15.11.18

Samisk konfirmantleir 2019
Informasjon til konfirmanter, foreldre og foresatte
Tid: Torsdag den 21. til søndag den 24. mars
Sted: Finsås kurssenter, Snåsa i Trøndelag
Samisk konfirmantleir er et landsdekkende samisk leirtilbud for konfirmanter.
Alle konfirmanter i menigheter i Den norske kirke har mulighet til å delta i en leir med samisk
innhold og et kristens samiskspråklig fellesskap. Det er plass til 30 konfirmanter på leiren. Samisk
kirkeråd har ansvar for planlegging og gjennomføring av leirtilbudet og samarbeider med
lokalmenighetene, om informasjon, påmelding etc. Lokalmenighetene betaler reiseutjevningsgebyr
på kr 1000,- pr konfirmant som deltar. Den enkelte konfirmant skal ikke betale noe for å delta. SKR
tar kontakt med konfirmant og foresatte for å avtale reisemåte, skyss til avreisested lokalt.
Foresatte / foreldre har ansvar for å samarbeide med Samisk kirkeråd, om reise, eventuelle
tilrettelegginger eller tilpasninger i forbindelse med leiroppholdet.

Påmelding
De som ønsker å delta på Samisk konfirmantleir kan ta kontakt med sin egen lokalmenighet
for informasjon og påmelding. Det er menighetens ansatte som foretar påmelding.
Påmeldingen åpnes den 02.01 og fristen går ut den 11.01.2019.
Se også Samisk kirkeråds nettside www.kirken.no/samisk

Reise og opphold
1. Det er plass til 30 konfirmanter på leiren, og SKR sender e-post til menighet, konfirmant og
foreldre / foresatte med informasjon om hvem som har fått plass på leiren.
2. Samisk kirkeråd planlegger og bestiller reise for alle som skal delta.
3. Samisk kirkeråd tar kontakt med konfirmant og foresatte / foreldre, om valg av reisemåte,
avreisested og reisetidspunkt.
4. Samisk kirkeråd bestiller billetter og planlegger reise frem til Snåsa. Foresatte / foreldre får
tilsendt billetter og informasjon om reisen, fra Samisk kirkeråd via e-post.
5. Det gjøres avtaler mellom Samisk kirkeråd og foreldre / foresatte om henting og bringing til
og fra buss, tog eller fly.
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