
Anmälan till Willefondens föräldrahelg  
29 september - 1 oktober 2017

Willefonden hälsar föräldrar till barn med odiagnostiserade hjärnsjukdomar 
varmt välkomna till föräldrahelgen!

 
I år kommer vi att vara på Marholmen, som är handikappanpassat 

Hotell ligger 1 tim norr om Stockholm.
 

Antalet föräldrar vi kan erbjuda att delta i år är högst 30 st,  
det är därför viktigt att ni anmäler er nu genast. Anmälan är bindande. 

 
Helgen är kostnadsfri!  

Vid återbud tas en avgift ut på 500 kr/person (obs! ej vid sjukdom)

Willefondens föräldrahelg börjar fredagen den 29:e september kl 15.00 
Vi avslutar helgen med en lunch söndag den 1:a oktober. 

 
Innerligt varmt välkomna till Willefondens föräldrahelg! 

Willefonden 

Årets föräldrahelg kommer att vara en blandning av föreläsningar och workshop. Samtalen mellan 
deltagarna är enormt viktiga, varför vi även har tid för det. Vi äter alla måltider tillsammans.  
 
Något som också är mycket uppskattat är föräldrarnas presentation av det egna barnet. Föräld-
rarna visar bilder och berättar. Tycker man det är obehagligt att berätta kan man göra det från sin 
plats eller så kan vi hjälpa till med presentationen. Självklart kan föräldrarna hoppa över en  
presentation eftersom tanken med hela helgen är att det ska kännas bra. 

Vi tycker att det är mycket viktigt att alla nya föräldrar känner sig välkomna i gruppen varför vi 
utser faddrar. 



Anmälan:   
(uppge era namn)

Bostadsadress:

Mailadress: 

Telefon:

Matrestriktioner:
(Snälla skriv vem och vilka restriktioner)

Vi räknar med att komma på fredagen klockan:
(för att veta hur vi ska planera helgen)
 
Vill ni ha skjuts från Centralen i Stockholm?    Hur dags?

Ert barns namn:
(Barnet som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom)

Kan du inte komma pga att du inte har någon som tar hand om ditt sjuka barn? Då ger vi dig möjlighet att ta 
med barnet, kontakta oss. 

Är planen att ta med ert sjuka barn?

Behöver ni ett handikappanpassat hotell?

Anmälan  
Willefondens föräldrahelg  

29 september - 1 oktober 2017

Helgen är kostnadsfri! 
Anmälan är bindande. 

Vid återbud tas en avgift ut på 500 kr/person (obs! ej vid sjukdom)
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Underskrift  
Anmälan är bindande

Jag/vi godkänner att Willefonden anmäler oss som medlemmar i Riksförbundet Sällsynta  
Diagnoser, vilket inte kostar oss något. Deltagarna på föräldrahelgen måste vara anmälda för att 

delta på helgen, eftersom Riksförbundet försäkrar samtliga medlemsföreningars deltagare vid olika 
event som föreningarna anordnar.


