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Oslo, august 2020 

 

INVITASJON TIL KONFIRMANTUNDERVISNING 
 
Kjære dere som nå begynner i 8. klasse, kjære foreldre/foresatte! 
 
KONFIRMANTUNDERVISNING 
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 2 års undervisning. Dersom 
dere ønsker å bli konfirmert våren 2022, må dere begynne undervisningen allerede nå i 
starten av 8. klasse. Undervisningen første år vil handle om trosbekjennelsen og Kirkens 
sakramenter, og i 9. klasse ser vi mest på de ti bud, på forskjellige bønner og på messen. 
Gjennom disse 2 årene skal vi bygge fellesskap og bli bevisst hva katolsk konfirmasjon 
innebærer.   

(Hvis noen av dere husker at katolske ungdommer er blitt konfirmert i 10. klasse, så er det korrekt, men i 
2011 ble alderen senket ett år til 9. klasse, for St. Hallvard menighet og de fleste andre menigheter.) 

 
UNDERVISNINGSDAGER 
I vår menighet foregår år 1 av konfirmantundervisningen på én lørdag hver måned, kl.10-
14. Vi skal også reise sammen på en obligatorisk weekend-tur til Mariaholm begge 
undervisningsårene. I tillegg til dette er det viktig at dere kommer regelmessig i 
søndagsmessene sammen med deres familier. Her er oversikten over alle 
undervisningsdatoene: 
 
2020: 12. september - 10. oktober - 14. november -  12. desember  
2021: 9. januar -  13. februar - 5.-7. mars tur til Mariaholm - 10. april - 8. mai  
 
8. klasse har undervisning på samme lørdag som 1.-7. klasse. 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 8. klasse ha undervisning i St. Hallvard.  
 
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. 
 
HVA SKAL UNGDOMMENE HA MED SEG? 
Alle skal ha med: matpakke, drikke, skrivesaker og tekstbok (boken blir som regel delt ut 
første undervisningsdag). 
 
KONFIRMANTHELG  
Ungdommene skal på helgetur til Mariaholm fredag 5. til søndag 7. mars 2021. Turen er 
en viktig del av forberedelsen til konfirmasjonen, og det er derfor obligatorisk deltagelse. 
Konfirmanthelgen pleier å være en stor suksess og gir ungdommene en helhetlig opplevelse 
av katolsk kristent fellesskap, samtidig som det er et viktig sosialt avbrekk fra vanlig 
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konfirmantundervisning. Dere trenger ikke å betale noe ekstra i forbindelse med turen. Mer 
informasjon kommer etter hvert. 
 
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 
Dere 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.  
 
Gjennom konfirmasjonen bekrefter ungdommene troen som dere valgte for dem ved dåpen. 
Ungdommene skal etter hvert bli ansvarlig for sin egen tro, men frem til konfirmasjonsdagen 
trenger vi viktig støtte og samarbeid fra foreldre. For å forhindre at ungdommene ender opp 
med å ”konfirmeres ut av Kirken”, eller at de ikke konfirmerer seg katolsk overhode, er det helt 
essensielt at ungdommene er en del av et ungt og levende fellesskap, slik at de føler 
tilknytning til Kirken. 
 
Vi ønsker derfor at dere ”pusher dem” til å delta aktivt i menighetens aktiviteter, herunder St. 
Hallvard Ungdomslag, SHUL. 
 
PRIS 
Det koster kr. 1000,- pr. konfirmant pr. år å delta i undervisningen. Da er undervisning, 
materiale og obligatorisk konfirmanthelg på Mariaholm dekket, samt NUK-medlemsskap og 
gratis deltagelse i SHUL. Dere vil få tilsendt betalingsinfo for innbetaling av dette beløpet etter 
hvert. 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 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 
konfirmanter».  
 
Det er særlig viktig at dere skriver foreldrenes og konfirmantens mobilnummer, og epost. 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 vil også bli lagt ut på våre nettsider. 
 
Har du/dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt med vår katekesekoordinator Huyen Nguyen på 
tlf. 48957391 eller e-post. huyen.nguyen@katolsk.no  
 
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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