
 

 

Cerebral Parese-foreningen i 

Buskerud 

Postboks 202 Bragernes 

3001 DRAMMEN 

Leder/kontaktperson: 
Øyvind Bråthen 
91 67 52 06 
oyvind.brathen@ebnett.no 

 
 

Bankgiro: 

Org. nr: 

www.cp.no 

 

0531.49.07770 

995 4441 19 
Du finner oss også på 

Facebook! 

 
 

Cerebral parese-foreningen i Buskerud 
Etter vellykket besøk for to år siden, har vi igjen gleden av å ønske alle* 

medlemmer velkommen tilbake til 

 

Dinnershow på Wallmanns 
Lørdag 9. desember 

*ALDERSGRENSE: 13 ÅR 

 
 

 

 

Foreningen har reservert 50 plasser – derfor er det førstemann til mølla. 

 
 

 

Påmelding :  Førstemann til mølla! Og 

senest innen 1. november. 

mailto:oyvind.brathen@ebnett.no
http://www.cp.no/


 

Dersom det fortsatt er ledige plasser, så er aller siste frist for påmelding 

innen 1. November. 

Det tilbys overnatting for de som ønsker det.  

Dørene til foajéen åpnes kl 17.45, og vi blir vist til plassene 

våre. Oppmøte senest kl 18.00. Alle gjester må være på plass 

senest 18.05. Dørene låses kl 18.00 og deretter slipper ingen 

inn. 

Vi sitter foran scenen og blir servert flere retter, samtidig som showet pågår. 

Showet varer til ca. 23.15. Deretter gjøres det klart for nattklubb.  

NB! *Aldersgrense for julebordet er 13 år, i følge med voksne. Når showet er slutt 

og nattklubben starter, blir det 18-årsgrense. 

Høres dette spennende ut? Meld deg på allerede nå og bli sikret plass! 
 
Egenandeler: 
 
Kun julebord (show og middag lørdag): gratis 
Det vil bli servert en enhet drikke pr. person. Drikke utover dette betales av den 

enkelte. 

Overnatting 

Det tilbys overnatting i Oslo for dem som ønsker. Mer informasjon om hotellet, og 

flere detaljer om arrangementet, blir klart etter sommeren.  

Egenandeler for overnatting 
Voksen   kr. 300,- pr.pers.  Tillegg for enkeltrom: kr 100,-  
Barn (på foreldrenes rom): 
10-15 år                               kr 200,- pr. pers. 
4- 9 år:    kr. 100,-pr.pers.          0-3år: Gratis 
 
Prisen inkluderer overnatting og frokost.  
Disse egenandelene gjelder kun for registrerte medlemmer. Ikke-medlemmer må 
betale fullpris, eller eventuelt betale for støttemedlemskap i foreningen. 
 
Voksne som er avhengige av personlig hjelp må ha med egen assistent. 

Dinnershow og boutgiftene for denne ledsageren vil bli dekket av foreningen. 

Transport 

Det går blant annet tog fra Drammen til Oslo. GI BESKJED DERSOM DU 

BEHØVER TRANSPORT. 

 



 

 

Adresse: Mølleparken 6, 0459 OSLO Mer info: wallmanns.no 

https://wallmans.no/?gclid=CI_u75uehsYCFcsAcwod73wAcw 

https://wallmans.no/opplevelsen/faq/ 

Hjertelig velkommen alle sammen!  

BINDENDE PÅMELDING SENDES TIL  
Ole Kristian Pederssen, Østenga 15, 3400 LIER/  

på mail til okpederssen@lifi.no , 

INNEN  1. november 2017  
 
BETALING 

Vennligst oppgi følgende 
betalingsinformasjon 
 

Merk innbetalingen med 
«JULEBORD 2017» og 
hovedmedlemmets navn. 

Betales til  Cerebral Parese – foreningen  
  avd. Buskerud 
  Postboks 202 Bragernes 
  3001 DRAMMEN         

Kontonr.: 0531.49.07770  
 
Betalingsfrist: 1.11.17  

NB! For å være sikret plass må alle påmeldinger og betalinger være 
mottatt innen fristen. 

MED FORBEHOLD OM SKRIVEFEIL OG ENDRINGER  
Sande, juli 2017 
Med vennlig hilsen 

Cerebral Parese-foreningen i Buskerud v/styret 
Velkommen til julebord! 
 Vedlegg: Påmeldingsskjema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://wallmans.no/?gclid=CI_u75uehsYCFcsAcwod73wAcw
https://wallmans.no/opplevelsen/faq/
mailto:okpederssen@lifi.no


 

 

Hovedmedlemmets 
navn 

 

Kontaktperson  
Adresse  
Telefon  Mobil  

 

Jeg/vi kommer på høsttur  
 
…………voksne 

 
……………. Barn 

  

Rullestol    

……….manuell …………elektrisk □   Ønsker alternativ mat 
(spesifiser under) 

    

Navn på deltakere Alder Behov for spesiell diett (matallergi). Spesifiser: 

   

   

   

   

   
Eventuelt navn på ledsager Kryss av: __ Uten assistenten kan jeg ikke 

delta (Du betaler da ikke egenandel for denne) 
Gjelder kun voksne med CP. 

 

HOTELLROM 
Jeg/vi ønsker 

 □  ønsker hotellrom nær 
resepsjonen 

.... Dobbeltrom    

.... Enkeltrom  

.... Rom tilrettelagt for rullestol-brukere 

 
....      Familierom 
…      Hunderom 
 

EVENTUELT: Vil dele 
dobbeltrom med:  
.................................. 

SAMKJØRING    

□ Jeg kan ta med passasjerer  fra og til □  Drammen □ Annet sted:………………… 

    Jeg har plass til   ……personer og   
 

□manuell rullestol □ elektrisk rullestol 

□ JEG TRENGER TRANSPORT Det er viktig at du gir oss beskjed dersom du trenger 
transport! BINDENDE PÅMELDING: 

 
 

  

Sted     Dato  Underskrift 

BINDENDE PÅMELDING SENDES TIL  
 okpederssen@lifi.no   

 
MERK! PÅMELDING OG BETALING 

INNEN 1.november/ «førstemann til mølla»! 

 

Påmeldingsskjema for Julebord 
2017med CP-foreningene i Buskerud 

Påmeldingsfrist: 
1.november 2017 

 

mailto:okpederssen@lifi.no

