Til alle konfirmanter i Trondheim stift
Trondheim stift i samarbeid med Norges Unge Katolikker arrangerer felles konfirmantleir for
konfirmantene som tilhører Trondheim stift.
Konfirmantleiren holdes på IMI stølen i Oppland. Leiren varer fra torsdag 3. til søndag 6.
mai. Leiren er obligatorisk for alle konfirmanter i Trondheim stift.
Torsdag 3. og fredag 4. mai må konfirmantene altså søke fri fra skolen. Skolen er forpliktet til
å innvilge fri på religiøst grunnlag.
Fra hver menighet arrangeres det felles reise til og fra leirstedet. Informasjon om dette gis fra
hver enkelt menighet.
Tema for konfirmantleiren er: Å vokse i troen
Vennligst ta med:
Klær til å være ute og inne, sengetøy (sovepose), innesko og toalettsaker. Ta også med 500 kr
kontant i egenandel.
Egenandelen kan betales på forhånd til Trondheim Stift, konto 4200.50.24980. Merk
betalingen «konfirmantleir».

Leirsjef for konfirmantleiren er Elisabeth Thrane
Leirprest er p. Dominic Nguyen Van Thanh.
Velkommen til en leir med leker og bønn, uteaktiviteter, diverse utfordringer (blant annet
skriftemål), god mat og hyggelig samvær!

Vel møtt!

Ålesund, 06. april 2017

P. Ole Martin Stamnestrø

P. Dominic Nguyen Van Thanh

Generalvikar
Trondheim Stift

Leirprest
tlf: 91144591

E-Post: Nguyen.Van.Thanh@katolsk.no

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 betale deltageravgiften på kr.500, enten kontant ved oppmøte eller på
nettbank: Trondheim Stift, konto 4200.50.24980. Merk betalingen «konfirmantleir».
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.

