Pust lige ballonen op..! Det lyder bare så enkelt..
men netop fordi det ikke er en selvfølge for alle..
organiserer Luftballonen sommerkurser for
børn og unge med astma, allergi eller eksem.

Onsdag den 1. august 2018 fejrer LUFTBALLONEN
SOMMERCAMP sit 20 års jubilæum, og vi inviterer hermed tidligere deltagere, frivillige, sponsorer og støtter samt
øvrige der har lyst til at hjælpe os med at fejre Danmarks
eneste Astma- Allergi- og Eksemcamp for børn og unge ml.
9 - 17 år.
I er meget velkomne fra kl. 14.00 til 17.00.
Fra kl. 17 fortsætter campen som planlagt
for årets deltagere.
Jubilæet finder sted under årets camp på Glamsbjerg Efterskole, Krengerupvej 50, 5620 Glamsbjerg, hvor du er meget
velkommen til at komme og se hvordan vi arbejder og få en
hyggelig dag med lidt lækker mad og drikke.
Vi sørger for aktiviteter for alle aldre, og Luftballonens ambassadør, danser og skuespiller Silas Holst vil underholde i
løbet af eftermiddagen.
Luftballonen frabeder sig fysiske gaver; i stedet anmoder vi
de der ønsker at støtte os om at betænke os på konto 09144210441, alternativt på MobilePay nr. 40633552, mrk.
LUFT.
Af praktiske årsager beder vi interesserede om at tilmelde
sig, og det kan ske via: info@luftballonen.dk, på telefon
6617 4429 / 4063 3552, hjemmesiden eller via dette link.

Foreløbigt program:
Kl. 14:

Ankomst og velkomst v. Ine og Ole og
Luftballonen er vært ved et traktement.

Kl. 15:

Silas Holst, Ambassadør for Luftballonen
Sommercamp, fortæller kort om det at have
astma, efterfulgt af et event med dans.

Kl. 16

Ballonopsendelse

Kl. 15 – 17

Oplev atmosfæren i campen og se og mærk
en typisk dag i Luftballonen.

Besøgende henstilles til at undlade brug af parfume, tobaksrøg
eller medbringe husdyr under besøget, da mange af vores deltagere og voksne kan få allergiske reaktioner.

På glædeligt gensyn
Ine og Ole Møller Hansen
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