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Konfirmasjonstiden er en tid der du får mulighet til å utforske mange 

viktige spørsmål sammen med andre.  

Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. 

 

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være 

konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er 

nysgjerrig. Vi snakker om livet- her og nå, på godt og vondt 

 

Samtidig får du mange nye opplevelser. Du får vokse som menneske 

uten krav til å prestere. Bli med på en spennende reise fram til den 

høytidelige konfirmasjonsdagen! 

KONFIRMANT I OGNDAL 2023 
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Dåp er en forutsetning for å bli konfirmert. Er du ikke døpt? Du er 

hjertelig velkommen til å melde deg som konfirmant. Dåp vil da skje i 

løpet av konfirmantåret. 

Konfirmasjonen forutsetter også at du har fulgt undervisningen. 

  

Leiralternativ 2- 
Aktivitetsleir 

Aktivitetsleir blir avholdt 

i februar/mars, og her 

blir det lagt opp til 

mange utendørs 

aktiviteter. Det er 

avreise på fredags 

morgen, og retur er 

søndagskveld, så dere 

må spørre dere fri fra 

skolen på fredag.  

Pris: 2.200 kr 

I tillegg til undervisning gjennom året har vi en leir. Dere kan 

velge mellom pilgrimsleir og aktivitetsleir. Tidspunktet for leir vil 

dere få informasjon om i løpet av august. Pilgrimsleir avholdes 

på høst, og aktivitetsleir på vinter. 

Leiralternativ 1- 
Pilgrimstur 

Velkommen til pilgrimstur med 

overnatting høsten 2022. 

Leiren starter lørdags morgen 

med oppmøte på Lundsaunet 

på Røra. Vi går til Stiklestad. Vi 

ligger over i Langhuset og får 

god forpleining på Stiklestad 

hotell. Pilgrimsgruppene 

samlers også noen ganger i 

vinterhalvåret. 

Pris: 1.200 kr 
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Konfirmasjonen er en av de viktigste begivenhetene i ungdomstiden. Vi ønsker 

å legge best mulig til rette for at forberedelsene og feiringen skal bli et minne 

for livet. Konfirmasjon er for alle, og har du behov for tilrettelegging i løpet av 

året, er det viktig at vi får informasjon om dette så tidlig som mulig. Dette 

gjelder også i forhold til leir. Dere kan ta direkte kontakt med konfirmantlærer i 

eget sokn, for å få en samtale, gjerne før sommeren, slik at vi kan forberede et 

godt opplegg til alle og enhver. 

For de som har samisk tilknytning, har vi også et tilbud om et eget opplegg.  

Se http://www.samiskmenighet.no/dap-og-konfirmasjon 

«Du blir kjent med nye mennesker. 

Du har det morsomt sammen med 

andre. Særlig på leir er det mange 

som får nye venner.»  Henrik 

«Du lærer hvordan de kristne 

verdiene tilsier at du skal være mot 

andre mennesker»       Ada 

DETTE SKJER FØR SOMMERFERIEN 

Samling i Skei kirke 15. juni kl. 19 – for orientering og en første smak på 

konfirmantopplegget – men også for å se hverandre i øynene, så vi kan vite 

hva vi har å se fram til. Foresatte er også invitert på det. 

 

Selve påmeldingen gjøres på hjemmesiden vår: www.steinkjer.kirken.no 

Her finner du påmeldingsskjema til kirkene i kommunen. Gjør det sammen 

med en av dine foresatte, da disse skal være enige i innmeldingen. 

 

Påmeldingskjemaet ligger åpent fra 23. mai og fram til skolestart. Vi ser 

gjerne at du melder deg inn så snart som mulig. Det er viktig at du oppgir 

e-postadresse dere bruker, da mye av kommunikasjonen foregår via e-post. 

 

Innskrivningsskjema i PDF-format finnes også på vår hjemmeside.  

Hvis dere velger å bruke manuell innskriving, sendes dette til:  

Steinkjer kirkelige fellesråd, postboks 3043, 7709 Steinkjer.  

http://www.samiskmenighet.no/dap-og-konfirmasjon
http://www.steinkjer.kirken.no/
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VIKTIGE DATOER 

Samling før sommeren: Onsdag 15. juni kl. 19 i Skei kirke 
 (konfirmanter og foresatte) 

Presentasjonsgudstjeneste: Søndag 11.september kl 11 i Skei kirke. 

Konfirmasjon: Kristi himmelfartsdag, torsdag 18.mai 2023 i Skei kirke.  

Samtalegudstjeneste i Bodom kapell like før konfirmasjonen. 

Aktuelle datoer for de andre kirkene i kommunen finner du på 
www.steinkjer.kirken.no. 

FRIVILLIG TILLEGGSVALG 

ORGELUNDERVISNING 

Du kan delta på orgelundervisning i Steinkjer kirke, hver uke. Du som er 

konfirmant må kunne å spille piano, og beherske g-nøkkel og f-nøkkel. Du 

får innføring i orgelspill, kjennskap til orgelet og forståelse for 

kirkemusikk. Er dette noe du ønsker, må du melde fra til Liv Marit Valle 

på telefon 91757378 innen 20.juni  

SOUL CHILDREN 

Delta på korøvelser annenhver onsdag i Egge kirke. 

Dirigent: Grethe Spolèn. For mer informasjon se 

facebook.com/steinkjersoulchildren. Her møter du et åpent miljø med 

rom for sangglede og livsglede. 

KIRKETJENER 

Være medhjelper for kirketjener på 3 gudstjenester i din kirke. Du som 

konfirmant blir godt kjent med alle kirkens rom og får jobbe med våre 

kirketjenere. Kontakt konfirmantlærer for mer informasjon. 

KONTAKT: 
Harald Nordtug Tveit  ht797@kirken.no  tel: 91584018 
Steinkjer kirkekontor: 

 Besøksadresse:   Postadresse:   Elektronisk kontakt:  

 Kongensgate 39  Steinkjer kirkelige fellesråd post.steinkjer@kirken.no      

 7713 Steinkjer  postboks 3043   www.steinkjer.kirken.no    

  7709 Steinkjer        
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