
 

 

 
 
 
 

VELKOMMEN 
 

Leppe- ganespalteforeningen inviterer til 
Landsmøte med Familiesamling i Drammen 

 
24. april til 26. april 2020 

 
Overnatting og foredrag på  
Quality Hotel River Station 

 
 
 
 
  

 
 
I henhold til vedtektene § 3-1 om landsmøte: 
Medlemmene varsles herved om ordinært landsmøte, lørdag 13.mars 2020. Frist for 
innkomne saker er 3 uker etter varslingsdato, senest 3. april 2020. Saker til landsmøte 
sendes til post@lgs.no eller til Leppe- Ganespalteforeningen, Bognelvdalen 77, 9545 
Langfjordbotn. 
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Program for familiesamlingen 
 
Fredag 24. april 
18.30 – 19.00   Registrering 
19.00 – 20:30   Velkommen og middag med sosialt samvær 
20:00                 Ungdom: Bowling på Lucky Bowl Drammen 

 
Lørdag 25. april     
07:00 – 09:30   Frokost 
09:30 – 10:00   Registrering 
10:00 – 10:15   Velkommen alle sammen 
10:15 – 13:00   Landsmøte 

Småbarn, barn og ungdom: Barnepass på hotellet  

Barn under 4 år i følge av en foresatt  

13:00 – 14:00   Lunsj    
14:00 – 16:00   Foredrag  
14:00 – 16:00  Svømming i Drammensbadet   

Småbarn, barn og ungdom i følge av en foresatt 

18:00 – 19:30    Middagsbuffet 

19:30 – 21:00              Show for alle 
Magnus Jackson Krogh – «En kveld med Magnus» 
   

Søndag 26. april    
07:00 – 09:30   Frokost 
09:30 – 10:00   Registrering 
10:00 – 13:00   Barn og ungdom: Rush Trampolinepark  

10:00 – 13:00   Småbarn: Barnepass – barn under 4 år i følge av en foresatt 

10:00 – 10:45   Felles orientering om interessepolitiske saker   
10:45 – 11:15  Pause 
11:15 – 13:00  Foredrag  
13:00 – 13:30   Avslutning – velkommen neste år   
13.30 – 14:30   Lunsj og avreise 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Ungdom:   Født 2008 eller eldre 

Barn:    Født 2009 til og med 2014 

Småbarn:   Født 2015 eller senere 
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Foredrag 

Lørdag 

• Foredrag med logoped Håvard Tveit og psykolog Jan Ottesen; nytt fra logopedene & 
psykologene, samarbeidsprosjekter og bøllekurset 

 
Søndag 

• Foredrag med seksjonsoverlege Pernille fra Osloteamet. 

Aktiviteter 
Bowling  
Lucky bowl er lokalisert sentralt i Drammen, en kort taxi-/buss-tur fra hotellet. 
Ungdommene skal tilbringe fredagskvelden sammen her.  

 
 

Drammensbadet 

På lørdagen er det satt av tid til å besøke Drammensbadet for de som ønsker dette. 
Drammensbadet har totalt 9 basseng, fem innendørs og fire utendørs. 
 

• Barn kan bade alene det året de fyller 12 år (fra 01.01.20 skal de være født i 2008) og 
er svømmedyktige (svømmedyktig = svømmer minimum 200m). 

• Barn som ikke er svømmedyktige skal ha med badende voksen ledsager. 
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Show «En kveld med Magnus Jackson Krog» 

Vi er så heldig å ha fått tak i forfatter, foredragsholder, blogger og humorist Magnus Jackson 
Krogh til Drammen for å ha ett 90 minutters langt foredrag/show for oss på lørdagskvelden. 
Dette gleder vi oss til!  
 

 
 
Rush trampolinepark, avd. Drammen 
Rush trampolinepark, avd. Drammen. Det vil gå taxi/buss fra hotellet på søndag.  

Rush er et innendørs aktivitetssenter med trampoliner på vegger og gulv. Her kan både barn 

og voksne utfordres med spretne aktiviteter og høye triks. På grunn av sikkerhetshensyn, er 

det er 4 års aldersgrense i parken. 
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BILLETTER (bestilles via link, se www.lgs.no): 
Billetter til voksne & ungdommer fra og med 12 år (ved tilknytning til ett medlemskap): 

• Full helgepakke             1100 kr 

• Lunsjpakke lørdag inkl. lunsjbuffet     500 kr  

• Heldag lørdag inkl. lunsj- & middagsbuffet                700 kr 

• Søndagspakke inkl. lunsjbuffet     400 kr 

• Middagsbuffet fredag      200 kr 
 

Billetter barn 4-12 år 

Se egne priser via påmeldingslink, se www.lgs.no 
 

Billetter Barn 0-3 år:  
Gratis, men husk å registrere via link 
 
Full helge pakke inkluderer: 

• Middagsbuffet fredag 

• Hotellets smakfulle lunsj lørdag og søndag som også inkluderer te og kaffe 

• Middagsbuffet lørdag 

• Quality Break m/kaffe, te, kakao, frukt, kaker, soft-is og popcorn fra kl. 09:00-17:00 i 

fellesarealet 

• Spennende foredrag gjennom helgen 

• Aktiviteter til barna 

• Show med Magnus Jackson Krogh på lørdagskvelden 

 
Foreningen håper flest mulig velger Full helgepakke, men har opprettet enkeltpakker for de 
av dere som bare har mulighet til å delta på deler av arrangementet. 
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Hotel booking Quality Hotel River Station: 
Booking av hotell gjøres direkte med hotellet på q.riverstation@choice.no eller på telefon 

31911900. Husk å oppgi booking kode: 0152 og si at reservasjonen står på Leppe- 

ganespalteforeningen, så får dere reservert rom. Foreningen har forhandlet frem gode priser 

på overnatting, da særlig på rom for to personer eller flere.  

Pris rom/frokost: 

• Pris pr. enkeltrom pr. natt:   kr.  865,-  

• Pris pr. dobbeltrom pr. natt:   kr.  965,- 

• Pris pr. trippelrom pr. natt:   kr. 1165,- 

• Pris pr. ekstraseng pr. natt:   kr.  250,- 
 

Prisene inkluderer: 

• Overnatting i standardrom 

• Frokostbuffé 

• WiFi 
 

Merk! Hotellovernatting kommer i tillegg til billettene til selve arrangementet.  

Praktisk informasjon 
Transport 
Flytoget stopper rett ved hotellet. 
 
Dekning av reiseutgifter 
Reiseutgifter over kr 2000 kr dekkes av foreningen for en voksen og et barn forutsatt 
deltagelse på landsmøte lørdag 25. april. Maks sum foreningen dekker er 1500 kr. 
 

Ved spørsmål tilknyttet påmeldingen, kontakt: 
Beate Alsaker på styremedlem@lgs.no eller per sms/telefon 99250565  
(ikke tilgjengelig for telefonsamtale mellom 09:00-16:00 i ukedagene) 
 
Ved spørsmål tilknyttet arrangementet, kontakt: 
Torgunn Karoline Moe på arrangement@lgs.no eller per sms/telefon 41122557  
(ikke tilgjengelig for telefonsamtale mellom 09:00-16:00 i ukedagene) 
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