
 
 

Invitation til senior-unge-weekend 
 

Vi er en gruppe af ”senior-unge” medlemmer i foreningen, som har mødtes en gang om året de sidste par 

år i en weekend og lavet aktiviteter sammen igennem foreningen. 

Igen i år afholdes weekenden, men denne gang er det os selv, der har arrangeret den, og vi vil meget gerne 

have flere af foreningens medlemmer med. 

Har du Marfan, er du mellem 21 og 29 år, og har lyst til at mødes en weekend med de andre i foreningen i 

samme alder, så er det helt sikkert noget for dig. Kærester er også velkomne, uanset alder. Det er et krav, 

at deltagere er medlem af foreningen. 

Weekenden er med fokus på samvær, erfaringsudveksling, netværksdannelse, hygge og sjov - med 

mulighed for at drøfte tanker og problemstillinger med hinanden. 

Det foregår d. 27. til 29. september 2019 i et super lækkert hus med pool på Fyn, tæt på vandet. Huset har 

16 sovepladser. 

 

 

 

  



”Program” for weekenden: 

- Fredag 

Vi mødes kl. 17.30 ved huset i Tørresø, hvor vi kort hilser på hinanden og ser huset. Derefter skal vi have 
lavet lidt mad. Det bliver noget, der er kan laves hurtigt. 

Når vi har spist, er der arrangeret en hyggelig lille social aktivitet. 

- Lørdag 

Vi spiser morgenmad efterhånden som folk står op. Når morgenmaden er af bordet går vi ud og laver en 
fælles aktivitet. Og vi kommer nok også omkring vandet og kigger. 

Om eftermiddagen vil der være et kort oplæg. Efter oplægget kan man gå i poolen eller hvad man eller har 
lyst til. 

Dagen slutter med et lækkert måltid, aftenhygge, brætspil, musik og snak. 

- Søndag 

Efter morgenmad samles vi over en kop kaffe/juice, snakker om weekenden og siger tak for denne gang. 

Vi skal være ude af huset omkring middag. 

 

Vi hjælpes ad med alt det praktiske som madlavning og oprydning. Slutrengøring er inkluderet. 

Mad er inkluderet i prisen, men du skal selv medbringe drikkevarer. Husk også at medbringe sengelinned og 
hvad du ellers skal bruge en weekend. 

Når der ikke er programsatte aktiviteter i gang, er der mulighed for at hygge, hoppe i poolen, spille eller 
hvad du har lyst til. 

 

Adresse: Tørresøvej 41, 5450 Otterup 

Pris: 250 kr. 

Tilmelding: 250 kr. overføres via MobilePay til foreningen på 44254, og mail sendes til foreningens sekretær 
Hanne Lindhardt, hanne@marfan.dk,  med navn, mail og telefonnummer. 

Har du spørgsmål, så kontakt Hanne Lindhardt på mail hanne@marfan.dk, mobil 4826 3652 eller Kasper 
Knuthsen (arrangør) mobil 2757 3224. 

Kontakt Kasper, hvis der er udfordringer med transporten, så finder vi en løsning. 

 

Tilmeldingsfrist: fredag d. 6. september 

Deltagerliste udsendes en uge før kurset. 

 

Mange hilsener 

De senior-unge 
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