
KONTAKT MOLDE  INDREMISJON: 

Fannestrandvegen 4, 6415 Molde 

Tlf. 712 52 873  

Mail: molde@imf.no 

Nettside: moldebedehus.no 

KONTAKT NORDMØRE OG ROMSDAL 

INDREMISJON: 

Frænabu misjonssenter, 6444 Farstad 

Tlf: 712 52 731 

Mail: nri@imf.no 

Nettside: nri-imf.no 

Juhuuuu!! 

Dette blir bra!!! 

Konfirmant 2019-2020 

moldebedehus.no 



Konfirmasjonsdagen blir      

torsdag 21.mai 2020.          

Da legger vi opp til en       

festsamling i Molde bedehus!!                 

Sammen med familie, venner og 

forsamling skal vi feire dere 

konfirmanter. 

Du trenger ikke være medlem i 

Molde Indremisjon for å      

konfirmere deg hos oss.  

Det blir tur til ImPuls i  

Trondheim i februar 2020, 

sammen med andre ungdommer 

fra Molde og omegn. Flere av 

konfirmantlederne blir med hit. 

I tillegg skal vi på              

bli-kjent-tur i starten av   

konfirmantåret, og det er   

ungdomsleir på Frænabu    

leirsted 25.-27.oktober.  

Vi skal ha 10 samlinger (ca. 1 gang 

pr.måned) med undervisning, mat 

og fellesskap. Dette blir i samar-

beid med Norkirken Molde og   

Nordmøre og Romsdal Indremisjon, 

så både konfirmantene og lederne 

er fra ulike forsamlinger /         

menigheter. 

Undervisningstema tar             

utgangspunkt i Alpha Ung.  

Fellesskap er viktig!  Vi legger opp 

til aktiviteter og samlinger der vi 

blir godt kjent, og der det er gode 

rom for både undring og spørsmål. 

Vi vil at du skal bli trygg, og at du 

skal lære mer om hva Bibelen sier 

om  den kristne troen, og at dette 

er aktuelt og livsnært i dag.   

Du får også mulighet til å prøve 

deg i en tilrettelagt tjeneste, noe 

som er både spennende og          

utfordrende. 

Molde Indremisjon er en generasjonsforsamling med tilknytning til Indremisjonsforbundet, og 

vi har et aktivt og allsidig tilbud til både barn, unge, voksne og eldre. 

Nordmøre og Romsdal Indremisjon driver mange ulike klubber og lag i regionen, og arrangerer 

leirer for ulike aldersgrupper på leirstedene Frænabu (Farstad) og Visthus (Vistdalen). 

Annenhver fredag har vi ungdomsklubb i Molde bedehus. Den kalles VIP-night, og er fra 

8.klasse og oppover. Her skjer det mye!!! Ulike aktiviteter, kiosk, leik, andakt og lovsang 

for å nevne noe. Et fint fellesskap å være med i for deg som konfirmant! 

Barn og unge er superviktige! Molde Indremisjon har bl.a. samlinger annenhver søndag med egne 

aldersinndelte grupper for barna, der mange ungdommer er med som ledere. I trosopplæringen 

vår benytter vi et verkstøy kalt AWANA. Her står både leik, undervisning og smågrupper      

sentralt. Vi bruker undervisningen til AWANA for ungdom under andaktene på VIP-night. 

Vi i Molde bedehus har smågruppe-fellesskap for ungdom, som samles fast en gang pr.måned. 

Her tar vi utgangspunkt i ulike tema som vi samtaler om,. Vi ber sammen, ler sammen og spiser 

sammen. Håper du som konfirmant har lyst til å være med her!!  

Vi ser på konfirmasjon som en bekreftelse av dåpen. Dersom du ikke tidligere er døpt, så ta gjerne    

kontakt for samtale omkring dette. 

Lurer du på noe i forbindelse med konfirmant-tilbudet vårt, så nøl ikke med å ta kontakt. (Se bakside) 

Pris for konfirmantåret er kr.2000,-. (kun mat på turer kommer i tillegg) 

Påmelding fram til oppstart i september 2019. Da blir det også informasjonsmøte om  konfirmantåret.  

 


