ST. OLAV KATOLSKE DOMKIRKEMENIGHET
Postadresse: Akersveien 5, Kontoradresse: Akersveien 14, N-0177 Oslo
Katekesekoordinator: katekese.stolav.oslo@katolsk.no Kontortelefon: 229 82 179/ 401 07 861

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslo, Jesu hjerte høytid 11.juni 2021.

Til deg som ønsker å konfirmeres i St. Olav katolske domkirkemenighet pinsen 2022
Ungdomsårene er en spennende tid, men også krevende. Det som gjør disse årene spennende er
blant annet 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 blir mer modne mennesker. I disse årene kan også troen modnes – fra en barnetro
til en voksentro. Også dette er noe av det som kan gjøre ungdomsårene både spennende og
krevende.
Vi i St. Olav menighet vil gjerne hjelpe deg å modnes i troen gjennom årets
konfirmasjonsforberedelse, slik at du kan være godt forberedt om du ønsker å bli konfirmert.
Med dette brevet inviteres du til del 2 av det toårige forberedelsesløpet frem mot konfirmasjon.
Om du blir med på opplegget, så er vi sikre på at det vil bli et interessant år, både for deg og for
oss. Vi legger opp til et innholdsrikt år, med både undervisning og andre aktiviteter, og i dette
brevet vil du finne informasjon om nettopp det.
Dersom konfirmanten ikke har deltatt i del 1, konfirmasjonsforberedelse for 8.klasse eller ikke
har mottatt førstekommunion– vil det parallelt bli arrangert noen ekstra-undervisninger og
aktiviteter. Dette er for å ta igjen noe av den tapte undervisningen.

For at vi skal kunne planlegge kurset, ber vi om at påmelding skjer innen 23. august 2021.

Velkommen til katekese!

______________________________
p. Carlo Le Hong Phuc
Sogneprest
St. Olav katolske domkirkemenighet

Praktisk informasjon om konfirmasjonsforberedelsene i St. Olav menighet
1. Foreldremøte
Informasjonsmøte blir tirsdag 21. september kl. 17 i Mariagården (Akersveien 16).

På grunn av plassmangel er det nok hvis kun èn foresatt møter opp per konfirmant. Det kan
være behov for å sette opp et digitalt foreldremøte i tillegg, i så fall vil dato komme i brevet som
bekrefter hvilken klasse ditt barn er kommet i. Her får du praktisk informasjon om året, og
muligheten til å stille spørsmål. Møtet varer i omtrent en time.
2. Dåpsattest
Dersom konfirmanten ikke er døpt i St. Olav menighet i Oslo, må det leveres en kopi av
dåpsattesten til katekesekoordinator på e-post før oppstart. En dåpsattest blir laget i menigheten
der barnet er døpt.
3. Fadder
Èn utvalgt fadder som føres i kirkeboken må selv være katolsk konfirmert.
4. Undervisningen
Kurset begynner med en bli-kjent-helg i september, og fortsetter 2 søndager i måneden.
I prinsippet plasseres de som har gått i katekesen i 8.kl eller går på st. Sunniva i A og B
klassene, men hvis noen bare bor i Oslo oddetall eller partallsuker er det mulig å komme med
ønske for å imøtekomme familielogistikken. Undervisningen starter alltid med høymessen kl.
11 (eventuelt strømmet fra St. Olav domkirke), deretter fortsetter undervisningen i Mariagården
eller Ungdomslokalet til kl. 14. All undervisning er obligatorisk, og fravær vil bli ført.
Katekesedatoer 9A og 9B Høsten2021 Mariagården
24.-26.sept Bli-kjent-helg
24.okt.
7.nov.
21.nov.
28.nov.
5.des
Katekesedatoer 9A og 9B Våren2022
9.jan.
23.jan.
6.feb.
6.mars
20.mars
3.april
NUK’s Påskeleir 10.-17. april / 1.mai
15.mai Lørdag 28.mai
Pinseaften 4.juni 2022
Triduum i st. Olav 14.-17.april
Generaløvelse & Skriftemål
Konfirmasjon
Katekesedatoer 9C og 9D Høsten2021 Menighetssalen /ungdomslokalet
24.-26.sept Bli-kjent-helg 17.okt.
31.okt.
14.nov.
28.nov.
12.des.
Katekesedatoer 9C og 9D Våren2022
16.jan.
30.jan.
13.feb.
13.mars
27.mars
NUK’s Påskeleir 10.-17. april eller
Triduum i st. Olav 14.-17.april
24.april
8.mai
22.mai
Lørdag 28.mai
2. Pinsedag 6.juni 2022
Generaløvelse & Skriftemål
Konfirmasjon

5. Fermingsdagen pinsen 2022.
Det vil bli flere fermingsmesser på to dager (pinseaften og 2.pinsedag) grunnet stor
konfirmantgruppe. Konkret sted og tidspunkt blir først tilgjengelig etter nyttår når vi har bedre
overblikk for vårens gjeldende regler i samsvar med Covid-19 restriksjoner.

6. Materiell
Til oppstart blir det utdelt YouCat konfirmant, og underveis kommer det diverse
tilleggsmateriell fra kateketene. I tillegg anbefaler vi for utviklingen i troen at konfirmantene
også har tilgang til følgende bøker som kan kjøpes i st. Olav bokhandel: - Bibelen - ”YouCat” –
den katolske Kirkens katekisme i ungdomsversjon - ”En liten katolsk bønnebok” .
7. Konfirmanthelg
Konfirmanthelger en del av undervisningsopplegget. Her blir det både undervisning, mange
sosiale og kateketiske aktiviteter, og selvsagt tid til å bli bedre kjent med hverandre i gruppen og
på tvers av gruppene. Vi skal be sammen, feire messe og ha et fellesskap i Kristus. Denne helgen
er en viktig del av forberedelsesåret og derfor obligatorisk. Tid: 24.-26. september 2021
Sted: Gausdal leirsted, mellom Hønefoss og Drammen. Mer praktisk informasjon kommer.
8. Påskeleir
Påsken er den mest sentrale kristne høytid. Å feire påsken med å gå i kirken lærer vi troens
hjerte å kjenne på en unik måte. Det er forventet at alle konfirmanter skal delta på én av to
påskeleirer. Konfirmantene skal velge mellom påskeleir arrangert av Norges Unge Katolikker
(NUK), eller påskeleir i menigheten:
Alternativ 1: NUKs påskeleir for årets konfirmanter: palmesøndag 10. april – påskedag 17.april
2022. Pris kr 1900 (medlemspris). NUKs påskeleirer har i mange år betydd svært mye for alle
som har deltatt, både ledere og konfirmanter. Derfor vil vi anbefale dette på det sterkeste. Prisen
dekker transport, kost og losji under hele uken. Se mer informasjon på www.NUK.no
Alternativ 2: Menighetens påskeleir i Triduum Akersveien: skjærtorsdag14. april – påskedag
17.april 2022. Pris kr 350. Vi arrangerer dagsaktiviteter som lærer oss om påskens mysterier,
samtidig som vi deltar i menighetens liturgiske program. Dette opplegget gir konfirmantene
muligheten til å feire påsken sammen med resten av vår store, flotte menighet, og gjerne
sammen med familien. Det blir én overnatting: lørdag, natt til påskemorgen. Ved behov kan det
bli omgjort til «bo-hjemme-leir».
9. Norges Unge Katolikker
Gjennom konfirmasjons-undervisningen vil konfirmantene få et medlemskap i NUK. Du får da
medlemspriser på deres leirer og arrangementer, og du vil få tilsendt det katolske
ungdomsbladet Q hjem i posten fire ganger i året. For mer informasjon, se www.nuk.no.
Dersom du ikke ønsker å være medlem i NUK, vennligst si ifra.
10. Kursavgift
Kursavgiften er på kr 1000. Dette dekker de utgiftene i forbindelse med undervisning og blikjent-helg i september. Pengene overføres til vår katekesekonto 3000 32 00872.
VIKTIG: Merk overføringen slik: Konfirmant: navn og fødselsdato.
11. Påmelding
Påmelding skjer kun elektronisk, innen 23. august. Påmeldingsskjema finner dere på
menighetens hjemmeside, under katekese og 9. klasse: www.stolavmenighet.info/katekese
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

