VALGFAG
I tillegg til fellesaktivitetsvalg (pilegrimstur eller HEKTA-leir)
skal hver konfirmant velge et valgfag. Valgfag er en viktig del
av konfirmantarbeidet. Vær oppmerksom på at enkelte
valgfag er mer omfattende enn andre.
Valg av valgfag skjer ved innskriving til konfirmasjonen.

Livsglede
Livsgledekonfirmanter skal bidra med arrangement sammen med diakoni-utvalget.
Livsgledetiltakene blir arrangert i Snåsa, på Hovteigen, på sjukeheimen og i kirken. Du er med å
sette i stand en adventssamling for funksjonshemmede, en høstkaffesamling for eldre og bidrar i
Allehelgens messe og kirkekaffe.

Musikk
Musikkonfirmantene får en bred innføring i musikk, sang og instrumenter som kan brukes i kirken.
Du får lære om kirkeorgelet vårt, du lærer om sang og sangteknikk og deltar en eller flere ganger
som musiker eller forsanger i kirken, og du hjelper til med prosjektkor som skal opptre julaften i
julaftensgudstjeneste. Kanskje blir det også tur til Soulchildren i Steinkjer.

Fotball
Fotballkonfirmanter skal delta på to lørdagssamlinger i Steinkjer. På disse dagene er det
fotballtrening, sammen med konfirmanter fra Steinkjer. Treningene er både praktisk og teoretisk,
du blir også bevisst på idrettens etiske utfordringer, se på vinnerkultur, doping, kroppsforvaltning,
juks og rettferdighet, i tillegg til at du dyktiggjør deg i fotball og spiller i lag med andre fotballgale
ungdommer.

Friluft
Som friluftkonfirmant skal du delta på en helg med uteovernatting i gapahuk, lavvo eller under
åpen himmel. Vi samarbeider med BUA Steinkjer med tanke på utstyr, og programmet skal foregå
utendørs. Du får forståelse for friluftsliv på naturens premisser, praktiske ferdigheter og det å se
naturen som Guds skaperverk.

FELLES AKTIVITET
I konfirmanttiden blir deltakerne kjent med mange andre
ungdommer, både i og utenfor Snåsa. Alle konfirmanter velger
den turen de ønsker å bli med på. Valg av fellesaktivitet
påvirker egenandel av konfirmantåret.
Valg av fellesaktivitet skjer ved innskriving til konfirmasjonen.

Fellesaktivitet Pilegrim
Velkommen til pilegrimstur 22. – 23. september 2018
Turen starter lørdagsmorgen med oppmøte på Lundsaunet på Røra. Derfra går vi gjennom skogen
til Husby før vi følger landeveien videre til Stiklestad, total distanse 14 km.
Vi får middag på Stiklestad hotell og på kvelden er det et program. Vi ligger over i Langhuset på
Stiklestad. Før vi drar hjemover på søndagen er vi med på gudstjeneste i Stiklestad kirke.
Pilegrimsgruppen samles også noen ganger i vinterhalvåret.
Dette alternativet passer veldig godt for de som ikke ønsker å reise langt, eller ikke liker å delta på
store happeninger.
Konfirmant egenandel for konfirmanter som velger Pilegrim som fellesaktivitet er Kr. 1.100,-

Fellesaktivitet HEKTA
Velkommen til konfirmantweekend HEKTA på Lillehammer 1. – 3. februar 2019.
Her samles over 1000 konfirmanter, er det mye utendørs aktiviteter i de flotte anleggene rundt
Lillehammer: Slalåm og snowboard i Hafjell, bading, kjelkekjøring, snøvolleyball, menneskecurling,
skiskyting og mer. Det er også tilbud om innendørsaktivitet: Volleyball, forming, band, teatersport,
dans og mer. I tillegg er det fellessamlinger med sang, moro og band som spiller på storscene.
Undervisning blir i små grupper.
Det kjøres buss fra Steinkjer, oppmøte i Steinkjer på fredagsmorgen. Vi kjører heim igjen sent på
søndag ettermiddag. Det betyr at foreldre må søke konfirmanten fri fra skolen fredag 1. februar og
evt. mandag 4. februar.
Konfirmant egenandel for konfirmanter som velger HEKTA som fellesaktivitet er Kr. 2.100,-

