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                      Her finner du informasjon om konfirmantarbeidet i : 

 

Steinkjer og Egge menighet 

KONFIRMANT 2023 
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Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. 

                                                                                                   Evangeliet etter Matteus 7,12. 

 

 

 

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 

 

SAMDTIDIG FÅR DU MANGE NYE OPPLEVELSER. DU FÅR VOKSE SOM MENNESKE 

UTEN KRAV TIL Å PRESTERE. BLI MED PÅ EN SPENNEDE REISE FREM TIL DEN 

HØYTIDELIGE KONFIRMASJONSDAGEN! 

«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 
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Konfirmasjonstiden er en tid for ettertanke og undring. Uansett om du tviler, tror eller er nysgjerrig, 

er du velkommen til å bli konfirmert i kirken. For mange er konfirmasjonen en av de viktigste 

begivenhetene i ungdomstiden. 

I konfirmasjonstiden får du lære mer om fellesskap, tilhørighet, kjærlighet og Gud. Du får mulighet til 

å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. I tillegg kan vi love deg deg mange 

flotte opplevelser. Konfirmasjon er for alle, og har du behov for tilrettelegging, er det fint om 

du/dere tar kontakt med undervisningsleder før oppstart, slik at vi er sikker på at opplegget blir bra 

og trygt, tilpasset deg. Dette gjelder også leir. 

Dåp er en forutsetning for å bli konfirmert. Selv om du ikke er døpt, er det mulighet for å konfirmere 

seg hos oss. Da vil du døpt  i løpet av konfirmantåret etter avtale med din konfirmantlærer. 

Konfirmasjonsundervisningen krever obligatorisk oppmøte. 

 

Her er internettadressen til døvekirken, og til samisk menighet hvis du ønsker å sjekke ut 

mulighetene der: 

https://dovekirken.no/Kontakt/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/99/D-216-V-H-216-RSELSHEMMET-

KONFIRMANT 

 

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

Du melder deg på som konfirmant på hjemmesiden vår:  

www.steinkjer.kirken.no 

Her finner du påmeldingskjema til den kirken du tenker å konfirmere deg i. Det er fint om 

du sitter sammen med en av dine foresatte når du melder deg inn, da de 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. For Steinkjer og Egge brukes spond som 

kommunikasjonsmiddel.  Dere vil bli godkjent inn i gruppa når påmeldingen er kommet inn 

via nettsiden/ved brev. 

Innskrivningsskjemaet finnes i PDF på vår hjemmesiden, hvis du ønsker å bruke manuell 

innskriving. Dette kan da sendes til  

Steinkjer kirkelige fellesråd, postboks 3043, 7709 Steinkjer. Merk konvolutten med 

«Konfirmant/Steinkjer eller Konfirmant/Egge» 

 

Link til spondgruppa:  https://group.spond.com/GJZJO    

                                          

https://dovekirken.no/Kontakt/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/99/D-216-V-H-216-RSELSHEMMET-KONFIRMANT
https://dovekirken.no/Kontakt/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/99/D-216-V-H-216-RSELSHEMMET-KONFIRMANT
http://www.samiskmenighet.no/dap-og-konfirmasjon
http://www.steinkjer.kirken.no/
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Leiralternativ 1- Pilegrimstur 

Velkommen til pilegrimstur med overnatting høsten 2022. Leiren starter lørdagsmorgenen med 

oppmøte på Lundsaunet på Røra. Vi går til Stiklestad, med total distanse på 16 km, både i 

skogsterreng og på landevei. Vi ligger over i Langhuset og får god forpleining på Stiklestad hotell. 

Pilgrimsgruppene samles også noen ganger i vinterhalvåret for undervisning. 

Pris: 1200 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiralternativ 2- Aktivitetsleir 

Aktivitetsleir blir avholdt i februar/mars, og her blir det lagt opp til mange utendørs aktiviteter. Det er 

avreise på fredagsmorgenen, og retur er søndagskveld, så dere må spørre dere fri fra skolen på 

fredag. Det vil bli enten i uke 9 eller i uke 11, det vil dere få nærmere beskjed om. Pris: 2200 kr 

I DETTE KONFIRMANTÅRET KAN DERE 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. 
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Det er også mulig å delta på følgende: 

 

• Dette er et tilbud som kommer i tillegg til ordinær konfirmasjonsundervisning 

 

 

 

KONTAKT: 

UNDERVISNINGLEDER I STEINKJER OG EGGE MENIGHETER 

  MARTE C MÆHRE- MA953@KIRKEN.NO   99032573 

 
DET AVHOLDES FERIE I LØPET AV SOMMEREN, SÅ HVIS DU IKKE FÅR TAK I MEG, KAN DERE RINGE KONTORET PÅ TLF 74145700 

ELLER SENDE EPOST TIL : POST.STEINKJER@KIRKEN.NO   

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, meld fra til Kristin Eek på telefon  95147757 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, fortrinnsvis i den lokale kirke. 

Du som konfirmant blir godt kjent med alle kirkens rom og får jobbe med vår 

trofaste og dyktige kirketjenere. Kontakt din lokale konfirmantlærer for mer 

informasjon. 

mailto:MA953@KIRKEN.NO
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Selve konfirmantåret starter med en presentasjonsgudstjeneste, hvor du som konfirmant blir 

presentert med navn. Det blir presentasjonsgudstjeneste i  

 

Steinkjer kirke: søndag 28.august kl 1800 for Steinkjer konfirmanter 

 

Egge kirke: søndag 4.september kl 1800 for Egge konfirmanter 

 

 

Det vil bli undervisning på Steinkjer tirsdager i oddetallsuker, og onsdager i oddetall på Egge. Er det 

slik at du skal konfirmere deg på Steinkjer, men har trening på tirsdag, kan undervisningen taes i Egge 

i stedet. Det samme gjelder deg som skal konfirmeres i Egge. Dette må vi få beskjed om ved oppstart. 

 

Alle vil få tildelt dato og tid for oppstartsamtale. Vi ønsker å treffe deg utenfor undervisningsgruppa, 

for å bli kjent med akkurat deg😊 Vi ønsker at foreldre/foresatte er med på denne samtalen. Vi 

avklarer også konfirmasjonsdatoer og andre ting på denne samtalen. Oversikten vil bli lagt på spond. 
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Dato for konfirmasjon 2023 

 

Steinkjer kirke: lørdag 6.mai og søndag 7.mai 

 

Egge kirke: lørdag 13.mai og søndag 14.mai 

 

For Steinkjer og Egge menighet vil det bli satt opp 3 konfirmasjonsgudstjenester i 2023, og du skal få 

den dagen du ønsker. Du kan ikke ønske tidspunkt for konfirmasjonsgudstjenesten, det vil bli satt 

opp i fra kontoret. Dvs: du kan bestille lokale til den dagen du ønsker å ha konfirmasjonen. 

Har du behov for å få informasjon fra en av de andre menighetene, legger vi ut en fellesbrosjyre for 

alle menigheter på hjemmesiden vår. Da er det fint om du sender en mail, eller kontakter 

kirkekontoret på 74145700,  eventuelt direkte til prest/undervisningsleder. 

 

Til dere som bor på Byafossen: i utgangspunktet sokner dere til Egge kirke hvor undervisning og 

konfirmasjon foregår, men det er fullt mulig å følge undervisning på Steinkjer, og bli konfirmert i 

Steinkjer kirke. Det er også mulig å følge undervisning i Steinkjer, og bli konfirmert i Egge.  

 

Det blir et felles informasjonsmøte for Steinkjer og Egge, i Steinkjer kirke 15.juni kl 1700, der dere 

kan få svar på det dere undrer på. Både 14 åringen og foreldre/foresatte er velkommen. 

 

 

 



Kirkelig konfirmasjon i Steinkjer kommune   side 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BESØKSADRESSE:   POSTADRESSE:    ELEKTRONISK KONTAKT: 

 

STEINKJER KIRKEKONTOR  STEINKJER KIRKELIGE FELLESRÅD POST.STEINKJER@KIRKEN.NO                      

KONGENSGATE 39  POSTBOKS 3043   WWW.STEINKJER.KIRKEN.NO       

7713 STEINKJER   7709 STEINKJER        

   

 

 

 

mailto:post.steinkjer@kirken.no%20%20%20%20%20%09%09%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Kongensgate
mailto:post.steinkjer@kirken.no%20%20%20%20%20%09%09%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Kongensgate
http://www.steinkjer.kirken.no/

