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TID:  15. – 17. MARS 2019 
STED: Soria Moria hotell, Oslo 
PÅMELDINGSFRIST: 15. januar 
 
Velkommen til ny likemannssamling! 

Målgrupper 

• Barn, ungdom og voksne med CP 

• Foreldre og søsken 

• Partnere 

• Venner og andre interesserte 

Invitasjon til seminarhelg  
med Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 
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Merk! Rettelse for fullpris – se under. Gjelder bare deltagere som ikke er 

medlem i Cerebral Parese-foreningen i Buskerud. 

Hei alle medlemmer i Buskerud og alle andre som ønsker å være med! Neste år, som de tre 

foregående klinker vi til med en ny seminarhelg. Stedet er Soria Moria hotell fra 15. - 17. 

Mars og årstallet er 2019. Vi satser stort i år og har temaet «Et aktivt liv med CP!». 

Forskjellen fra de foregående seminarene er at vi i år vil ha flere foredrag gående samtidig, 

og dere kan derfor velge hvilket dere vil gå på. 

 

 

 

Foredragsholder Tom Sydhagen 

 

 

Fra seminarhelgen på Soria Moria 

2018 
 

 Programmet blir slik at det på fredag begynner med en presentasjon av deltakerne, 

etterfulgt av treretters middag og sosialt samvær.  
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Lørdag 

På lørdag formiddag kan du velge å følge inntil to foredrag. Vi kan by på nytt besøk av 

Tom Sydhagen, gestaltterapeut og populær foredragsholder. Tom snakker blant annet om 

hvordan vi tenker, føler og mestrer. Hvordan tar vi vare på en positiv innstilling, for 

eksempel? 

Eller så kan du velge foredrag med vår egen Snorre Øvereng Spilling. En ung mann med 

mye erfaring! Han har blant annet vært med på å lage C-podden, og er ellers aktiv i CPU, 

som er vår ungdomsorganisasjon. 

Deretter kommer to nye foredrag, og du kan igjen velge ett av dem 

Senskader er et stort og viktig tema, som har blitt etterspurt igjen. Vi får igjen besøk fra 

Sunnaas. Ergoterapeutspesialist Susanne Følstad, og muligens også Petra Ahlvin Nordby, 

fysioterapispesialist, snakker blant annet om hva senskader er, og hvordan vi kan leve med 

dem. 

Nok et stort og viktig tema er identitet, sex og samliv. Sexolog Yvonne Dolonen fra 

Sunnaas har også besøkt oss før, med stor suksess. Dette er også temaer som rommer mye. 

For en del kan CPen spille inn på disse områdene, og Yvonne har mange gode råd. 

Her blir det vanskelig å velge, folkens! Husk å krysse av for dine ønsker ved påmelding. 

For pårørende blir det egne opplegg. Foreldre, søsken, partnere, venner og andre 

interesserte som står oss nær får et eget tilbud, med samtalegrupper. 

Så er det lunsj og rom for hvile.  

Likepersoner og brukerinnlegg: Så er det duket for brukerinnlegg. Siden dette er en 

likemannssamling så er jo hele poenget å lære av hverandre. Vi som selv har CP er de 

virkelige ekspertene på CP, vår egen CP. Vi vet aller best hvordan det er å ha og leve med 

de forskjellige utfordringene som CP kan gi. For mange er det den beste måten å lære og å 

få tips til hverdagen. Hvordan løser andre i min situasjon forskjellige situasjoner? Hvilke 

tabber kan vi lære av, hvilke hjelpemidler, praktiske grep og lure teknikker kan også jeg 

benytte. Ikke sjelden får noen og enhver aha-opplevelser.( Åååå, er det derfor…, skjer det 

og det pga CPen!) Og så det det mange som sier om og om igjen – vi trenger ikke å 

FORKLARE alt, for vi vet så godt nettopp hvordan det er… 

Så det handler både om gjenkjennelse, kunnskap og om delte erfaringer. Og ikke minst et 

felleskap. Det er dette som kalles likemannsarbeid. Fordi vi selv innehar så mye viktig 
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kunnskap og erfaring med CP, og fordi det er en effektiv måte å lære på, og å finne støtte, 

så er dette arbeidet noe som prioriteres av myndighetene. Faktisk så mye at slik 

virksomhet støttes med offentlige midler. 

Foreldre til barn og voksne med CP er likepersoner med foreldre i samme situasjon, våre 

partnere er likepersoner, våre søsken og andre pårørende likså. De vet hvordan det er å ha 

en sønn, datter, søster eller bror, osv som har CP, og har ofte mye å snakke om med andre 

i samme situasjon.  

Nytt av året er at det vil bli en gruppe for venner og søsken i tillegg til grupper for unge 

med CP, foreldre til de med CP, voksne med CP og hvis nok interesserte barn med CP. 

Kryss av hvem kategori du tilhører, og hvilke foredrag du vil høre!  

Husk - det er lov å ta hvilepauser for de som trenger 
det!  

Det er viktig for oss å minne deg på energiøkonomisering: Dersom du sliter med 

trettbarhet, står du helt fritt til å velge selv hvor mye av programmet du deltar 

på. Her er det du selv som kjenner hvor mye du orker. 

Etter brukerinnlegg, samtalegrupper og felles oppsummering har vi satt at to timer til 

hvile før middag.  

Kvelden byr på deilig treretters middag og deretter det åpent for uformell prat og sosialt 

samvær i salongen. Av erfaring er det lite krefter til noe felles program, så da er det bare å 

slå seg løs og ha det hyggelig. 

Søndag 

Etter frokost søndag blir det først litt felles informasjonsinnlegg. Så er meningen at vi kan 

gå rundt på forskjellige stands. Vi får blant annet informasjon om servicehund og om BPA. 

Helle Viv Helle Magnerud kommer fra UloBa, og da får vi høre om hvordan det er å  ha et 

aktivt liv med BPA, brukerstyrt personlig assistent. Sexolog Yvonne blir også med oss på 

søndagen. 

Deretter runder vi av det vi håper blir en hyggelig og trivelig helg, med lunsj, før vi sier 

hadet og på gjensyn neste år! 

Det er basseng, så ta med badetøy, og ikke minst masse godt humør!  

Vi gleder oss til å se nettopp deg!!  
Varme klemmer sendes dere alle fra oss i arrangementskomiteen  
Anne, Ida, Thea og Wenche. 
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PRAKTISK INFORMASJON 
EGENANDELER 

Arrangementet vil bli sterkt subsidiert, med lave egenandeler, for medlemmer i Buskerud. 
 

Priser og egenandeler  
for helgen 

Kun delta på program på 
dag og kveldstid – uten 
overnatting 

Med overnatting 

Medlemmer fra Buskerud. 
 

Ingen egenandel – gratis 
deltagelse. 

Kr. 700 per person for hele 
helgen 

Medlemmer fra andre 
fylker*/ 
Andre interesserte 

Ingen egenandel – gratis 
deltagelse. 

Per person på 
Rettelse: Enkeltrom: 
kr. 2820,- for hele 
helgen 
Dobbeltrom: pris fås ved 
henvendelse  

*Medlemmer fra andre fylker betaler fullpris, dersom ikke respektive avdelinger sponser 
sine medlemmer. Med forbehold om endringer, 
 
Prisene inkl. overnatting fra fredag til søndag og måltider fra middag fredag t.o.m lunsj 
søndag. 
Lunsj lørdag er buffet. Lunsj og middager inkl. 1 drikkeenhet pr.pers. Drikkevarer utenom 
dette betales av hver enkelt. 
Voksne som er avhengig av personlig hjelp må ha med egen ledsager. Boutgiftene for 
denne ledsageren vil bli dekket av foreningen (gjelder medlemmer i Buskerud). 
                        
TRANSPORT 
Vi tilbyr felles transport som går fra og til Drammen. Kryss av dersom du/dere ønsker 
dette. Vi kommer til å be om en egenandel for dette. 
 
KONTAKTPERSONER 
Eventuelle spørsmål til: 
Ida Indseth Bråthen: 97654759/ ida.indseth.brathen@ebnett.no 
 
PÅMELDING 
Vi håper dette høres fristende ut! Kom igjen og bli med. Fyll ut vedlagte 
påmeldingsskjema. Vi ber om bindene påmelding og betaling snarest- og 
senest INNEN 15. januar. 
Ved meldt avbud etter påmeldingsfristen betales ikke egenandelen tilbake. Brev/ e-post 
med bekreftelse av bestilling og endelig program sendes ut når det nærmer seg. Vi tar 
forbehold om fortsatt ledige rom – så «førstemann til mølla»! 
 
BINDENDE PÅMELDING SENDES TIL  

Ida Indseth Bråthen: 
ida.indseth.brathen@ebnett.no 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ida.indseth.brathen@ebnett.no
mailto:ida.indseth.brathen@ebnett.no
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BETALING 
Vennligst oppgi følgende betalingsinformasjon 
 

Merk innbetalingen med 
«Likemannssamling 2019» og 
hovedmedlemmets navn. 

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

Kontonr.: 0531.49.07770  
 
Betalingsfrist: 15.1 
 

NB! Påmelding og betaling må være mottatt av Ida innen fristen.  
 
Vel møtt!    Håper vi sees?                                
Sande, januar 2019 
Med vennlig hilsen 
CP-foreningen avd. Buskerud 
Arbeidsgruppa  v/ Ida, Thea, Wenche og Anne 
MED FORBEHOLD OM SKRIVEFEIL OG ENDRINGER. 
 
  
Vedlegg: Påmeldingsskjema. 
Mer informasjon om hotellet finner du her. www.soriamoria.no/ 
Med forbehold om skrivefeil, endringer og avlysning ved for få påmeldte.  

 

Har du husket GRASROTANDELEN? 
Foreningens organisasjonsnummer er 
995 4441 19. 
Gi beskjed til din tippekommisjonær 
og støtt foreningens arbeid. 5% av din 
innsats går direkte til foreningen du 
støtter. 

Har du ny e-postadresse? 
Send en mail 
til annenystuen@hotmail.comog 
til post@cp.no. Du får informasjon og 
invitasjon raskere, og foreningen sparer 
penger! 
Hold dere også oppdatert på www.cp.no. 
Her legges det ut info og eventuelle 
endringer. 

Vi er på Facebook: Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 

Årsmøte 2019  avholdes onsdag 6. mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG! 

Det er viktig at alle deltagere fyller ut vedlagte påmeldingsskjema  - med 

alle opplysninger. Det skal IKKE fylles ut skjema via nettsiden cp.no.  

Det er fint om alle spørsmål rettes til kontaktpersonene som er oppgitt i 

invitasjonen, eventuelt den som er ansvarlig for påmeldingene i andre 

fylkesavdelinger. 

 

http://www.soriamoria.no/
mailto:annenystuen@hotmail.com
mailto:post@cp.no
http://www.cp.no/
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Påmeldingsskjema for Likemannssamling Soria 
Moria 
med CP-foreningene i Buskerud, mars 2019 

Påmelding- og 
betalingsfrist innen 
15. januar 

 
Hvor er du medlem? Cerebral Parese-

foreningen i 
Buskerud 

Cerebral Parese-foreningen i 
Oslo-Akershus/ Østfold 
/Vestfold. Spesifiser hvilken: 

Ikke medlem / betaler 
fullpris selv 

Kryss av:    
Hovedmedlemmets navn 

 

Kontaktperson 
 

Telefon/mobil 
 

E-postadresse 
 

Ønsker du handikaprom? Ja:                                Nei: 
Bruker du/dere rullestol? Ja:  

antall: 
 
       manuell 

 
elektrisk 

Andre kommentarer/ 
spesielle behov 

 
 
 
 
 

 
Hovedmedlem/ 
foreldre/ 
 søsken/ 
partner / venn 
el. Annen 

Navn på deltaker(e) 
Alder 
under 
15 år 

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 voksne/medlemmer I Buskerud. 

SAMKJØRING 
□  Jeg kan ta med passasjerer  fra og til  □  Drammen □ Annet sted:…………………  
        Jeg har plass til   ……personer og   □manuell rullestol □ elektrisk rullestol 
 
TRANSPORT 
□ Jeg ønsker buss tur/retur Drammen-Soria Moria: antall ___   
 
Jeg/vi bruker  rullestol: ___ Elektrisk / ______ manuell 

BINDENDE PÅMELDING 
 
........................................  .........................  ........................................... 

Sted     Dato   Underskrift 
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Svarskjema 

Hvilket foredrag ønsker DU deg? 

 
I år vil vi høre deltagernes ønsker om temaer/foredrag, før vi spikrer et endelig program. 
Dersom det blir mange nok påmeldte så vil vi gjennomføre flere kurs parallelle lørdag formiddag 
(før lunsj). Vi tar forbehold om at mange nok melder som på det enkelte foredraget, for at det skal 
kunne gjennomføres. 
 
ALTERNATIVER 

Her skriver du 
hvor mange (av 
dere) som ønsker 
hvilket foredrag 

Foredrag Vi tenker at 
det passer 
aller best for 

Foredrag 1   

 Tankens kraft - hvordan klare å holde fast i det 
positive ved gestaltterapeut Tom Sydhagen 

Alle 

 Likepersonforedrag ved Snorre Øvereng Spilling 
Snorre er ung voksen med CP, og deler sine erfaringer med 
oss. Han forteller også hva ungdomsorganisasjonen (CPU) 
jobber med og om C-Podden.  
 

Ungdom med 
CP/alle 

Foredrag 2   

 Senskader - hva er det og hva kan gjøres? 
Susanne Følstad, ergoterapeutspesialist fra Sunnaas 
Petra Ahlvin, fysioterapeutspesialist i nevrologisk 
fysioterapi fra Sunnaas 

Alle 

 Sex og samliv, ved sexolog Yvonne Dolonen Ungdom og 
voksne med CP, 
partnere 

 
Disse foredragene holdes på lørdagen, mellom frokost og lunsj. 


