FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte

Velkommen til likemannssamling 2011
for foreldre/foresatte/søsken over 16 år
FNDB avdeling foreldre/søsken inviterer til likemannssamling på Eikholt 9. – 11.
september.

Fredag kveld vil det som tidligere år bli avholdt årsmøte, med etterfølgende
sosialt samvær. Her er det mulighet både for å treffe ”gamle” kjente og bli
kjent med nye deltagere. Vi benytter kvelden til erfaringsutveksling og annet
hyggelig prat. Det blir servert ost og kjeks med drikke til maten i løpet av
kvelden.
For de som har mulighet for å komme til Eikholt i god tid før årsmøtet er det er
også mulig å ta en tur i bassenget, det er deilig temperatur i bassenget på
Eikholt
Representanter fra styret vil være på Eikholt fra kl 15.00, og vi regner med at
årsmøtet kan starte ca kl 19.00.

Lørdagen vil starte med felles frokost i spisesalen/peisestua før vi får en
oppsummering og redegjørelse fra Heidi Woll ang. prosjektet om døvblindfødtes
livskvalitet.
Senere på lørdagkveld vil vi markere foreldreavdelingens 25 års jubileum.

Søndagen vil gå med til orientering fra styret blant annet om det arbeidet som
har vært gjort i forbindelse med omorganiseringen av kompetansesystemet, og
nettstedet Sansetap.no.
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Vi håper dere har lyst til å:
-

være med på denne likemannssamlingen

-

få anledning til å møte andre foreldre

-

kunne være med på en spennende/viktig diskusjon

-

delta på årsmøtet

-

komme i løpet av fredag ettermiddag/kveld .

Detaljert program vil bli sendt ut til de som melder seg på.
Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å delta selv om dere ikke har mulighet til
å være tilstede hele helgen.

Opphold og reise dekkes av FNDB avd. foreldre/søsken – døvblindfødte, minus
egenandel på kr 300,- pr person.

For de som ikke har vært på Eikholt tidligere kan det sikkert være greit med en
veibeskrivelse.

Fra motorveien fra Oslo (E18):

•

følg skilt mot Kongsberg S/Drammen S(E18), ta av fra E18 når du er
kommet over elva.

•

sving til venstre i første rundkjøring (under motorveibrua) og følg skilting
til Sentrum

•

sving til venstre i neste rundkjøring (du passerer Bakken motor på høyre
hånd)
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•

kjør rett frem gjennom to lyskryss

•

kjør rett frem i neste rundkjøring også, følg skilting mot Mjøndalen

•

sving til venstre i neste rundkjøring, følg veien mot Konnerud (ca 5,5 km)

•

sving til høyre ved skilt til Konnerud senter (Statoil på høyre side av
veien)

•

følg Gramsborgveien og kjør rett frem i neste rundkjøring (KIWI-butikk
på høyre side av veien)

•

herfra er det skilting til Eikholt

Adressen til Eikholt er:
Helen Kellers vei 3
3031 Drammenf1

Påmeldingsfrist for samlingen er 20 august.

Vi ber om at alle overholder fristen, eller tar kontakt dersom det er behov for
Utsettelse av påmeldingen.

Påmelding til Torill på torillg@netcom.no, eller info@ffdb.no
Eller til Torill på tlf 90 89 19 14

For de som ønsker å melde seg på via post er adressen: FNDB avd.
foreldre/søsken – døvblindfødte ved/ Torill Gullvik, Svigebøl Mølle 1825 Tomter

Påmeldingen må inneholde ankomst og avreisetidspunkt. Dette er spesielt viktig i
år ettersom vi nå må betale for overnattingen, og maten vi får servert fra
Eikholt. Vi handler selv inn til fredag kveld, og bestiller koldtbord fra et
catering selskap til lørdag kveld. Da er det veldig viktig å få bestilt riktig antall
kuverter.
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