Invitation:

Vi gentager succesen fra sidste år, og
ser frem til et af årets højdepunkter

”SOMMERCAMPEN 2019”
Sommercampen løber af stablen fra søndag den 30. juni til
torsdag den 4. juli i Ans
Det gælder om at have dine skills i top, smil på læben, gode lunger og hvis du ikke
allerede har fundet det positive mindset frem, så lover vi at finde det frem for dig, når
du skal på FMKB’s Sommercamp 2019. Du kan forvente masser af sjov, dejlige
måltider og socialt samvær i verdensklasse med en gruppe andre friske og hyggelige
unge i alderen 14 og 22 år, der alle har eller har haft kræft.
I løbet af Sommercampen vil I blive præsenteret for sjove aktiviteter som I formentlig
aldrig har oplevet før. Hver dag har sit eget tema, men en ting er fælles for alle
dagene, og det er, at vi kommer til at have fuldt program fra morgen til aften med
skøre, anderledes og fællesskabende aktiviteter, som får det bedste frem i os alle.
MEN... der vil selvfølgelig også være tid og plads til en slapper i hængekøjen eller en
tur i vildmarksbadet for at få kølet de sommervarme fusselanker lidt af.
Der vil desuden være en ”ud af huset dag”, hvor vi tager et smut til storbyen for at
opleve seværdigheder, shoppe, forlyste os samt spise god mad på restaurant.
Derudover venter der en unik og enestående oplevelse, der med sikkerhed giver sug i
maven, da vi skal på ”Brigdewalking” ovenpå Lillebæltsbroen!
Vi er dog ikke meget for at afsløre hele programmet på forhånd, og vi holder derfor en
del af kortene tæt på hånden, men du kan godt begynde at glæde dig til en brag af en
camp!
For deltagere fra Sjælland tilbyder vi fælles transport fra Aarhus. Hvor der vil være
mulighed for opsamling fra Aarhus Banegård den 30. juni kl. 16.30 om søndagen og I
kan tage et tog fra Aarhus omkring kl. 16.30 om torsdagen.
Der er et begrænset antal pladser til årets Sommercamp, så hurtigt tilmelding
tilrådes. Sidste tilmelding er søndag den 16. juni!

Med venlig hilsen – og på gensyn til Sommercamp 2019 i Ans!
Familier med kræftramte børn

Tilmelding – SOMMERCAMPEN 2019
Ja, tak! – Jeg har længe ønsket at komme med på FMKB SOMMERCAMP, og jeg
glæder mig allerede helt vildt til søndag den 30. juni 2019.

Jeg sørger selv for transporten til og fra Århusvej 51, 8643 Ans By.
Jeg kommer fra Sjælland med offentlig transport og ønsker at blive
hentet på Aarhus Banegård om søndagen og bragt dertil igen torsdag.

Navn: _________________________________ Medlemsnr.: ___________________
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 16. juni til Foreningens Sekretariat.
Familier med kræftramte børn
Århusvej 51, 8643 Ans By
E-mail: info@fmkb.dk

