Konfirmasjonsdager 2018:





Lørdag 5. mai
Søndag 6. mai
Søndag 13.mai

Presentasjonsgudstjeneste:
Søndag 10. september kl. 11.00
(for alle konfirmantene)

Informasjon om konfirmasjonstiden
i Molde domkirke

Konfirmasjonsavgift: Kr. 1500,- inklusiv reise og opphold på leir.
Regning sendes ut i løpet av høsten.
Oppstart til høsten: Alle konfirmantene vil i god tid før oppstart få
tilsendt oversikt over hvilken undervisningsgruppe de er med på og
semesteroversikt med nødvendige opplysninger.

Informasjonssamling
for konfirmanter og foreldre
Torsdag 1. juni kl. 19.00 i Molde domkirke

Innmeldingsskjema
finner du på www.molde.kirken.no
Spørsmål rettes til kateket Aud Marit Andreassen
Tlf 71 11 14 61 / 48 08 73 09
E-post aud.marit.andreassen@molde.kommune.no

Frist for påmelding er 1. juli 

|

DEN NORSKE KIRKE
Molde domkirke menighet
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Konfirmant 2018?

Leir 15.- 17. sept. og 29.sept - 1. okt.

Du inviteres med dette til å bli konfirmant i Molde domkirke i 2017-2018.
Invitasjonen sendes til alle i Molde menighet som er født i år 2003 og som
står i kirkens medlemsregister som døpt eller tilhørende.

Vi har to konfirmantleirer på Frænabu
Leirsted ved Farstad.
Hver konfirmant deltar på en av leirene
sammen med sin undervisningsgruppe.

Konfirmasjonstiden er en del av
trosopplæringen i Molde domkirke. Den
starter i september og avsluttes med
konfirmasjonsgudstjenester i mai 2018.

10 undervisningssamlinger

Gjennom undervisningssamlinger, leir,
gudstjenester og ulike aktiviteter gir kirkens
konfirmanttid deg muligheten til å
bli bedre kjent med Bibelen, den kristne tro og Molde domkirke
menighet
bli bedre kjent med deg selv og få hjelp til å utvikle din egen
identitet
få utfordringer til å prøve nye ting og hjelp til å gjøre gode valg for
livet
få nye vennskap og mange gode opplevelser

8 gudstjenester

Du som ikke er døpt kan delta i konfirmanttiden i kirken, bli kjent med
troen og velge om du vil bli døpt underveis.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende
konfirmasjonsgudstjenesten.
Nesten hvert år har vi dåp av konfirmanter i påsken.

I løpet av konfirmasjonstiden har vi
10 undervisningssamlinger, og disse starter rett
etter høstferien. I påmeldingen kan du velge
mellom fire ulike tidspunkt for gruppesamlingene

I løpet av konfirmasjonstiden skal
konfirmantene delta på åtte gudstjenester.
På noen av disse vil konfirmantene ha ansvar
for ulike oppgaver.

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
Hvert år deltar konfirmantene i Fasteaksjonen –
Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid
for kriserammede mennesker ute i verden.
Aksjonsdagen i 2018 er tirsdag 20. mars.

Innmelding
til konfirmasjonstiden i Molde domkirke
foregår på nettet.

Sub Urban Ungdomskafè- og kirke

Se www.molde.kirken.no

I løpet av året vil konfirmantene få tilbud om
å delta på gudstjenester, sosiale kvelder og andre
arrangementer på Sub Urban.

