
LEVES LANDSMØTE OG DAGSKONFERANSE
Scandic Stiklestad Verdal
FREDAG 10. JUNI - MANDAG 13. JUNI 2022

Priser

Helpensjon: Kr. 1695 per person pr. natt i enkle rom
Helpensjon: Kr. 1495 per person pr. natt i doble rom
Dagskonferanse: Kr. 690
Festmiddager for ikke-boende: Betales privat i restauranten

Påmelding til landsmøtehelg og dagskonferanse

Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom påmeldingsskjemaet, slik at man får gitt nødvendig
informasjon.

Påmeldingsskjema:
https://docs.google.com/forms/d/1DB9Ik7Jx-HpfggXbKBggelvOEx9q8eXagYF0trgTULw/edit

Informasjon om bestilling ligger i påmeldingsskjemaet. Bestilling av hotellrom gjøres direkte
av hver enkelt person gjennom hotellet.

Kontaktinformasjon til hotellet

Stiklestad Hotell Verdal
Telefon: +47 74 04 42 00
N-7656 Verdal
www.stiklestad.no
hotell@snk.no

Til de som skal bestille overnatting: Henvis til arrangementet «LEVE2022» når du bestiller.

Vi følger hotellets avbestillingsregler. Om man avlyser opphold og middag uten legeerklæring

innen 14 dager før avreise, vil man måtte betale full pris.

Om transport

Du kan velge å benytte deg av buss som vi setter opp fra Værnes flyhavn kl. 17 fredag 10 juni.
Adkomst ved hovedinngangen.

Ved ankomst til andre tider må man selv ordne transport fra flyplassen til hotellet.

https://docs.google.com/forms/d/1DB9Ik7Jx-HpfggXbKBggelvOEx9q8eXagYF0trgTULw/edit
http://www.stiklestad.no
mailto:hotell@snk.no


Om man ikke ønsker å benytte seg av oppsatt buss, kan man komme seg til hotellet med buss
og tog.

Hotellets adresse

Scandic Stiklestad Hotell Verdal
Stiklestad alle 350
7656 Verdal

Nær

Værnes Flyhavn                                           60 km
Verdal Jernbanestasjon                              4 km
Trondheim sentralbanestasjon                 100 km

På mandag går det buss til Værnes flyhavn mandag 13 juni, etter dagskonferansens slutt.

Annen informasjon

Før øvrige spørsmål, ta kontakt med LEVEs sekretariat: 22 36 17 00. e-post: post@leve.no.
Kontaktperson: Lisa Aareskjold.

Med forbehold om endringer i programmet

Om enkeltarrangementene - mer utfyllende om de enkelte
programpostene

Dag 1 - Fredag 10 juni kl. 17-20.

Representanter fra lokallaget Nord-Trøndelag ønsker velkommen til landsmøtet. På kvelden
møtes alle på hotellet og nyter trøndersk tapas og underholdning av blant annet Kalle Garli.

Dag 2 - Sosial dag og landsmøtemiddag. Lørdag 11 juni kl. 09-20.

Omvisning og utstilling på Stiklestad

I en omvisning i historiske begivenhetsrike omgivelser får vi innblikk i hva som utspant seg
under slaget på Stiklestad. Dette er en lærerik og vakker omvisning hvor vi tas med i en reise
inn i vår egen nasjonale historiske tradisjon. Etter omvisningen er det en felles samtale om
denne tidsperioden kjennetegn.

Turnéteatret i Trøndelag - «Eg er vinden», skrevet av Jon Fosse

mailto:post@leve.no


LEVE Nord-Trøndelag inviterer til å delta i teaterstykket «Eg er vinden», basert på romanen av
Jon Fosse. I dette teaterstykket får vi mulighet til å gå i dybden av vennskap og selvmord, og
hva som skjer når man mister en venn i selvmord. Stykket tar oss med inn i spørsmålene til
de gjenværende på en levende og uttrykksfull måte. Etter teaterstykket er det felles
landsmøtemiddag på hotellet, med utdeling av priser og taler. Her serveres vi treretters
middag, i flotte og elegante omgivelser.

Klikk her for å lese mer om teaterstykket «Eg er vinden»:
https://leve.no/2022/03/en-dypere-mening-gjennom-samarbeid/

Dag 3 - Landsmøte. Søndag 12 juni kl. 09-20

Sakspapirer vil sendes ut til fylkeslederne senest 13. mai 2022. Sakspapirene legges ut på
LEVEs fellesområde på Google disk, og fylkeslederne vil motta en e-post med lenken til
dokumentene. Fylkeslederne har ansvaret for videre distribusjon av sakspapirene til de
øvrige delegatene i fylkeslaget. På kvelden inviteres alle til middag og sosialt samvær.

Dag 4 - Dagskonferanse. Mandag 13. juni kl. 09-15.

Årets tema på dagskonferansen er «Selvmord i et folkehelseperspektiv». Forebygging av
selvmord krever sammensatte løsninger og sektorovergripende tiltak. Dette ønsker vi å bidra
til at skjer. Med inviterte fagpersoner og debatt.

https://leve.no/2022/03/en-dypere-mening-gjennom-samarbeid/

