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Oslo, august 2020 
 

Katekese for 1. klasse     
 
Kjære foreldre til 1. klassinger i St. Hallvard menighet! 

Dette brevet blir skrevet på norsk til alle. Hvis du har problemer med å forstå alt, må du ikke være 
redd for å ta kontakt, så vil vi forklare deg hva som står skrevet. Ring: 23303200 
If your Norwegian is not very good, and you need help to understand this information, please 
contact us. See phone number and email at the bottom of the page. 

 
Velkommen til katekese her i St. Hallvard menighet!  
Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn som går i 1.-9. 
klasse og som bor eller går i St. Hallvard menighet. Her får barna treffe andre katolske 
barn og lære om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger i tillegg 
til at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi legger vekt på å skape 
et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. 
Katekesen støtter foreldrene i trosformidlingen til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin 
religiøse identitet i den katolske troen.  
 
Når?  
Katekesen er lagt opp slik at det er undervisning én lørdag i måneden, kl.10-14. 
 
Hvor? 
For å få plass til alle barn, har vi pleid å leie noen klasserom på Tøyen skole som ligger 
like ved St. Hallvard kirke (mellom kirken og Tøyen T-banestasjon). Men på grunn av 
korona og hensyn til smittevern vet Tøyen skole ikke om de kan leie ut sine lokaler på 
nåværende tidspunkt. Dersom menigheten får leie skolen som tidligere skal 1. klasse ha 
katekese på Tøyen skole.  
 
Hvis det blir fysisk katekese 2020/2021:  
2020: 12. september - 10. oktober - 14. november -  12. desember  
2021: 9. januar -  13. februar - 13. mars - 10. april - 8. mai - 12. juni (katekeseavslutning) 
 
Dere skal også bli invitert til Familiehelg på Mariaholm 28. – 30. mai 2021, som passer 
spesielt godt for barnefamilier. Mariaholm er et fantastisk beliggende katolsk leirsted i 
Spydeberg kommune, ca. 1 times kjøring fra Oslo. Mer informasjon om Familiehelgen 
kommer senere. 
 
 
NB! 
Dersom vi ikke får leie Tøyen skole skal alle klasser, bortsett fra 3. og 9. klasse, ha 
digital katekese. Datoene vil bli sendt på mail, sammen med all praktisk informasjon 
i forbindelse med gjennomføring av katekesen, i god tid før katekeseoppstart.  
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Hva skal barna ha med seg? 
Alle barn skal ha med: matpakke, drikke, skrivesaker og tekstbok (boken blir som regel 
delt ut første undervisningsdag). 
 
Kateketene 
Kateketene er frivillige medarbeidere. Alle kateketer har erfaring fra undervisning og/eller 
gruppeledelse i barne- og ungdomsarbeid, men har ellers ulik alder og yrkesbakgrunn. 
Kateketene får tilbud om veiledning, kurs og retrett og møtes på kateketmøter med jevne 
mellomrom. Alle kateketer har fremlagt politiattest. Prestene er med i katekesen noen 
ganger. Menigheten har ansatt en koordinator for katekesen. 
 
Foreldrene 
Foreldre har en viktig rolle i forbindelse med katekesen! Dere motiverer og støtter barna 
og legger praktisk til rette for at de kan delta. Det er viktig for barna å se at troen og Kirken 
betyr noe for dere foreldre. Vi trenger at foreldre stiller opp og hjelper til med det praktiske 
for å gjøre katekesen til et hyggelig sted. 
 
Deres bidrag til utgiftene: 
For å dekke noen av utgiftene i forbindelse med katekesen, koster det kr 500 pr. barn pr. 
skoleår (søskenrabatt 250 kr pr. søsken). Betalingsinfo vil bli tilsendt på epost når barnet 
er registrert. Alle barn blir automatisk medlem av NUK (Den katolske kirkes barne- og 
ungdomsorganisasjon) ved betaling av kontingenten, med mindre dere reserverer dere 
mot innmelding i NUK. Vi håper dere sier fra dersom økonomi er en utfordring, slik at vi 
kan finne en løsning. Alle barn skal få delta på katekesen!  
 
Påmelding 
For å kunne forberede og organisere katekeseåret, er vi avhengig av å vite hvor mange 
barn 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 https://sthallvard.katolsk.no under fanen «katekese 
 katekese for barn».  
 
Det er spesielt viktig at dere registrerer e-postadressen deres. All informasjon videre i 
semesteret vil bli sendt ut pr. e-post. Informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på våre 
nettsider.   

 
Har du/dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt med vår katekesekoordinator Huyen 
Nguyen på telefon eller e-post: tlf. 48957391, e-post. huyen.nguyen@katolsk.no  
 
Vi ønsker dere et fint år i St. Hallvard, og ser frem til å bli kjent med årets 1. 
klassinger! 
 
Dere finner oppdatert informasjon i forbindelse med katekesen 
2020/2021, samt endelig beskjed om det blir fysisk eller digital 
katekese, på menighetens nettside innen utgangen av august. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 

 
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneprest 
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