
Familieweekend på Bornholm 13.-15. september 2019 

- et gratis tilbud til børnefamilier ramt af kræft 

Ved hjælp af midler specifikt doneret til dette formål, kan vi tilbyde familier, hvor en 

forælder er ramt af kræft, et weekendophold på Hotel Abildgård, Tejnvej 100 i 

Allinge.  

Der vil i løbet af weekenden være noget for alle. Vigtigt for os er det, at børnene får 

nogle rigtig gode oplevelser, som de synes er sjove og underholdende, og som ikke 

nødvendigvis har noget med kræft at gøre. 

Der er erfaring for, at deltagerne gerne vil tale om, hvad der kan ske i en familie, 

hvor kræften flytter ind. Alle i familien bliver berørt. Derfor vil der også være tid til 

at få input fra kursuslederne samt til at udveksle erfaringer md andre ligestillede. 

Målgruppen er familier hvor en voksen er ramt af kræft og er i behandling eller har 

været i behandling inden for de seneste år, og hvor børnene er ca. mellem 7 og 18 

år. Opholdet er gratis.  Tilmeldingsfristen er 15. august. 

Kursuslederne er rådgivere, ansat i Kræftens Bekæmpelse. 

Kontakt rådgivningen i Rønne for nærmere information på tlf: 38671031. 

 

 



Program for familieweekend  

Tema: Riddere og rustninger 

Fredag 

15.00 - 16.00: Ankomst og indkvartering på Hotel Abildgård 

16.00 – 16.30: Velkomst, kaffe og kage 

16.30 – 18.00: Familierne laver våbenskjold 

18.00 – 21.00: Middag i restauranten 

21.00 - ?: Aftenkaffe 

 

Lørdag 

8.00 – 09.30: Morgenmad i restauranten 

10.00 – 13.30: Besøg og aktiviteter i Middelaldercenteret 

14.00 – 14.30: Pause med kaffe og kage 

14.30 – 16.00: Gruppearbejde (de kræftramte, pårørende og 

børnene går i hver deres gruppe) 

16.00-17.00: Underholdning og workshop v. Trup Ting Tang 

                                                                 17.00 – 18.00: Pause 

                                                                 18.00 – 20.00: Middag i restauranten 

                                                                 20.00 - ?: Aftenkaffe 

Søndag 

8.00 – 9.30: Morgenmad i restauranten 

9.30 – 10.00: Tjek ud 

10.00 – 11.00: Fælles evaluering 

11.00: Farvel og tak for denne gang     


