
 
 

           

  
     

 

 

 

 

 

 

 

JULEBORD 
 

NORILCO avdeling Oslo inviterer til tradisjonelt julebord på Soria Moria Hotell og 

Konferansesenter, Voksenkollveien 60, 0790 Oslo fredag 29. november 2019.   

Det er mulighet for overnatting. 

 

Vi setter opp og dekker utgiftene til buss. Fremmøte ved Thon Hotel Opera med 

avreise kl. 17.30. Retur fra Soria Moria kl. 23.00. Alle som ønsker plass i bussen, 

bes krysse av for det på påmeldingsslippen. 

 

De som kommer med egen bil eller annen transport, bes krysse av for dette på 

påmeldingsslippen. Soria Moria ligger innenfor Oslo slik at TT-kort kan benyttes.  

 

Vi gjør oppmerksom på at Ungdomsgruppa i NORILCO avd. Oslo dekker halvparten 

av kostnaden til selve julebordet for sine ungdomsmedlemmer. 

 

Prisene er som følger: 
 

 

 Tradisjonelt 

julebord 

Overnatting i dobbeltom  

inkl. julebord pr. person 

Overnatting i enkeltrom 

inkl. julebord pr.person 

Medlemmer Kr 350,- 1000,- 1200,- 

Ikke medlemmer Kr 725,- 1375,- 1575,- 

Medlemmer i 

Ungdomsgruppa 

Kr 175,- 825,- 1025,- 

 

 



Drikke til maten (2 enheter alkoholfritt øl eller mineralvann) er inkludert i prisen. I 

tillegg spanderer NORILCO avd. Oslo drikke før vi setter oss til bords. Drikke utover 

dette må du betale selv. 

 
Bindende påmelding innen torsdag 14. november 2019. 

OBS! Påmeldingen registreres ved innbetaling av egenandel for julebordet og 
eventuelt overnatting til kontonummer: 9235 26 93431. 

Påmeldingsslippen under må likevel sendes inn.  
OBS! All bestilling av rom ordner vi i NORILCO for dere som ønsker 

overnatting. Hotellet har 8 HC-rom til samme pris som vanlig 
enkeltrom. 

 
Lurer du på noe, ta kontakt med styremedlem Ronald Robertsen, mobiltelefon 916 10 362 

eller kasserer Vigdis Holen, mobiltelefon 928 21 717 

 

Klipp her ----------MÅ SENDES INN------------- Klipp her ---------- 
 
PÅMELDING TIL JULEBORD PÅ SORIA MORIA FREDAG 29. NOVEMBER 2019 

Denne slippen sendes til: Kasserer Vigdis Holen, Nordlisletta 24, 0952 Oslo 

 

OBS! Merk innbetalingen «Julebord» eller «Julebord m/overnatting» og navnet ditt. 

Dersom du betaler for flere personer, må du skrive på deres navn også. 

 

 

Navn (med blokkbokstaver ) _______________________________________ 

 

Mobilnummer: ________________ 

 

E-post: _______________________________________________ 

 

Navn ledsager (med blokkbokstaver) ________________________________ 

 

Mobilnummer: ______________________ 

 

Kryss av her dersom du/dere deltar på kun julebordet:   _____ 

 

Kryss av her dersom du/dere deltar på julebord med overnatting: _____ 

 

Kryss av her dersom du ankommer Soria Moria på egen hånd:  _____ 

 

Kryss av her dersom du blir med bussen til Soria Moria kl. 17.30: _____ 

 

Kryss av her dersom du blir med bussen fra Soria Moria kl. 23.00: _____ 

 

Gi oss beskjed: 

 Dersom du har noen form for matallergi eller -intoleranse  

 Dersom du ikke ønsker at bilder, som blir tatt av deg på denne samlingen,  

kan brukes i NORILCO sammenheng (NORILCO-nytt, NORILCOs nettsider) 

 

 

Velkommen! 


