
 
 
 

Invitasjon til Skandinavisk Madagaskartreff. 

 
 
Vi inviterer med dette alle familier som har adoptert barn fra Madagaskar til Skandinavisk 
Madagaskartreff i Sarpsborg, Norge.  
 
Sted: Sarpsborg, Barnas Hotel - Quality hotell - 
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/utvalg
te-fasiliteter/ 
 
Tidspunkt: fredag 10 til søndag 12. August 2018.  
 
Treffet ble arrangert for første gang i fjor, og var veldig hyggelig. Barn som er adoptert fra 
samme barnehjem, men til ulike land fikk treffes igjen. Noen for første gang på mange år. 
Familier som har vært på reise sammen og dermed har felles minner fra Madagaskar fikk 
gledelige gjensyn. Vennskapsbånd blant voksne og barn ble knyttet, på tvers av land og 
bakgrunn. Vi hadde mange fine øyeblikk og mange nye bånd ble knyttet. Vi håper å se dere alle 
igjen samt flere nye ansikter.  
 
Påmelding gjøres ved å registrere deg her senest 25. Mai 2018: https://goo.gl/3cMEAm 
Grunnet betaling er påmelding bindende, og evt avbestilling må tas for egen regning. 
 
Pris er 1280 NOK per natt per voksen og 300 per natt per barn. 
Inkludert i prisen er:  

● Overnatting i familierom. 
● Middag fredag og lørdag.  
● Lunsj lørdag og søndag.  
● Frokost lørdag og søndag.  

 
Inkludert er også inngang til superland (minigolf, klatrevegg osv) badeland, og vi har et møterom 
hvor vi kan treffes for både uformell “hang-out” og hvor vi kan ha mini-disco. Dette rommet er 
ikke tilgjengelig for andre gjester ved hotellet.  
Hotellet har også gratis popcorn og softis i konferanseavdelingen hvor vi har vårt oppholdsrom 
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Endelig program er ikke klart, men vi vil legge opp til både felles aktiviteter og tid til å bare være 
sammen.  
 
 
Om arrangørene:  
Vi bor i Horten, Norge. Er foreldre til tvillinger, to gutter, fra Madagaskar som vi hentet i 2014. 
Guttene er nå 6 år. Vi har også ei jente på 2 år fra Vietnam.  
Øyvind er styreleder i Adopsjonsforum og Desiree er leder av lokallaget i Vestfold fylke. Vi 
arrangerer dette frivillig og ikke som en del av våre verv der. 
 
Betaling av oppholdet gjøres til kontonummer 05403056377 (Øyvind Reidar Bakke Reier) DNB 
NOR. Norske deltagere kan også sende til VIPPS: 90178158. 
 
Fra Sverige eller Danmark benyttes BIC DNBANOKKXXX og IBAN NO5005403056377 
 
Det er viktig at pengene er sendt senest 25. Mai og er merket godt med et av deltagernes navn. 
Vi har kun mulighet til  å booke og betale rom for de som har overført penger innen fristen. 
Noen priseksempler (alle priser i NOK): 
 
Familie med tre barn: 
To voksne: 1280x2 personer x 2 netter = 5120 
To barn: 300x2 barn x 2 netter = 1200 
Ett barn, under 3 år, i foreldrenes seng: Ingen kostnad  
Total: 6320 
 
Familie med to voksne og ett barn: 
To voksne : 1280x2 personer x 2 netter= 5120 + 600 (for barnet)  
Ett barn: 300x1barn x 2 netter = 600 
Total: 5720 
 
 
Familie med en voksen og to barn:  
En voksen: 1280 x 2netter = 2560 
To barn: 300 x 2barn x 2 netter = 1200 
Total: 3760. 
 
Annen praktisk info: 
Hotellet ligger rett ved E18, ca 20 minutters kjøring fra grensa til Sverige (Svinesund). Det er 
lettest å komme seg til treffet med bil. Kjøreavstand fra  
København: Rett over 5 timer 
Gøteborg: Rett over 2 timer 
Stockholm: Rett under 6 timer 
Larvik: (ferge fra Hirtshals): Ca 2 timer. 



Fra Danmark kan man også ta ferge fra Grenå til Varberg, Fredrikshamn-Gøteborg osv. 
 
Ta gjerne kontakt med oss om praktiske spørsmål vedr. Booking, transport/reisevei eller annet. 
Smått eller stort.  
 
Håper vi ses i august!  
 
Vennlig hilsen 
 
Øyvind Bakke Reier og Desirèe Reier 
 
Kontaktinfo: 
 
Desiree nås på desiree.liljeroos@gmail.com eller  https://www.facebook.com/desiree.reier 
Øyvind nås på ovyind.bakke@usn.no eller https://www.facebook.com/oyvindrb 
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