
Hvad går vi unge mennesker rundt og laver? 
 
Nu er der blevet skrevet så meget i CCF bladet omkring hvad de voksne laver, på børn og voksen kurset, så nu er 
det på tide at fortælle hvad børnene og de unge mennesker laver imens mor og far sidder til foredrag. 
 
Vi ankom fredag ved en 17-18 tiden, fik vores værelser, pakkede ud og gik så over i spisesalen og fik noget rigtig 
lækkert aftensmad. Efter maden rullede vi alle ind i tv-stuen hvor vi skulle have lidt praktiske oplysninger 
omkring hvordan weekenden ville forløbe. Jeg havde lavet et tema, som var halloween, så alt vi lavede var med 
det tema, og idéen var at vi lørdag aften skulle gøre spisesalen rigtig ”hyggelig” uhyggelig. Da de praktiske 
oplysninger var givet, satte de voksne sig godt tilrette, tog nogle dybe indåndinger også var de klar til at sludrede, 
imens gik børnene hen og satte sig ved et andet bord, og fik af vide hvad der skulle ske for dem i weekenden. Da 
det var sagt, skulle vi lære hinanden bedre at kende, uden at det skulle handle om sygdommen, så vi sad og 
hyggesnakkede imens vi lavede nogle meget ”mærkelige” nøgleringe. 
 
Lørdag startede vi dagen med en god gang morgensang, ej det bare pjat. Efter et super lækkert morgenmads bord, 
var det om at få pakke os ind i varmt tøj, for vi skulle ud og samles kastanjer til uhyggelige kastanjedyr, som vi 
brugte utrolig lang tid på at lave, de var helt forbavset over hvad man kunne lave med kastanjer, tændstikker og en 
masse andet lir. Men vi skulle jo ikke falde i søvn, så efter et toilet besøg, var det om at få lidt fut i fejemøget, så 
tog vi med en taxa ned i Kerteminde by, hvor vi gik en tur i biografen, og så Olsen banden. Da vi kom hjem var 
det straks i gang igen. Nu skulle der laves halloween lys, ud af servietter, klistermærker, og hvad vi nu ellers lige 
kunne få sat på. Også lavede vi nogle gelelys, med edderkopper i og andre uhyggelige ting. Tingene kom så på 
bordene og de store piger fik foldet nogle rigtig professionelle servietter, og de voksne troede ikke på at der var os 
der havde lavet alle de fine ting, men det var det altså. Efter aftensmad skulle vi spille amerikansklotteri og bingo, 
hvor vi vandt en masse gode ting, men der manglede et tal i posen, så det var jo nogen der blev snyd, men vi 
vender stærkt tilbage igen til foråret, og nupser alle gaverne. 
 
Om søndagen var vi alle meget gabene, så vi bestemte os for bare at hygge, så vi spillede Wii og fik lidt 
saftevand, kage og frugt. Meget af tiden gik på med at hyggesnakke, og snakke om ting, og problemer omkring 
sygdommen, hvordan de andre gjorde når du skulle sluge alle de store piller, og hvad de gjorde ved kvalmen osv. 
Da vi så skulle ind at spise havde Julie fortalt mig at hende og ”lillebror”s mor havde fødselsdag, så vi ville 
overraske hende, ved at rejse os og synge fødselsdags sang for hende, og missionen lykkes, hun blev rigtig 
overrasket. Efter vi hade fået hæse stemmer, var det blevet tid til at evaluere og alle syntes at biografturen havde 
været noget af det bedste, fordi vi kom væk fra vandrehjemmet, på nær ”lillebror” han syntes at det bedst var den 
slik, som vi fik i biografen, og som man nok stadig kan finde i hans jakkelommer. De var alle enige om at 
weekenden var gået alt for hurtigt, og at det havde været supper hyggelig. Da jeg spurgte hvad det bedste var ang. 
weekenden sagde de alle at det helt klart var sammenholdet som man fik ved det, nu vidste de hvem de måske 
skulle sende en sms, hvis der var noget de ikke lige ville snakke med mor og far om. Og det med at de havde fået 
nogle nye venner og veninder, som forstår hvordan det hele er. Og de syntes alle at det var nogle gode ting vi 
havde fået lavet, og som de selvfølgelig fik med hjem. Så var det tid til at vende de små rumper hjem af, og de 
voksne var rigtig overbevist om, at de ville få en meget stille hjemtur. 
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