Konfirmasjonstiden - en viktig tid!
Konfirmasjonstiden er en verdifull og spennende tid, hvor vi lærer mer om kristen
tro og livets store spørsmål sammen med hverandre. Konfirmasjonstiden er en tid til
undring, ettertanke og opplevelser. Her får du lære mer om deg selv, Gud og livet. Vi
satser på en konfirmasjonstid med like muligheter for alle.
Hva handler det om?
I konfirmasjonstiden utforsker vi livets og kristentroens grunnleggende temaer:
Hvem var Jesus? Hvem står bak alt sammen? Ondskap, død, håp og trøst. Hvem
stoler du på? Sorg og glede. Hvor går grensen? Tro og tvil. Finnes Gud?
Dette skjer gjennom leir, samspill, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid, leiker,
aktiviteter, gudstjenester og annet menighetsarbeid.
Konfirmanttiden er din, så dine valg er viktig
I Snåsa tilbyr vi valgmuligheter om aktivitet i lag med andre konfirmanter i prostiet,
og valg av enkelte fag, slik at hver konfirmant kan delta på det som passer best til
den enkelte. Du kan velge mellom 2 fellesaktiviteter: pilegrimstur på ca. 14 km fra
Røra til Stiklestad, med overnatting. Eller HEKTAtur til Lillehammer på en
kjempestor leir med rundt 1000 andre konfirmanter.
Valgfagene du kan velge er: musikk, livsglede, fotball, eller friluftsliv.
Valgfag og fellesaktivitet blir arrangert i felleskap med andre menighetene i NordInnherad prosti. Undervisning og samlingene ellers skal være lokalt i Snåsa.
Dåp og konfirmasjon
Alle er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden, selv om du ikke er døpt. Dåpen er
derimot en forutsetning for å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten.
Er du ikke døpt, vil dette skje etter avtale med presten i løpet av konfirmanttiden.
Pris
For å dekke utgifter til leirer og aktiviteter vil det bli krevd inn en egenandel.
Aktivitetsvalg er avgjørende for egenandelen.
Egenandel for konfirmant med pilegrimstur er Kr. 1.100,Egenandel for de som drar på konfirmantweekend i Lillehammer er Kr. 2.100.Denne prisen er den samme for alle i prostiet.
Det vil være mulighet for å søke Snåsa menighet om reduksjon på egenandelen.
Spørsmål
Ta kontakt med menighetskontoret: Tlf. 74 12 70 80
eller trosopplærer Eleonie Pijl-Zomer: Tlf. 958 79 864.
E-post: snasa.menighetskontor@ntebb.no. Hjemmeside: www.snasa.kirken.no

Viktige datoer
Påmeldingsfrist konfirmanttiden
Siste frist for å melde seg som konfirmant er 1. juli 2018.
Her må du ha klart hvilken type leir og hvilket valgfag du vil ha.
Oppstartsleir – 25. / 26. august
Bli-kjent leir på Hatlingsetra ved Stod, samling for alle konfirmanter fra Stod,
Kvam, Følling og Snåsa. Vi skal ha flere deler i konfirmant-opplegget sammen
med dem, så er det veldig fint å bli godt kjent.
Presentasjon – 30. september
Alle konfirmanter blir presentert i presentasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke
søndag 30. september 2018. Tradisjonen tro blir det kirkekaffe ved
konfirmantforeldre 2017/2018 .
Fellesaktivitet
Alle konfirmanter velger en fellesaktivitet. Enten pilegrimstur til Stiklestad,
eller konfirmantweekend HEKTA på Lillehammer.
Pilegrimstur – 22./23. september 2018
HEKTA Lillehammer – 1./2./3. februar 2019
Konfirmantsamlinger
Gjennom året vil det være konfirmantsamlinger i Soknestuggu.
Det vil i gjennomsnitt være ca. en samling hver
måned. Samlingene blir på torsdager etter skoletid.
Det er soknepresten og andre ansatte i
menigheten som vil stå for undervisning.
Konfirmasjonsdagen
Den blir Pinsedag, søndag 9. juni 2019.

