ST. OLAV KATOLSKE DOMKIRKEMENIGHET
Postadresse: Akersveien 12, 0177 Oslo
Katekesekoordinator: katekese.stolav.oslo@katolsk.no
Kontortelefon: 229 82 179

Oslo, 05. aug 2020

Til deg som ønsker å konfirmeres i
St. Olav domkirkemenighet pinsen 2022
Ungdomsårene er en spennende tid, men også krevende. Det som gjør
dette til spennende år er bl.a. at det er en tid for å stille nye spørsmål og
gjøre seg nye erfaringer. Ved å stille spørsmål kan man også finne nye svar,
og på den måten lærer vi oss selv og verden bedre å kjenne - og vi modnes
som mennesker.
I disse årene kan også troen modnes – fra en barnetro til voksentro. Også
dette er noe av det som kan gjøre ungdomsårene både spennende og
krevende.

Forberedelsen til konfirmasjon i Oslo katolske bispedømme strekker seg
over to år. Med dette brevet inviterer vi ungdommer i St. Olav
domkirkemenighet til å delta i første del av forberedelsene som leder frem
mot konfirmasjonen i pinsen 2022. Gjennom undervisningen får du en
mulighet til å lære mer om Kristus og den Kirke han har grunnlagt. Her får
også mulighet til å oppleve et katolsk fellesskap, få nye katolske venner, eller
bli bedre kjent med de du allerede har.
Om du blir med på opplegget, så er vi sikre på at det vil bli to interessante
år, både for deg og for oss. Vi legger opp til to innholdsrike år, med både
undervisning og andre aktiviteter, og i dette brevet vil du finne informasjon
om det kommende året.

Første undervisning er søndag 13. september kl 10:00 på St. Sunniva skole.
Undervisningen avsluttes med at vi feirer familiemesse sammen i St. Olav
kl 13:00, og vi håper også at deres foreldre vil være tilstede når vi feirer
messen sammen. Vedlagt følger en oversikt over katekesedatoene og annen
praktisk informasjon.
Velkommen til katekese!

Praktisk informasjon om konfirmasjonsforberedelser i
St. Olav menighet
1. Påmelding: Påmelding skjer kun elektronisk, påmeldingsfristen er
31.august. Påmeldingsskjema finner dere på menighetens hjemmeside,
under katekese og 8. klasse: www.stolavmenighet.info
NB! All informasjon fra menigheten vil formidles via e-post. Det er derfor
viktig å oppgi korrekt e-postadresse i registreringsskjemaet. Ta gjerne
kontakt med katekesekoordinator dersom dere har spørsmål angående
katekese i St. Olav menighet: katekese.stolav.oslo@katolsk.no
2. Kursavgift: Kursavgiften er på kr 1000. Dette dekker utgiftene i
forbindelse med undervisning og katekesehelg på Mariaholm 12. – 14.
februar. Pengene overføres til vår katekesekonto 3000 32 00872, eller
Vipps til 19032. VIKTIG: Merk overføringen slik: 8. klasse: navn og
fødselsdato.
3. Timeplan (omtrent):
kl. 10:00 – 11:00 Undervisning
kl. 11:45 – 12:45 Undervisning
kl. 11:00 – 11:45 Lunsj & friminutt
kl. 13:00 – 14:00 Familiemesse

4. Ta med: Elevene skal alltid ha med seg skrivesaker, næringsrik
matpakke, og drikke til hver katekese – helst unngå mat og drikke med
masse sukker, dette er for å hjelpe barna til å kunne konsentrere seg
bedre i katekesen.

5. Månedlige katekesebrev: Vi forsøker å sende månedlige katekesebrev
til deres registrerte e-postadresse. Her får dere innblikk i hva klassen har
gjennomgått siden sist, påminnelse om neste katekese og annen relevant
informasjon fra menigheten. Sørg for at e-postadressen dere oppgir er
korrekt!
6. Andre tilbud for barn og unge i menigheten: Ministrering: Hver søndag
møtes barn og unge i kirken for å ministrere i messen. Møt opp et kvarter
før messen, så kan du få veiledning av en erfaren ministrant. Dette gjelder
alle messer! Barne- og aspirantkor: Korene har ukentlige øvelser, og
synger ofte i familiemessene.

SOUL (St. Olav ungdomslag): Hver torsdag samles katolsk ungdom
mellom 13-18 år. Hvert treff starter med messe kl. 18.00 og deretter blir
det samling i ungdomslokalet som ligger bak kirken. Det er varierende
aktiviteter, bl.a. temakvelder (foredrag), aktivitetskvelder med bowling,
film, spill osv.
MFC YOUTHS (Missionaries for Christ): er et av flere lokallag for
ungdommer i St. Olav menighet. MFC YOUTHS treffes hver første og
tredje fredag i Mariagården, Akersveien 16 C kl. 17.00. På MFC
YOUTHS kan du leve troen sammen med andre ungdommer i form av
bønn, lovsang og andre morsomme aktiviteter. MFC YOUTHS
arrangerer også bandkurs og kurs i forskjellige instrumenter.

7. Medlemskap i NUK: Gjennom katekesen blir barnet deres medlem i
Norges Unge Katolikker (NUK). NUK tilbyr årlige sommerleire og
arrangementer for barn og ungdommer, og dere får det katolske barne –
og ungdomsmagasinet “Arken” eller “Q” 4 ganger i året. Medlemskapet
gir rabatter på leirer og arrangementer i regi av NUK. For hvert medlem i
katekesen får menigheten også økonomisk og praktisk støtte til å drive
barne- og ungdomsarbeidet. For mer informasjon om NUK, besøk
www.NUK.no. Vennligst gi oss beskjed dersom dere ikke ønsker
medlemskap for barnet.
8. Plan for katekeseåret:
Dato

Aktivitet

13 september 2020

Katekeseoppstart på St. Sunniva skole kl 10:00

11. oktober

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

8. november

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

13. desember

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

10. januar 2021

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

12-14. februar

8. klasssehelg på Mariaholm

14. februar

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

14. mars

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

11. april

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

9. mai

Katekese på St. Sunniva skole kl 10:00

13. juni

Katekeseavslutning på St. Sunniva skole kl. 10:00

