
 

 
 

Invitasjon til likemannsamling for foreldre/foresatte og søsken over 18 år 
 

       
  

Samlingen blir i år lagt til Hurdalsjøen hotell, 24. – 25. september. 

Hurdalsjøen Hotell ligger rett nord for Oslo Lufthavn Gardermoen, og er et 

kurs og konferansesenter med moderne fasiliteter og en hjemmekoselig 

atmosfære. Hotellet ligger i fine omgivelser ved Hurdalsjøen og har 

svømmebasseng, badstue, utendørs boblebad og treningsrom. 

 

Vi starter helgen kl.11.00 lørdag med forelesning av Sissel Marit Grønlie. Sissel 

Grønlie er psykologspesialist for døve, tunghørte, døvblinde og pårørende og har i 

mange år jobbet innenfor sektoren. Tema for forelesningen: «Familie med 

døvblindfødt: Hva er viktig og hva er mindre viktig ?». Temaet fortsetter etter lunsj 

med mulighet for diskusjon og spørsmål fra deltagerne. På ettermiddagen er det mulig 

å benytte hotellets fasiliteter, mens vi lørdag kveld samles til middag med feiring av 

vårt 30-års jubileum. 

 

 

Lørdag kveld vil det bli festmiddag. Hotellet er kjent for å benytte gode lokale råvarer 

og vi får servert en fire-retters meny. 

 

http://fndbf.no/iinvitasjon-til-likemannsamling-for-foreldreforesatte-og-sosken-over-16-ar/


Årsmøtet blir lagt til søndag formiddag, og vi får deretter informasjon om SAFO ved 

daglig leder Vigdis Endal. 

 

Praktisk informasjon 

Detaljert program for helgen sendes ut til de som melder seg på ca. en uke før 

samlingen. Utsendelsen vil også inneholde deltagerliste, årsmøtepapirer og 

veibeskrivelse til Hurdalsjøen hotell. Årsmøtepapirene blir også lagt ut på vår nettside 

www.fndbf.no. 

 

Dersom noen har lang reisevei, og har problemer med å rekke frem til kl.11.00 på 

lørdag, er det mulig å komme fredag kveld. Det vil være representanter fra styret 

tilstede på hotellet fredag ettermiddag/kveld. 

 

 Foreningen dekker reiseutgifter og opphold mot en egenandel på kr. 400,- per 

person 

 Det er bindende påmelding da foreningen må dekke utgiftene for 

avbestillinger.  

 For de som må benytte fly sendes informasjon om flyplass og ønsket 

reisetidspunkt til John Torsvik på e-post jtorsvik@online.no snarest etter 

påmelding. Oppgi også mobiltelefonnummer. John vil bestille billetter og vi 

forsøker å koordinere ankomst for de som kommer med fly til Gardemoen.  

  

Påmelding og eventuelle spørsmål ang. likemannssamlingen til: 

Torill Gullvik 

Tlf: 90 89 19 14                   

tgullvik@gmail.com 

  

Frist for påmelding er mandag. 22.august  

Med vennlig hilsen 

STYRET 
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