
Overnatting med frokost: 
Enkeltrom pr. natt kr 690,-
Dobbeltrom pr. natt/pr. rom kr 890,-
Ektefelle/samboer er velkommen til å være med. 
Hund er tillatt.
I tillegg til overnatting kommer mat.
Hver enkelt gjør opp for seg. 

Det er gangavstand fra jernbane 
og rutebilstasjon. 
50 minutter med bil fra Oslo og Drammen.
Dere som kommer med egen bil må passe på å 
betale parkeringsavgift i resepsjonen ved ankomst.

Buss fra Oslo hver time.

Bergensbanen går fra Oslo og Bergen.

Forbehold om avlysning pga corona 

6. – 8. november 2020 
på Grand Hotell, Stabellsgt. 8 Hønefoss

Lørdag middag kl. 20.00 
kr 350,- 
Forrett: Skalldyrcoktail 
Middag: Ovnsbakt laksefilet, 
kokte poteter, agurksalat, 
sandefjordsmør.
Dessert: 
Hjemmelaget vaniljeis med 
varme skogsbær. 

• Kaffe og te til disposisjon hele tiden.
• Det vil bli utlodning, ta gjerne med 
   en liten gevinst til premiebordet 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og 
håper mange har mulighet til å være med.

Medlemstreffene er det viktigste vi har, der kan vi 
dele tanker og erfaringer med andre som forstår 
og vi har det veldig hyggelig sammen.

Bindende påmelding innen 20.10.2020. 
Ved avmelding etter 27.10. må vi be dere 
selv ta kontakt med hotellet.

Med hilsen for styret i Adopterte
Liv Irene Halden          Alf Berg Henriksen
post@adopterte.no       alf.henriksen@lyse.net
412 05 991                  90023204

PROGRAM:
Fredag middag kl. 20.00 kr 350,-
Juletallerken med ribbe, 
medisterkaker og julepølse.
Riskrem til dessert. 
(Det er mulig å få lunsjtallerken
i stedet for juletallerken. Gi beskjed 
om dette ved påmelding).

Lørdag kl 11.00: Tur til Kistefos. 
Organisasjonen betaler 
inngangspengene.
På museet går vi en «natursti» ute 
hvor vi får se mange flotte skulpturer. 
NB: Det er nok lurt med gode klær 
og sko med tanke på at vi skal være 
utendørs.

Ca kl 13.00 er vi ferdig på museet, 
og det er tid for lunsj.
Lunsj dekkes av organisasjonen.
Drikke dekkes av hver enkelt.

Vi har igjen gleden av å invitere til vårt tradisjonelle 
førjulstreff på Grand Hotell i Hønefoss. Hotellet er lite 
og vi pleier å ha det omtrent for oss selv.

Organisasjon for adopterte i Norge
ADOPTERTEFørjulstreff

https://www.kistefosmuseum.no/


