
 

Enerhauggt. 4, 0651 OSLO, Tlf: 23 30 32 00, E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no    Orgnr. 971527471  

Oslo, august 2019 

 

INVITASJON TIL KONFIRMANTUNDERVISNING 
 
Kjære dere som nå begynner i 9. klasse, kjære foreldre/foresatte! 

Hvis dere har begynt på konfirmantundervisning et annet sted, har lyst å begynne hos oss i august, eller har 
spørsmål, ta kontakt med vår katekesekoordinator Huyen Nguyen -  ring 48957391 eller send en e-post til 
huyen.nguyen@katolsk.no  

 
Veldig mange ungdommer i Norge konfirmeres i 9. klasse. Den katolske kirkes konfirmasjon (eller 
ferming som vi også sier) er også i 9. klasse, men vi har vanligvis to års undervisning. Derfor ble de 
fleste av dere også invitert til undervisningsstart for et år siden (da dere begynte i 8. kl.). Men siden 
dere som får dette brevet, ikke har begynt på konfirmantundervisning (så langt vi vet), sender vi 
dere en ny innbydelse. Dere kan få begynne direkte på andre året av kurset, men må ha noen 
ekstra timer for å ta igjen det dere gikk glipp av i fjor.  
 
Undervisning 
I vår menighet har vi nå undervisning for 9. klasse en søndag i måneden kl.11-15. 
Undervisningen starter 8. september. Alle datoene ligger vedlagt på baksiden av dette arket 
– legg spesielt merke til den viktige weekenden til Mariaholm 15.-17. november. Turen er 
obligatorisk. 
 
Påmelding 
For å kunne forberede og organisere katekeseåret, er vi avhengig av å vite hvor mange som 
kommer til katekesen. Vi ber dere om å registrere deres barn før katekeseåret starter, slik at vi kan 
få kjøpt inn nok antall bøker i forkant av oppstart. Bruk elektronisk påmeldingsskjema som finnes 
på http://sthallvard.katolsk.no under fanen «katekese  katekese for konfirmanter». 
Papirskjema finnes bak i kirken, dersom noen foretrekker det. Dette fylles ut og leveres til 
menighetskontoret, enten per mail – eller direkte.  
 
Det er viktig at dere skriver foreldrenes og konfirmantens mobilnummer, og e-post. Alle som ikke er 
døpt i St. Hallvard eller St. Olav menigheter i Oslo, blir også bedt om å skaffe dåpsattest. All 
informasjon videre i semesteret vil bli sendt ut pr. e-post og sms. Informasjon om katekesen legges 
også ut på våre nettsider. 
 
Pris 
Det koster kr. 1000,- pr. konfirmant pr. år å delta i undervisningen. Da er undervisning, materiale og 
obligatorisk konfirmanthelg på Mariaholm dekket. Dere vil få tilsendt betalingsinfo for innbetaling av 
dette beløpet etter hvert. 
 
Foreldremøte 
Foreldre innkalles til foreldremøte søndag 15. september etter høymessen. Møtet starter ca. 
kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard. Her vil dere få viktig informasjon om 
undervisningen, forventninger og krav, og anledning til å stille spørsmål. Vi forventer fullt 
oppmøte. Det blir også foreldremøte søndag 15. mars når konfirmasjonsdagen nærmer seg. 
 
 
Vennlig hilsen 

                                   
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneprest   
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KONFIRMANTUNDERVISNING   

FOR 9. KLASSE I ST. HALLVARD MENIGHET  
SKOLEÅRET 2019-20 

 

Samlingene varer fra kl. 11 til 15 på søndager.  
Konfirmantene møter til høymessen kl.11 hvor de skal delta som lektorer og kirkeverter i 

messen, før de fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille menighetssal i 2. etasje. 
I tillegg kommer minumum 3-4 ganger oppmøte i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL.. 

 
 
 
 

Datoer for 2019 

 

September: 

- 8. september  
- 15. september (kun foreldremøte) 

 

Oktober: 

- 13. oktober 
 

November: 

- Tur til Mariaholm 15.-17. november 

 

Desember: 

- 15. desember (+kirkekaffe) 

 

Datoer for 2020 

 

Januar:  

- 12. januar 

 

Februar: 

- 9. februar 

 

Mars: 

- 8. mars 
- 15. mars (kun foreldremøte) 

 

April: 

- 19. april 

 

Mai: 

- 10. mai (undervisning + skriftemål) 
- Onsdag 27. mai (generalprøve) 

 

Juni: 

- KONFIRMASJON 2. pinsedag 
mandag 1. juni kl.10.30 og kl.13.00

 


