Invitation:

Udfordringer, samarbejde og
godt samvær er opskriften på
din spændende FMKB

Teambuildingweekend
fra den 1. til den 3. marts i Ans
Kan du godt lide at opholde dig i naturen og være sammen med andre unge, så er en
FMKB Teambuildingweekend absolut lige noget for dig.
I løbet af en weekend bliver du præsenteret for flere spændende udfordringer, hvor
dine samarbejdsevner og logiske sans bliver sat på prøve.
Allerede fredag aften er der teambuildings øvelser, hvor I får testet jeres sanser og
evner til at kommunikere i pressede situationer.
Herudover byder weekenden bl.a. på FMKBs store Adventurerace, hvor der skal
navigeres, konstrueres og kommunikeres, for at du sammen med din gruppe kommer
over målstregen. Du kommer også ud at køre ATV ræs på skovstierne, lave popcorn
over åben ild og udforske skoven, når det er blevet mørkt.
Hovedtemaet for weekenden er gennem samarbejde og brug af sund fornuft at finde
personlige forcer og egenskaber til at løse de forskellige aktiviteter på bedste vis og
samtidigt styrke og udvikle venskaber med de øvrige deltagere.
Vi mødes fredag den 1. marts kl. 19.00 på Gudenåvej 7 i Ans og slutter
samme sted søndag den 3. marts kl. 13.30.
Der er et begrænset antal pladser, så send din tilmelding allerede nu eller
senest fredag den 8. februar.

Lidt lavpraktik

Hvem kan deltage: Weekenden henvender sig til unge mellem ca. 14 – 22 år, der
alle har eller har haft kræft.
Sted: FMKB i Ans.
Tidspunkt: Fra fredag den 1. marts kl. 19.00 til søndag den 3. marts kl. 13.30.
Pris: Gratis.
Medbring: Varmt og praktisk tøj efter de aktuelle vejrforhold, sovepose eller sengetøj
(dyne og pude), lommelygte og toilettaske.
Transport: Hvis du benytter offentlig transport, kan du blive afhentet og bragt til
Aarhus Banegård. Der vil være afhentning i Aarhus kl. 18.00 om fredagen, og I kan
tage et tog fra Aarhus omkring kl. 14.30 om søndagen.
Tilmelding: Senest fredag den 8. februar 2019 til Sekretariatet.
Med venlig hilsen og på gensyn i Ans
Familier med kræftramte børn
Familier med kræftramte børn: Århusvej 51, 8643 Ans By, Tlf.: 8694 6930, E-mail: info@fmkb.dk

Tilmelding - Teambuilding
Ja tak!

En weekend i Ans 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 1. til søndag den 3. marts 2019.
Jeg sørger selv for at komme til og fra Gudenåvej 7, 8643 Ans By. (sæt kryds)
Jeg kommer med offentlig transport og vil gerne hentes ved Aarhus Banegård 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
”Teambuilding”.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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 8. februar 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

