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Vi vil også i år som tidligere år arrangere familiedag 

i Namsskogan familiepark for våre medlemmer. 

Endelig vil vi nå kunne gjennomføre familiedagen slik vi 

tidligere har gjort med matservering og en møtearena 

for våre medlemmer.  

 

 

Vi har begrensede plasser og dette arrangementet vil kun være åpent for medlemmer fra ADHD 

Norge Nord-Trøndelag. Ut over dette gjelder førstemann til mølla.  

Oppmøte v/inngangen på familieparken mellom kl 10:00 og 10:30  

Der vil representanter fra fylkesstyret møte dere fra klokka 10:00 for registrering og utlevering 

av billetter. Påmelder må betale og hente ut alle billettene samlet. 

Familieparken er åpen mellom klokken 10:00 og 18:00 

Egenandeler: 

Voksne og ungdommer over 18 år:  kr 200,- 

Barn og ungdom mellom 3 og 17 år:  kr 100,- 

Barn under 3 år:    Gratis. 

Egenandelen dekker inngang og tacobuffet. Drikke må hver enkelt besørge. Ved stor påmelding 

blir det satt et tak på 8 deltakere fra hver familie.  

 

Bindende påmelding og spørsmål innen søndag 11. juni 2023 til:  

Epost: nt@adhdnorge.no evt. Mona Breding Lersveen Mobil nr:  92 03 53 22 

 Lars Morten Lersveen    Mobil nr: 41 22 36 16 

 

Ved påmelding trenger vi fullt navn, kontaktinfo og fødselsår på påmelder og øvrige voksne som 

deltar. I tillegg trenger vi navn, mobilnummer og fødselsår på barna / ungdommene. Vi trenger 

også info om evt ledsagerbevis hos deltakerne. (Men dere må likevel betale nevnte egenandel). 

Dere vil etter registrert påmelding få en sms med betalingsinfo sammen med bekreftelse på 

plass. Vi ber om at egenandelen betales inn direkte til ADHD Norge Nord-Trøndelags 

bankkonto / via vipps. Det vil bli kort betalingsfrist ved påmelding etter 01.06.2023. HUSK at du 

må skrive navnet ditt ved innbetaling. PS! Vent på tilsendt SMS før du betaler, og at 

hovedmedlemmet/påmelder må betale inn for alle påmeldte samlet innen fristen. 

 

VELKOMMEN!! 
Med vennlig hilsen Styret i ADHD-NORGE, Nord-Trøndelag 
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