Nord-Trøndelag

INVITASJON TIL MEDLEMSTREFF
Vi inviterer til ett uformelt sosialt treff for våre medlemmer.

Dag og Dato:

Lørdag 3. September 2016

Klokken:

12:00 – ca kl 16:00

Sted:

Liatjønna, Inderøy
START/PARKERING: Fra E6 på Røra, følg FV 755 over Inderøy til
Skarnsundbrua. Kjør over brua og fortsett på FV 755 i ca 15 km, retning
Leksvik. Parkering like ved FV 755 på Lia, på sørsiden av veien. Toalett
tilgjengelig på parkeringplass.
TURBESKRIVELSE: Lengde: 0.8 km t/r Turen langsmed Liatjønna ligger i
Mosvik som ligger i Inderøy kommune. Det tilrettelagte området “”Liatjønna””
ligger like ved parkeringsplassen. Herfra går det tilrettelagt rullestolsti rundt store
deler av Liatjønna. Området er tilrettelagt med fiskebrygger, gapahuk, grillplasser
og mye mer. Området er kåret til årets friluftsområde i Nord Trøndelag for en
del år tilbake. Tilrettelagt for rullestol. For manuell rullestol må behovet for
ledsager vurderes individuelt.

Målgruppe:

Alle medlemmer og deres familier.
Vi ordner med varme griller og ber alle om å ta med egen mat /
drikke etter ønske.

Vi vil i løpet av denne dagen:
 Presentere styret og likepersoner
 Ha erfaringsutveksling (uhøytidelig gjennom hele dagen)
Det er ingen påmelding men dersom dere vet dere skal delta hadde vi satt
pris på en tilbakemeling på dette på sms 92035322 / 41223616 evt på
epost til nt@adhdnorge.no. Skulle det bli såpass dårlig vær at vi ikke ser
oss råd for å gjennomføre vil dette bli bekjentgjort via vår facebookside og sms til de som har meldt
ifra om mulig deltakelse.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN, BÅDE GAMLE OG NYE
MEDLEMMER. VI HÅPER DU / DERE KOMMER!!
Med hilsen
Styret i ADHD NORGE, Nord Trøndelag Fylkeslag
ADHD Norge, Nord Trøndelag fylkeslag

Kontaktinfo Nord Trøndelag fylkeslag
v/Leder: Lars Morten Lersveen
Lektor Musumsgate 8
7650 Verdal
Epost: larslers@vktv.no
Tlf 41 22 36 16

Organisasjonsnummer: 893 996 982

Kontonummer: 4440.06.78615

epost til styret: nt@adhdnorge.no
epost sekretær: adhd.sekr.nt@gmail.com
Tlf sekretær: 920 35322

