
VELKOMMEN TIL SJELDENSAMLING!! 
 
Nettverket Epilepsiforbundet Sjeldne har gleden av å endelig kunne invitere til en fysisk samling og 
ønsker velkommen til SJELDENSAMLING 23.-25. september 2022.  
 
Helgen arrangeres i Drammen, som er lett tilgjengelig ved flytoget fra Gardermoen, ordinært VY-tog og 
buss. Samlingen gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell.  
 
Helgen er åpne for unge og gamle, single og familier, søsken og alle som selv har eller er glad i en person 
med sjelden epilepsi. Vi skal strekke oss langt for å imøtekomme de behov dere måtte ha. 
 
Foreløpige planer for programmet: 
Fredag 23. september: 
ca kl 15 innsjekking. Mingling på hotellet, evnt går man ut for å utforske hotellets omgivelser. 
kl 17 – 19 Tacobuffet i restauranten. 
Under/etter middag har vi mer tid til å bli kjent, skravle og slappe av etter eget ønske. 
 
Lørdag 24. september: 
Frokost serveres kl 07-09 
Vi møtes i felles møterom og gjennomfører forskjellige likepersonsaktiviteter, har fordrag og muligheter 
for gruppeaktiviteter. Lunsj og pauser avklares. 
Ca kl 17 Middag 
 
Søndag 25. september: 
Frokost, aktiviteter og lunsj før vi skiller lag og takker for denne gang 
 
Egenandel for helgen er kr 800 pr voksen og ungdom over 15 år og kr 400 for barn mellom 6 og 15 år. 
Likevel maks kr 2000 pr familie. Egenandel innbetales til konto 1506.45.38850. 
 
Dokumenterte reisekostnader dekkes med inntil kr 1000 pr person, kjører dere bil beregnes støtte med 
kr 3 pr kilometer. Ytterligere støtte kan bli aktuelt avhengig av antallet deltakere og midler vi har til 
rådighet. Reiseoppgjør gjøres i etterkant av samlingen. 
 
Eget skjema for påmelding må fylles ut og finnes på adressen: 
https://no.surveymonkey.com/r/Sjeldensamling 
 
Påmeldingsfrist er 20. mai 2022. MERK: Påmeldingen er først gyldig når egenandel er innbetalt. 
Påmeldingen er bindende, evnt avmelding må dokumenteres med for eksempel legeerklæring. 
 
Har du spørsmål kan du sende en epost til anci.sjeldne@epilepsi.no. Vi gleder oss til å se dere!! 
 

VELKOMMEN! 
 

Hilsen Åshild, Anci og Nils-Roe 
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