
TILRETTELAGT WEEKEND TIL LUNDHEIM FOLKEHØGSKOLE                         

15-17. JUNI 2018 
INFORMASJON TIL DELTAKERES FAMILIE, PÅRØRENDE, TJENESTEYTERE mm. 

Diakonistiftelsen Rogaland og Stavanger bispedømme samarbeider tett om tiltak og arbeid 

for mennesker med utviklingshemming. Dette skjer på lokalplan, i klubber, kafèer, kor, 

speiderarbeid og andre tiltak i menighetene, og gjennom tilbud om weekender og turer. 

Diakonistiftelsen har sitt eget leirsted, Nesjatunet på Bømlo, der mange har deltatt på 

weekender, og vi har også i flere år nå arrangert turer til Solgården i Spania.                               

I 2016 arrangerte vi så en stor weekend til Lundheim, for nord-og sørfylket sammen, med 

stor deltakelse og god respons. Nå ønsker vi altså å gjenta dette!                                                               

Nødvendig informasjon og påmeldingsskjema for deltakere finnes i egen brosjyre, men her 

er litt tilleggsopplysninger for dere nærmeste: 

 Lundheim folkehøgskole på Moi er et godt tilrettelagt sted for vårt formål. Her er god 

tilgjengelighet, ingen trapper og god tilpasning for rullestoler. Vi har gode fellesrom 

til disposisjon, og deltakerne innkvarteres på enkeltrom eller dobbeltrom,- de fleste 

med eget bad og toalett.                                                                                                     

Sengetøy, håndklær og alle måltider er inkludert. 

 Det settes opp fellestransport med buss både fra nord-og sørfylket. Lundheim ligger 

1 ½ times kjøring fra Stavanger, så noen får litt lang reisevei. Vi ser likevel at det å 

være på reise slik sammen også blir en hyggelig del av opplegget. (Vi regner med avreise 

fra Haugesund kl.15.30 fredag. Retur fra Moi søndag kl.15.00 Endelig beskjed gis i neste info) 
 Vi håper å få med deltakere som har vært med på våre turer før. Så håper vi at flere 

som kjenner hverandre fra fellesskap de er med i kan ha lyst å delta sammen. Videre 

håper vi gjennom dette å få kontakt med enkeltpersoner som ikke er med i slikt 

organisert arbeid fra før, men som har lyst å være med på en weekend for å oppleve 

godt fellesskap, bli kjent med flere og knytte nye kontakter. 

 Der det er nødvendig anmodes det om at deltakeren har med egen ledsager, som da 

også blir å regne som deltaker på weekenden. (NB: Deltakerpris for weekenden er 1600,- kr, 

men vi tilbyr halv pris for ledsagere: 800,- kr.) Funksjonsevne og behov vil jo være forskjellig 

fra person til person, men vi ber dere være behjelpelige med å finne ut hva som kan 

være hensiktsmessig og funksjonelt for deres nærmeste som har lyst å delta. Noen er 

vant med å reise på turer og arrangementer alene, mens andre kan gjøre det med 

noe bistand. Vi ønsker å legge aktivt til rette for deltakelse og gode løsninger.            

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om dette før ev påmelding. 

 På denne weekenden blir kirkelig ansatte og frivillige med som ledere. Alle har 

erfaring fra lokalt arbeid, turer og weekender, også den i 2016. Lederne har ansvar 

for opplegg og program, og vil også kunne bistå deltakerne med noe praktisk hjelp. 

 

De som melder seg på vil få tilsendt mer informasjon om reise og opplegg;  

opplysninger om hva en skal ha med; samt faktura for innbetaling. 

 

VI HÅPER MANGE VIL VÆRE MED PÅ EN FLOTT WEEKEND! VELKOMMEN.  
 

Sølvi Dahle     Leif Johannes Netland 

Inkluderingsrådgiver    Inkluderingsrådgiver 
Diakonistiftelsen Rogaland   Stavanger bispedømme 

Tlf. 916 43 143 / sol.dahle@gmail.com   Tlf. 414 30 558 / ln659@kirken.no  
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