Invitation:

Club La Santa Reunion
i weekenden fra fredag den 24. maj
til søndag den 26. maj i Ans.
Savner du sommersol, stemningen og vil du gerne genopfriske gode
minder fra Club La Santa, så skynd dig at tilmelde dig
Club La Santa Reunion den 24.-26. maj 2019 i Ans.
VI glæder os til en weekend, hvor vi sammen kan mindes gode stunder fra Club La
Santa, og hvor vi har tid til fællesskab og smil!
Denne weekend er kun for unge som har været med på Club La Santa turen 2019.

Sådan bliver din weekend

Vi genskaber duften fra Atlantico-restauranten, bålet vil være tændt – så der er dømt
hygge på højeste plan, og så er der mulighed for at sove i shelters til dem, som vil
have en ny frisk oplevelse.
I løbet af weekenden vil der være quizzer, konkurrencer, boldspil, ATV-kørsel samt
mange flere sjove og spændende aktiviteter.
Vi starter ud med aftensmad sammen fredag aften, så du behøver ikke spise
hjemmefra.

Medbring:
•
•
•
•

weekendtaske pakket med tøj til udendørs brug, passende til aktuelle
vejrforhold
tøj og gode sko til bevægelse i terræn
sovepose og toiletsager + evt. liggeunderlag
Din daglige medicin, hvis du gør brug af det

Transport:
For deltagere fra Sjælland tilbyder vi fælles transport fra Aarhus Banegård.
Der vil være afhentning i Aarhus kl. 18.00 om fredagen, og I kan tage et tog fra
Aarhus omkring kl. 11.30 om søndagen.

Sidste tilmelding er fredag den 17. maj!
Vi glæder os til en weekend, hvor vi sammen kan mindes
alle de gode stunder fra Club La Santa 2019
Med venlig hilsen – og på gensyn til Reunion i Ans!
Familier med kræftramte børn
Familier med kræftramte børn: Århusvej 51, 8643 Ans By, Tlf.: 8694 6930, E-mail: info@fmkb.dk

Tilmelding – Club La Santa Reunion
Ja, tak! – Jeg har længe ønsket at møde alle de andre Lanzarotter igen, og jeg
glæder mig allerede helt vildt til weekenden den 24. - 26. maj 2019.

Jeg er helt indforstået med, at min tilmelding er bindende.
Mine forældre er klar over, at jeg denne weekend deltager i Club La Santa Reunion.
Nogle dage før weekenden modtager jeg bekræftelse på mail på deltagelse samt
oplysninger vedr. afhentning ved ankomst på Aarhus Banegård, hvis jeg benytter
offentlig transport. Jeg har anført her på tilmeldingen, hvilken transportform, jeg
vælger.
(sæt kryds)
Jeg sørger selv for transporten til og fra Århusvej 51, 8643 Ans By.
Jeg ankommer med offentlig transport og ønsker at blive hentet på
Aarhus Banegård om fredagen og bragt dertil igen søndag ved afrejse.

Navn: _________________________________ Medlemsnr.: ___________________
(Er anført på følgebrevet)
Adresse:_____________________________________________________________
Postnr./By: _________________________________________________________
Tlf.:___________________________________ Alder: _______________________
Mailadresse: _________________________________________________________
Specielle hensyn:_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Underskrift, deltager: ___________________________________________________
Husk at anføre alle de ønskede oplysninger, når du mailer tilmeldingen,
og sendes senest fredag den 17. maj til Foreningens Sekretariat.
Familier med kræftramte børn
Århusvej 51, 8643 Ans By
E-mail: info@fmkb.dk

