Inbjudan till en ny

”Grisfest”

Lördagen den 5 september, 12.30-17.30
på Piledahl, Svensköp
en gård ute på landet mellan Hörby och Tollarp i Skåne

Till festen är barn som har/haft behandling
på 64:an 2014 och 2015 välkomna med sina
familjer och personal

Välkomna!
Lördagen 5 september 2015
Ankomsttid: ca 11.45-12.15

Fest-tid: 12.30-17.30

Vad gör man?
Det blir ett häftigt program som erbjuder många roliga och glada upplevelser.






Festen startar med åkning i halmade balvagnar i traktorkortege
Nästa punkt på programmet är mat – och naturligtvis blir det ”Gris” med tillbehör
(alternativ finns för den som inte äter griskött) undertiden blir det musik.
Därefter går man runt på stationer med olika aktiviteter. Alla barn får möjlighet att åka
med motorcyklar och rallybilar, titta på polis- och brandbilar och ambulans mm
På en av stationerna blir det sång och musik, alla grupper får träna in några sånger
tillsammans med några artister. Sist på festen har vi tillsammans en konsert.
Det blir mer program och besök av hemliga gäster men det avslöjar vi inte nu

Gratis
Ni blir bjudna på allt på festen, inget kostar. Den kostnad ni själv får stå för är den egna resan
till och från festen. Det är otroligt många sponsorer, medverkande och funktionärer som med
glädje ställer upp för att den här festen ska kunna bli av.

Anmälan
Anmälan till festen senast 18 augusti på anmälningslistan på 64:an eller via mail:
grisfesten.2015@hotmail.com. Vi behöver ha antalet barn och vuxna som kommer samt
namn, adress, telefon och ev specialkost.
OBS! Det är bara barn varit under behandling 2014 och 2015 som är välkomna till
festen med sina familjer och personal.

Vägbeskrivning:
Leta upp Hörby och Tollarp på en Skånekarta, mitt emellan ligger (Svensköp) Killhult.
Gården Piledahl ligger utmed vägen mellan Killhult och Tollarp.
Utmed E22 är det skyltat till Killhult på flera ställen, följ de skyltarna:
Kommer du söderifrån tar man mitt i byn, Killhult, av mot Tollarp, efter ca 2 km är det skyltat
Grisfest, följ parkeringsskyltarna.
Kommer du norrifrån så kör du först igenom Ilnestorp, en ”lång by” från 70 skyltarna är det
ca 1 km kvar, där är skyltat Gristfest , följ parkeringsskyltarna.

Frågor och funderingar
Det finns filmer och kort på avdelningen från tidigare fester som ni kan titta på för att få
inspiration. Många av de som jobbar på avdelningen kan berätta mer. Naturligtvis får ni även
ringa till Bengt på Piledahl, 070-201 51 09 .

Klädsel!
Det mesta som händer på festen är utomhus så ta oömma kläder efter väder.

Varför?
Det här är fest nummer 9. Den första hade vi 1994. Det var när Anna var som mest dålig i
leukemi och vi alla behövde nåt roligt att se fram emot. Sedan 2000 är Anna friskförklarad.
Att fortsätta med de här festerna har varit ett sätt för oss att tacka för livet.

Välkommen att dela glädjen med oss på Piledahl!
Bengt, Johannes, Anna och Ammy med sina respektive

