
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFA inviterer igjen til landssamling. I år reiser vi til Heia Eidene, som er Røde Kors sitt feriesenter. Det 
ligger på Tjøme utenfor Tønsberg. 

Heia Eidene ligger i naturskjønne omgivelser. De har 550 mål eiendom med skog, strand, svaberg og 
brygge. Merk at dette er et leirsted og ikke et hotell. Men alle har tilgang til bad/dusj på rommene. Det 
er veldig barnevennlig. Det er ikke basseng på senteret, men flott strand kun få minutter unna. Se her 
for mer informasjon: Heia Eidene 

Samlingen er et tilbud til familier fra hele landet for medlemmer som har betalt kontingenten for 
inneværende år. 

Vi håper å se så mange som mulig. Foreningen dekker opphold inkl. full pensjon f.o.m. torsdag kveld, 
t.o.m. frokost søndag. Reisekostnader dekkes ikke. 

Egenandelen for samlingen i år vil være 700,- pr. voksen og barn over 12 år, og 350,- pr. barn under 
12 år.  

Det kan søkes om reisetilskudd for familier i fra Nord-Trøndelag og nordover. Vi har en pott på 15000,- 
som da fordeles mellom de som melder seg på. Max 5000,- til hver familie. 

Som vanlig vil landssamlingen være en fin blanding av faglig og sosialt innhold. Det vil være årsmøte 
på samlingen. 

Vi gjør i år som i fjor at vi deler opp slik at den ene av foreldrene er med på foredrag og den andre er 
med på aktivitet sammen med barnet, og at vi bytter på dette. Til de som kommer alene stiller styret 
seg villig til å hjelpe til etter avtale.  

Påmelding skjer på følgende måte:  

1. Send mail til veronica.pedersen@outlook.com  med antall voksne og barn, samt 
alder på barn. 

2. Innbetaling kr 700 pr. voksen og barn over 12 år og kr 350 pr. barn under 12 år.           
Konto: 9100.23.48832 

Merk at påmelding er bindende og først gjelder når innbetaling er foretatt senest innen 
31. mai 2014.    

Det er begrenset antall plasser.  Første mann til mølla-prinsippet. En bekreftelse vil bli sendt pr. e-
post i begynnelsen av juni. 

 

 
Hilsen Veronica og Benedicte 
samlingsgruppa  

http://www.heiasentrene.no/velkommen-til-heia-eidene.5173014-286394.html
mailto:veronica.pedersen@outlook.com

