Kom med til familiekursus på Danhostel Kalundborg!
Fredag d. 21. sept. – søndag 23. sept. 2018
Stadion alle 5, 4400 Kalundborg
S.U. gerne i dag, men allersenest d. 15. august

Velkommen til årets familiekursus denne gang ses vi på Sjælland. Det er 10 år siden vi sidst mødtes
der, så nu er tiden inde til et besøg igen.
Vi glæder os til at være sammen med dig - store og små mødes endnu engang til en super hyggelig
og erfaringsrig weekend.
Vi har fået fingre i et rigtig godt vandrerhjem.
Anmeldelse af Danhostel Kalundborg på Tripadvisor siger:
Dette er et af de bedste vandrerhjem jeg har boet på. Værelserne er store og rene, med fine
badeværelser, skrivebord, TV, lænestol m.m. Morgenmaden er gennemført økologisk med
hjemmebagt brød og eget pålæg foruden hvad man ellers forventer. Betjeningen er helt i
topklasse, sød, venlig og opmærksom.

Tjek gerne deres hjemmeside – det er fyldt med gode muligheder for at få en dejlig weekend!
Familiekurset begynder fredag d. 21. Sept. til aftensmad kl. 18.30.
Der er indtjekning fra kl. 15.00
Vandrerhjemmet ligger 200 m. fra sports- og svømmehal (HUSK badetøj) - og der er ca. 10
minutters gang ind til centrum.
Fredag kl. 18.30: Aftensmad og samvær. Årets Mini OL vil blive annonceret, så man kan gå i skarp
træning til opstart lørdag morgen 
Som sædvanlig skal vi selvfølgelig også spille og hygge.

Lørdag kl. 7.30 – 9.30 Morgenmad
Lørdag formiddag: MINI OL - medbring sports tøj og kampgejst!
Kl. 13.00 -14.00 Frokost
Lørdag eftermiddag er der lagt op til hygge og så skal vi afvikle vores traditionelle omgang
rundbold.
Derudover er der børneaktiviteter og forældre-café med erfaringsudveksling osv.
Kalundborg byder på mange forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud, hvis man vil bruge lidt tid på
at se området.
Kl. 18.30 –20.00 Aftensmad
Efter maden skal vi hygge og der vil være uddeling af præmier til årets OL nomineringer.
Søndag kl. 7.30 – 9.30 Morgenmad og derefter farvel og på gensyn.
Værelset skal forlades kl. 10.00
Praktisk :
Der er sengelinned/håndklæde på vandrerhjemmet.

Transport til Kalundborg
Kommer du ad søvejen fra Århus - Odden eller Ebeltoft - Odden er der ca. 1 times kørsel til
Kalundborg.
Hvis du har behov for at blive hentet på Kalundborg banegård, så kontakt Lizzi, eller også hvis du
evt. mangler kørselsmulighed.

Tilmeld dig på hjemmesiden www.galaktosaemi.dk – senest d. 15. august
Pris 250 kr. pr person
HUSK: har du spørgsmål, så send dem til Lizzi på soerensen@falcksport.dk

IDÉ bordet – laktosefri naturligvis’:
Har du ideer, laktosefrie smagsprøver, oplevelser, what-ever, som du vil dele med os andre – tag
det med til weekendens ”IDÉ-bord”!!

Vi glæder os til at se dig!
Bedste sommerhilsner fra Bestyrelsen 

