Det bliver med garanti nogle
spændende, sjove og fælleskabende
dage når der afholdes

Teambuilding
fra den 15. - 17. maj i Ans
I skal i fællesskab løse en cool detektivskattejagt med kort, finurlige gåder og meget
mere. I skal teste, hvad der er hurtigst af den verbale eller den fysiske kræft? Og så
vil I blive udfordret og skal prøve grænser af - I skal kunne ture at stole på egne og
hinandens evner, da jeres sanser skal skærpes, hvilket kræver maksimalt tilllid og
samarbejde. Derudover skal I teste jeres og hinandens evner i at lyve og gennemskue
hinandens løgne, når vi spiller ”To sandheder og en løgn”. Der vil selvfølgelig også
være tid til afslapning i vildmarksbadet eller på bløde tæpper i græsset, der vil blive
serveret lækker mad og foreningens ATV’er vil der naturligvis også blive mulighed for
at testkører.
Dette er blot nogle få uddrag af, hvad I bliver præsenteret for i weekenden den 15. 17. maj. I skal samarbejde, danne- og pleje venskaber samt finde personlige styrker
og egenskaber frem, som kan være med til at løse aktiviteterne på bedste vis.
Vi mødes fredag den 15. maj kl. 19.00 på Århusvej 51, hvor der vil være mad klar til
jer. Weekenden slutter samme sted søndag den 17. maj kl. 11.30.
Du skal blot medbringe dig selv, en sovepose, toilettaske, tøj efter de aktuelle
vejrforhold samt din sunde fornuft.
Der er plads et begrænset antal i Ans, så send din tilmelding allerede nu.

Lidt mere lavpraktisk

Hvem: Weekenden henvender sig til unge mellem ca. 9 – 14 år, der alle har eller har
haft kræft.
Sted: Århusvej 51, Ans
Tidspunkt: Fra fredag den 15. maj kl. 19.00 til søndag den 17. maj kl. 11.30 cirka.
Pris: Gratis.
Transport: I skal selv sørge for at komme til Ans - er man fra Sjælland er der
mulighed for at blive hentet på Århus st. kl.18.00.
Tilmelding: Skal sendes til thoeger@fmkb, senest fredag den 24. april 2020.
Med venlig hilsen
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!

Nogle dage i Teambuildings-weekenden sammen med en gruppe andre
unge mellem ca. 9 - 14 år, der har eller har haft kræft, lyder interessant, og jeg vil
meget gerne deltage.
Weekenden bliver afholdt fra fredag den 15. maj til søndag den 17. maj 2020.
Jeg er indforstået med, at der i tilfælde af overtegning vil blive foretaget prioritering
blandt de tilmeldte deltagere.
Evt. medlems-nr.: _______________________ Tlf.: __________________________
Navn: _______________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Postnr.: _______________ By: __________________________________________
Mail: ________________________________________________________________

Familier med kræftramte børn
Århusvej 51, 8643 Ans By
thoeger@fmkb.dk

