
                    
Informasjon om Samisk konfirmantleir 2017 
Tid: 23 – 26 mars 
Sted: Borgen leirsted i Storfjord i Troms 
 
Påmeldingsfrist: 12 februar.  Påmelding skjer via Samisk kirkeråds nettside på kirken.no/samisk 
 
Menighetens ansvar: 

1)  INFORMERE KONFIRMANTER OG FORELDRE / FORESATTE OM SAMISK KONFIRMANTLEIR 
2) SENDE PÅMELDING TIL SAMISK KIRKERÅD FOR DE SOM ØNSKER Å DELTA 
3) BETALE KR 1000,- I EGENANDEL TIL SKR FOR HVER PÅMELDTE DELTAKER.  

   
Samisk kirkeråd planlegger reise og bestiller billetter for alle som skal delta. 
 

Om reise og opphold 
1. Konfirmant, foreldre /foresatte eller menighet kontakter sin menighet for påmelding. 
2. De kan også ta kontakt med Samisk kirkeråd for å få mer informasjon om de har spørsmål 

knyttet til påmelding.  
3. Menighetene sender inn påmelding for de konfirmanter som ønsker å delta. 
4. Etter at påmelding er avsluttet, beslutter Samisk kirkeråd hvem som får plass.  
5. Samisk kirkeråd informerer menighetene om hvem som har fått plass og eventuelt hvem som 

ikke får plass. Påmeldingen er bindende for de som har fått plass.  
6. De som har fått plass blir kontaktet av Samisk kirkeråd. Samisk kirkeråd gjør de nødvendige 

avklaringer med foreldre / foresatte om reisemåte, avreisested og tidspunkt.  
7. Foreldre / foresatte har selv ansvar for å søke grunnskolen om fritak, og påmeldende 

menighet gir skolen bekreftelse om nødvendig. 
8. Samisk kirkeråd og foreldre / foresatte et felles ansvar for å gjøre konkrete avtaler om 

henting og bringing til og fra buss, tog eller fly.   
Det er Samisk kirkeråd som bestiller og kjøper flybilletter. Det tas også hensyn til   
samordning av reisene for hele gruppa slik at flest mulig reiser samlet. 

9. Foresatte / foreldre får tilsendt billetten fra Samisk kirkeråd via e-post.  
 
Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.  

 
 
 

Tove-Lill Labahå Magga 
Oskuoahpahusa ráđđeaddi – Seniorådgiver trosopplæring    
Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - 
Samisk kirkeråd   
Norgga girku - Den norske kirke 
+ 47 23081233 /  +47 97786189  
e-post: tm884@kirken.no 

Maria R. Steinsvik 
Sámi Nuoraid ráđđeaddi-  Samisk Ungdomsrådgiver 
Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - 
Samisk kirkeråd   
Tlf: + 47 23081268 
e-post: ms854@kirken.no 
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