
      

FERIE OG KIRKEFELLESSKAPSTUR TILRETTELAGT FOR MENNESKER MED 
UTVIKLINGSHEMMING 2019 

En orientering til Den norske kirkes menigheter 

 

 

Våren 2013 inviterte Stavanger-, Borg- og Nord- og Sør- Hålogaland 
bispedømmer mennesker med utviklingshemming til ferie og kirkefellesskap på 
Solgården i Spania. Rundt 100 deltakere kom glade tilbake til Norge med 
masser av gode opplevelser i bagasjen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var 
klar: «Vi vil tilbake til Solgården!» 

Vi tok utfordringen, og inviterte til ny tur i 2015. Denne gangen samlet vi et 
kirkefellesskap på 120 deltakere, fra fem bispedømmer, og fikk oppleve en 
strålende uke med mange fine opplevelser, godt fellesskap og stor livsglede.  

En ny vellykket tur ble arrangert i 2017, etter samme mal, denne gangen med 
over 220 deltakere! 

 

PÅ BAKGRUNN AV DISSE ERFARINGENE PLANLEGGER VI NÅ NY SOLGÅRDENTUR OG INVITERER 
MED DETTE GRUPPER OG ENKELTPERSONER FRA HELE KIRKENORGE TIL Å BLI MED. 

Erfaringene fra de tidligere turene viser at de fleste av deltakerne reiste sammen med andre fra 
gruppa eller felleskapet de hadde tilhørighet til i sin hjemmemenighet.  Dette var svært positivt, og 
skapte trygghet for både deltakere og ledsagere, og det styrket hele fellesskapet. Samtidig tenker vi 
at denne turen er en flott mulighet til å rekruttere og invitere med enkeltpersoner, som ennå ikke 
måtte ha en tilknytning til en gruppe. 

Med gode erfaringer friskt i minnet oppmuntrer vi ledere i de mange tilrettelagte grupper, til å drøfte 
om det vil være mulig å lansere ideen om Solgårdentur i deres gruppe. Dette er selvsagt avhengig av 
at ledere i gruppa har mulighet for å delta selv. På tidligere turer har frivillige ledere i de tilrettelagte 
gruppene deltatt sammen med kirkelige ansatte. Prester, diakoner og organister har fått dette inn i 
sin ordinære jobb, og hadde Spania som tjenestested den aktuelle uken. Noen var ledsagere, og fikk 
dermed dekket reise og opphold av den de var ledsager for. Andre fikk dekket reise og opphold via 
andre støtteordninger; menigheter, fellesråd, bispedømme, legater og øvrige organisasjoner som 
deler ut støtte.  

Vårt samarbeid med Solgården innebærer at Solgården er turarrangør, med ansvar for reise og 
opphold, mens vi i samarbeid legger opp og leder programmet. Samarbeidet innebærer også at alle 
plassene til turen 28.mai – 4.juni 2019 er forhåndsbestilt av Den norske kirke, så intensjonen er å 
fylle hele Solgården med vår Kirkefellesskapstur (ca 220 plasser). Dette betyr at alle som ønsker å 
delta i det programmet denne turen legger opp til, er velkommen til å melde seg på. Vi har avtale om 



å få holde av disse plassene til 1. november 2018 , og vil ha denne datoen som påmeldingsfrist. 
Klarer vi ikke å fylle opp alle plassene med deltakere fra bispedømmene, legges de resterende plasser 
ut for fritt salg.  

Det er viktig å understreke at alle deltakere må ha med en ansvarlig ledsager. I praksis vil noen 
deltakere ha behov for egen ledsager, mens andre vil kunne dele en ledsager med flere. Deltakerne 
må selv betale for reise og opphold for seg selv og for ledsager. Til orientering kan det gis støtte fra 
Wenche Foss minnefond.  Samtidig er det mulig å søke støtte til ledsagerutgifter lokalt. Noen 
deltakere er avhengig av å ha med en egen tjenesteyter for å kunne delta. Her er det viktig at dere 
raskt kommer i en god dialog med kommunen, da praksisen er svært forskjellig fra kommune til 
kommune.     

For nærmere informasjon om turen, ta kontakt med underskriverne av dette brevet. 

Solgården kan kontaktes på tlf. 24 14 66 60 eller på e-post: booking@solgarden.no                                       
Mer omfattende informasjon finnes på Solgårdens egne hjemmesider: www.solgarden.no  

På nyåret 2018 vil påmeldingsskjema og annen informasjon være klar og gjøres tilgjengelig. 
Påmeldingen vil åpne 01.02.18, med endelig påmeldingsfrist 01.11.18 

Påmelding vil skje direkte til Solgården på egne skjemaer. 

 

 

Velkommen til fellesskap –  i Spania og fra hele Norge!                                                                             
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