
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Stavanger bispedømme Kirkens inkluderingsarbeid 

PÅMELDING LUNDHEIM 09-11. JUNI 2023: 

Søk opp Lundheim2023 i www.checkin.no  

 

Navn: ……………………………………………………………….. 

Adresse: …………………………………………………………… 

Postnummer: ………..... Poststed: ……………………………. 

Fødselsdato: …………. Mobiltelefon:……………………  

E-post: …………………………................................................. 

Kontaktperson/Ledsager:…………………………………………… 

Kontaktpersons telefon: ……………………………….............. 

Trenger du å ha med egne hjelpemidler:…………… 

Hvis ja, hvilke: …………………………………………………….. 

Behov for spesiell diett: ………………………………………… 

Trenger du hjelp til håndtering av egne medisiner? .................. 

Trenger du å ha med egen medhjelper: …………….. 

Medhjelpers navn: ………………………………………………… 

Medhjelpers adresse: ……………………………………………. 

Medhjelpers telefon og e-post: …………………………………… 

Ønsker å være med på felles transport: ……………………….. 

PÅMELDING SENDES INNEN 16.MAI TIL: 

STAVANGER BISPEDØMMEKONTOR v/Øyvind Tjelle, 

LAGÅRDSVEIEN 44, 4010 STAVANGER 

SPØRSMÅL KAN RETTES TIL:                                                                                                          

SØLVI DAHLE TLF. 916 43 143  epost: sol.dahle@gmail.com 

ØYVIND TJELLE TLF. 901 49 181 epost: ot424@kirken.no 

WEEKEND TIL LUNDHEIM 
9.-11.JUNI 2023 

http://www.checkin.no/


 
 

  

 

Dette er en tur med program 

som dere vil kjenne igjen fra 

Solgården eller fra weekender 

på Nesjatunet eller andre 

steder. Vi ønsker å bygge 

videre på det gode 

fellesskapet og inviterer 

deltakere fra nordfylket og 

sørfylket til en fin weekend 

sammen. 

Dette blir en kjekk helg med 

glede og gode opplevelser!  

Lundheim er en godt tilrettelagt 

folkehøgskole, der det er greie 

rom og gode lokaler for vårt 

opplegg. Ingen trapper og godt 

tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.  

 

VIKTIG Å VITE OM WEEKENDEN: 

• Prisen er kr.1.400,- pr deltaker. (kr. 900,- for ledsagere) 

Dette inkluderer reise, opphold på rom med oppredd 

seng, alle måltider og program for helgen. 

• Det blir satt opp buss fra nordfylket med påstigning i 

sørfylket. Vi reiser fredag ettermiddag (kl.15.30 fra 

Haugesund) og kommer hjem søndag ettermiddag (retur 

fra Moi kl.15.00). 

• På weekenden har vi samlinger med bibelfortelling, sang 

og musikk, kjekke fritids-aktiviteter, gudstjeneste, koselig 

kveldsprogram og godt fellesskap ved måltider og 

samvær. Vi får også besøk av Kjell Elvis! 😊 

• Ledere fra Solgården- og andre fra inkluderingsarbeidet i 

Rogaland blir med. 

• Du vil få informasjon i posten om reisen. Hva du skal ha 

med deg og andre ting. 

• Når du melder deg på, er det best at du bruker Checkin. 

www.checkin.no (søk på: Lundheim 2023). 

Lundheim Folkehøgskole ligger nydelig til i åssiden, litt utenfor Moi sentrum. På Lundheim bor vi tett på naturen.  
Her er gode muligheter for fine turer og annet uteliv. 

Kanskje du er har vært med 

som deltaker på Solgården-

turene? Kanskje du er med i 

en klubb, kafé, kor eller et 

annet fellesskap i menigheten 

der du bor? Kanskje du har 

deltatt på weekend på 

Lundheim før? Kanskje har du 

bare fått denne brosjyren i 

hånden? 

UANSETT ER DU INVITERT 

MED TIL SOMMEREN, FOR 

DA BLIR DET: 

WEEKEND 

TIL LUNDHEIM 

FOLKEHØGSKOLE 

9.-11. JUNI 

http://www.checkin.no/

