KONKURRENCE
Denne gang skal foreningens unge til
tasterne
(Konkurrencen er for de unge (fra 10 år -) som er syge/ har været syg)
I en tid, hvor Corona virussen desværre præger alle overskrifter, og tiden har fået en lidt anden
betydning, så har vi alle brug for lidt opmuntring - derfor skal I aktiveres med denne konkurrence.
Nu får de 10-22 årige medlemmer muligheden for at vinde top lækre Marshalls anlæg.
Konkurrencen går i sin enkelthed ud på, at I skal skrive jeres bedste FMKB-oplevelse. Det kan være
alle slags oplevelser - alt fra en familietur i forlystelsespark, fiskeri til Store Mededag eller en af de
mange Ungecamps i Ans eller et andet sted i landet, eller blot en samtale med en
mentor/psykolog, der har betydet noget særligt for dig. Der er ikke nogen aktiviteter, der er bedre
end andre, men derimod, hvilken indflydelse og betydning det har haft for netop dig!
Desto mere detaljeret, personlig og dybdegående oplevelsen bliver beskrevet - desto større er
chancen for, at du vinder en af de flotte præmier. Det er ikke grammatikken, der afgør om du
vinder præmien, og der er heller ikke nogen aktivitet, der er bedre end andre, men derimod,
hvilken indflydelse og betydning det har haft for netop dig!
Foreningen har haft SÅ mange gode oplevelser med jer, så vi håber at I også har haft en oplevelse
som I gerne vil dele med os.
Vi ser meget frem til at læse, hvad I har på hjerte.

OBS. Deltagerne skal være indforstået med, at foreningen har lov til at publicere nogle af oplevelserne efter at
konkurrencen er slut.

Vinderne bliver fundet blandt de indsendte FMKB-oplevelser,
hvor vi kårer de tre sjoveste – mest sigende historier.
Vinderne vil få tilsendt en pakke med en af de fede Marshalls anlæg, og der vil
bliver valgt en 1. præmie– 2. præmie – 3. præmie idet vi har 3 str. Højtalere.

Udfyld kuponen med navn + adresse og mail den til Tanja på mail:
Tanja@fmkb.dk
Oplevelsen er skrevet af:
Navn ___________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
Postnr. / By ______________________________________________________________________

Husk at sende din løsning inden Mandag d. 30/3
kl. 12.00
Med venlig hilsen
Familier med kræftramte børn

