Sæt kryds i kalender for denne
gang går turen til

Smilets by - Århus
fra den 4. – 6. april
Traditionen tro kommer I rundt i forskellige byer i landet. Denne gang er
destinationen landets næststørste by, Århus.
Foreningen inviterer 14-22 årige til Århus, hvor vi skal bo på Dan Hostel i hjertet af
Århus by. Derfra er der perfekte muligheder til alle de planlagte aktiviteter.
Der er ingen som kommer til at kede sig, da programmet er spækket med en bred
vifte af underholdende aktiviteter.
I skal blandt andet til ”Rush” Århus trampolinpark, hvor der skal brændes noget krudt
af på en af landets fedeste trampolincentre. I vil komme på et lille kursus, hvor der
skal laves lidt lækkert til den søde tand, hvor kreativitet og finessen er i højtsæde.
Derudover skal I gennemskue Escapist, der tilbyder håndlavede ”Escape rooms”,
hvor der er hældt omtanke, tid og energi i at designe det fedeste Escape-spil til lige
netop jer.
I skal selvfølgelig også være en smule kulturelle, og derfor skal I forbi Aros, hvor I
får mulighed for at gå i den kendte Regnbue ovenpå museet og nyde udsigten.
Hvis det skulle ske at I bliver sultne, så er der bl.a. bestilt bord på Sidewalk, som
netop er blevet kåret til at lave Århus bedste burgere.
I kan godt se frem til nogle fede dage i et forhåbentlig dejligt forårsvejr, hvor I som
altid er i godt selskab med andre unge og foreningens mentorer Thøger og Katrine.

Lidt mere lavpraktisk

Hvem: Weekenden henvender sig til unge mellem ca. 14 – 22 år, der alle har eller
har haft kræft.
Mødested: Århus banegård foran hovedindgangen, overnatningsadresse følger
Tidspunkt: Fra lørdag den 4. april kl. 12.00 (der vil være frokost efter ankomst) til
mandag den 6. april kl. 15.30
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest fredag den 27. marts 2020 til thoeger@fmbk.dk
Med venlig hilsen
Familier med kræftramte børn
Familier med kræftramte børn: Århusvej 51, 8643 Ans By, Tlf.: 86946930, E-mail: info@fmkb.dk

Tilmelding – Århus
Ja tak!

Nogle dage i Århus 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 lørdag den 4. april til mandag den 6. april 2020.
Jeg er indforstået med, at der i tilfælde af overtegning vil blive foretaget prioritering
blandt de tilmeldte deltagere.
Familier med kræftramte børn
Århusvej 51, 8643 Ans By
Thoeger@fmkb.dk

