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TID: Søndag 1. September 

STED: Langedrag Naturpark, Tunhovd 

 

PÅMELDING til Per Erik Nordlien innen 21/8 
per.erik.nordlien@ebnett.no  
Mob  48498905  / Ole Eknæs vei 76A, 3055 Krokstadelva 

 

Langedrag Naturpark 
http://www.langedrag.no/     
Bildet er kopiert fra https://www.facebook.com/361758080197/photos/a.10151806741995198/10152725094085198/?type=3&theater 

 
 
Alle kjører egne biler.  Har du behov for transport gi beskjed snarest. 
 
Fremmøte senest kl 11.50 ved inngangen, for utdeling av 
billetter/inngangsmerker. 
Her vil vi fra kl. 12.00 forsøke å få til en guidet rundtur. Vi avslutter besøket 
med et lett måltid i kafeen.  
 
Matbestilling 
Menyen vil være lapskaus med tilbehør eller rømmegrøt med saft. Husk å oppgi dine 
matønsker, om du ønsker stor eller liten porsjon og om eventuelle matallergier ved 
påmelding. 

Invitasjon til medlemstur  
med Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 

mailto:per.erik.nordlien@ebnett.no
http://www.langedrag.no/
https://www.facebook.com/361758080197/photos/a.10151806741995198/10152725094085198/?type=3&theater
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Egenandel 
Egenandel: kr 100 per person (over 2 år) 
Egenandelen inkluderer inngangsbilletter med omvisning. Dette ville ellers kostet, for 
voksne 295.- (250 grupper min. 20 pers), og for barn 2-15 år 250.- (195 grupper min 20 
pers).  Barn under 2 år går gratis. 
Lapskaus med hjemmebakt rundstykke og tyttebær (stor/liten ) (verdi kr. 125/90,-) 
eller Rømmegrøt med saft (stor/liten) (verdi kr. 100/80,-) 
En drikke og kaffe/te er inkludert i egenandelen. Mat og drikke utover dette betales av 
hver enkelt. 
 
Alle medlemmer fra 2  år må betale egenandel for å delta. De som er helt avhengig av å ha 
med seg ledsager for å kunne delta, slipper å betale egenandel for denne . 
 Gjelder kun én ledsager. 

Betaling 
Vennligst oppgi følgende 
betalingsinformasjon 
 

Merk innbetalingen med «Langedrag 2019» 
og hovedmedlemmets navn. 

Betales til:   
Cerebral Parese – foreningen i Buskerud 
Postboks 202 Bragernes 
3001 DRAMMEN         
 

Kontonr.: 0531.49.07770  
 

Betalingsfrist: innen 21/8 

NB! For å være sikret plass må alle påmeldinger og betalinger være mottatt innen fristen. 
 
Med forbehold om skrivefeil, endringer og avlysning ved for få påmeldte. 
Vedlegg: Påmeldingsskjema 
Sande, mai 2019 
Med vennlig hilsen 
Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 
 
 
 

Vi minner også om 
Høsttur  20.-22. september til Sarpsborg 
for alle medlemmer 
Invitasjon og informasjon om sted kommer! 
 

 

Har du husket GRASROTANDELEN? 
Foreningens organisasjonsnummer er 
995 444 119. 
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.com og 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. 

  

mailto:annenystuen@hotmail.com
mailto:post@cp.no
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Påmeldingsskjema  
Langedrag 1. September 2019 

Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 
 

Hovedmedlemmets 
navn 

 

Kontaktperson  
Epostadresse  
Telefon  Mobil  

  
Rullestoler 
…………voksne 

 
……………. Barn 

  

    

……….manuell …………elektrisk □   Ønsker alternativ mat  
    

Navn på deltakere Alder, 
under 18 
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 kun 
voksne med CP. 

 

Matbestilling 

Antall:  

 Liten lapskaus 

 Stor lapskaus 

 Liten rømmegrøt 

 Stor rømmegrøt 
 

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 så skal vi prøve å få til dette. Dette kan du gjerne 
gi beskjed om umiddelbart :-) 

 
BINDENDE PÅMELDING: 

   

Sted     Dato  Underskrift 

 MERK! PÅMELDING OG BETALING 
INNEN 21.08 

VELKOMMEN! 


