)

Navn: _________________________________________ Alder: _____________
Adresse:

_______

Postnr.: ______________ By:

HUSK! – Tilmeldingsblanketten sendes hurtigst muligt og
senest fredag den 5. oktober 2018 til Foreningens Sekretariat.
Husk at medsende alle ønskede oplysninger, hvis du mailer tilmeldingen.
Familier med kræftramte børn
Århusvej 51, 8643 Ans By
Telefax: 8694 6230 / E-mail: info@fmkb.dk

