
FERIE OG KIRKEFELLESSKAPSTUR  

TILRETTELAGT FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING  

Solgården, Spania 31.mai – 07.juni 2022 
                       

     

 

 

En orientering til menigheter, ansatte, tjenesteytere og pårørende 

Siden 2013 har Stavanger bispedømme og Diakonistiftelsen Rogaland arrangert ferie- og kirkefellesskapsturer til 
Solgården i Spania. Noen ganger bare for eget bispedømme,- andre år i samarbeid med grupper fra andre steder. 
Forrige tur, i 2019, var en landsdekkende tur som fylte hele Solgården. Vår gruppe fra Rogaland var da den største 
med 100 deltakere. Siden da har pandemien satt sitt preg også på dette arbeidet: Solgården har vært stengt siden 
april-20, og det har ikke vært mulig å arrangere noen turer dit i denne tiden. Men nå letter det: 14. desember åpner 
Solgården igjen, og 2022 planlegges med fullt turprogram som før, men med noe lavere deltakerantall pr tur. 
I 2022 blir også Solgården 50 år – så nå ligger det til rette for en fin markering. 
Vi vil derfor arrangere ny tur igjen 31.05. – 07.06.22 og denne gangen med en ramme mange vil bli glade for:  
Denne turen går med Solgårdens eget charterfly direkte fra Stavanger til Alicante tur/retur. Mange vil sette pris på 
å slippe lenger reise og bytte av fly i Oslo. 

 
Vi vet at disse turene har betydd mye for mange og at flere nå gleder seg til å få muligheten igjen. Vi har 
forhåndsreservert 80 plasser og planlegger med en gruppe på 40 fra nordfylket og en gruppe på 40 fra sørfylket. Alle 
reiser med samme fly fra Stavanger og vi blir da en stor gruppe på en tur som også er åpen for deltakelse for andre 
Solgårdengjester. 
 
Vår kirkefellesskapstur er, som før, åpen for enkeltpersoner, grupper fra menighet/klubb, beboere på bofellesskap 
og andre som ønsker å delta på denne formen for feriefellesskap. 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.  
Se mer info om turen i programfolderen.  

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

Solgårdens Oslokontor kan kontaktes på tlf. 24 14 66 60 eller på e-post: booking@solgarden.no                                       

Mer omfattende informasjon finnes også på Solgårdens egne hjemmesider: www.solgarden.no  

Velkommen til turfellesskap og gode opplevelser! 

Vennlig hilsen 
Sølvi Dahle Inkluderingsrådgiver - nordfylket  tlf.916 43 143 sol.dahle@gmail.com 
Øyvind Tjelle Inkluderingsrådgiver – sørfylket   tlf.901 49 181  ot424@kirken.no 
 
 

PÅMELDING til turen skjer elektronisk, på Solgårdens hjemmesider  
(se bruksanvisning for dette på baksiden av dette arket) 

HVIS BEHOV for påmelding med papirskjema: ta kontakt med en av underskriverne av dette brevet. 
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ELEKTRONISK PÅMELDING TIL SOLGÅRDEN 31.05 – 07.06.21 
Ønsker du å delta på Kirkefellesskapsturen med Stavanger bispedømme følger du denne veilederen for 
påmelding trinn for trinn: 

 
 
Dere er en del av en av de to gruppene som nevnt under. 
 
Gruppenavn og reservasjonsnummer: 
Rogaland sør  R040750 
Rogaland nord R040751 

 
 

1. Åpne Solgårdens hjemmeside i en nettleser:  
www.solgarden.no 
 

2. Rett under det store hovedbildet ser du tre typer turer med hvert sitt bilde. Klikk på overskriften 
«Tilrettelagte turer»  

 

3. Bla så litt ned på siden som kommer opp – der står det 
«Solgårdens fakta» med «Turoversikt» over 8 tilrettelagte turer fra forskjellige steder i landet 
 

4. Tur nr 2 på denne lista er vår tur: Tur nr 670 med avreisested Stavanger. Klikk på den blå knappen   

«Bestill»    - og du er i gang med påmelding 

 
5. Øverst på denne siden krysser du av for at du er en del av en gruppe. Der skriver du Rogaland sør 

eller Rogaland nord. Dette er VIKTIG informasjon. 

  
 

6. Det første som da kommer opp er posten «Rom» der du skal velge antall rom for deg selv og 
eventuelle medreisende. 
 
Når du har skrevet inn gruppenavn og nummer velger du antall rom og det som skal velges videre 
på sidene som følger. 
 

7. Gå så videre i påmeldingen trinn for trinn til alt er skrevet inn. Send inn og avslutt 
 

 

PÅMELDINGSFRIST FOR KIRKEFELLESSKAPSTUREN ER 
1.JANUAR 2022 

 

http://www.solgarden.no/

