Til alle konfirmanter i Trondheim stift

Trondheim stift arrangerer felles konfirmantleir for konfirmantene som tilhører Trondheim stift.
Konfirmantleiren holdes på Søvassli Ungdomssenter og Leirskole (https://www.sovassli.no). Leiren
varer fra 11. til 14. oktober. Leiren er obligatorisk for alle konfirmanter i Trondheim stift.
Ansøkning om fritak fra leiren rettes til din sogneprest.
Informasjon om reise til og fra leirstedet gis av hver enkelt menighet.
Tema for konfirmantleiren er: Å vokse i troen
Vennligst ta med:
Klær til å være ute og inne, liggeunderlag, sovepose, innesko og toalettsaker. Egenandel kr 500 på:
https://www.checkin.no/event/16731/konfirmasjonsleir-trondheim-stift
Bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler aksepteres ikke på konfirmantleiren. Konfirmanter som
ikke respekterer dette blir sendt hjem på egen bekostning før leiren er slutt.
Alle konfirmanter er invitert til å forberede seg på å dele med hverandre historier, vitser, gåter,
sanger, sketsjer, leker eller dikt. Dette kan fremføres alene eller sammen med andre.
Velkommen til en leir med leker og bønn, uteaktiviteter, diverse utfordringer (blant annet
skriftemål), god mat og hyggelig samvær! Leirsjef for konfirmantleiren er Abel AmarMail:
abel.amar@hotmail.com tlf: 90802187
Leirprest er p. Dominic Nguyen Van Thanh alt informasjon angående deltakelse av konfirmantleir
vennligst ta kontakt med p. Dominic tel:91144591.
Vel møtt!
Trondheim 29. august 2018
P. Ole Martin Stamnestrø
generalvikar

Regler og egenerklæring for deltakere

• Jeg forplikter meg herved, til å følge programmet under hele arrangementet,
fra felles avreise til avslutning.

• Verdisaker (for eksempel mobiltelefon, nettbrett osv.) tas med på eget ansvar.

• Mobiltelefoner skal ikke synes eller høres i fellesarealene. Telefonene
anbefales avslått det meste av tiden i løpet av helgen. Telefoner kan bli inndratt
ved misbruk.

• Deltakerne gjøres oppmerksomme på at det ifølge norsk lov er forbudt å kjøpe
røyk/snus samt å gjøre bruk av dette under arrangementet.

• Alkoholinntak under hele arrangementet er forbudt. Regelen gjelder for alle
ledere og deltagere, uansett alder.

Deltagere må ha betalt deltageravgiften på kr.500,- før arrangementet, enten
kontant ved oppmøte eller på https://www.checkin.no/event/16731/konfirmasjonsleirtrondheim-stift

• Alle deltagere plikter å følge de regler og beskjeder som blir gitt av lederne på
arrangementet.

• Brudd på reglene kan medføre hjemsendelse. Denne dekkes av deltager selv.

Konfirmantens navn (blokkbokstaver): _______________________________

Jeg melder meg herved på konfirmanthelgen på Søvassli Ungdomssenter og Leirskole
Egenerklæring:
Jeg skriver under på at jeg har lest og forstått reglene. Jeg forplikter meg til å følge disse
reglene.
Sted: __________________
Dato: ____________________

Konfirmantens underskrift: ................................................................................

Foreldrenes underskrift: ………….………………………………..…….…

Matallergi
Jeg er allergisk mot: ...........................................................................................

Annet lederne eventuelt bør gjøres oppmerksomme på
(f.eks. medisiner, spesielle behov): ……………………………...……….……

Svarslipp sendes senest fredag 28. september til:

P. Dominic Thanh Van Nguyen
Flintegata 5
6510 Kristiansund
Eller på e-post: Kristiansund@katolsk.no
Egenandel kr. 500 betales til: https://www.checkin.no/event/16731/konfirmasjonsleir-trondheimstift
Innbetalingen merkes “Konfirmanthelg + Navn på konfirmant”.

