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Oslo, juni 2021 

 

KONFIRMANTUNDERVISNINGEN FORTSETTER 
 
KJÆRE KONFIRMANTER SOM GIKK PÅ UNDERVISNING I FJOR! 
I år blir det undervisning en søndag i måneden. Undervisningen starter 12. september. Alle 
datoene ligger vedlagt på baksiden av dette arket – legg spesielt merke til den viktige 
weekenden til Mariaholm 5.-7. november. Turen er obligatorisk. 
 
Undervisningen 
I fjor handlet undervisningen mest om de tre trosartiklene (trosbekjennelsen) og om de sju 
sakramentene. Dette året vil vi fokusere mest på de ti bud (om hvordan vi skal leve), og ting som 
har med bønn og messen å gjøre - men også andre aktuelle temaer skal tas opp.  
 
Forberedelse til selve konfirmasjonen 
Vi trenger dåpsattest for alle som skal konfirmeres, så hvis du ikke er døpt i St. Hallvard eller St. 
Olav menigheter, og ikke har levert inn dåpsattest tidligere, må du skaffe en slik attest og sende til 
oss. I god tid før konfirmasjonen må dere også velge en fadder. Denne personen må selv være 
katolikk, over 16 år og konfirmert i den katolske kirke. Vi trenger informasjon om denne personens 
navn, fødselsdato, adresse, og tid og sted for hans/hennes dåp og konfirmasjon. 
 
Pris 
Undervisningen koster i år kr. 1000,- pr. konfirmant pr. skoleår. Dette dekker undervisning og 
obligatorisk konfirmanthelg på Mariaholm, samt medlemskap i NUK (Norges Unge Katolikker, Den 
katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon). Betalingsinfo for konfirmantundervisningen 
sender vi etter at undervisningsåret er begynt. 
 
Foreldremøte 
Dersom smittesituasjonen tillater det vil dere bli innkalt til foreldremøte søndag 19. 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 
oppdaterer fortløpende i forbindelse med dette. 
 
Det blir også foreldremøte søndag 20. mars når konfirmasjonsdagen nærmer seg. 
 
Konfirmasjonsdato 
Konfirmasjonsdatoen er foreløpig fastsatt til mandag 6. juni 2022 (2. pinsedag). Vi venter fortsatt 
på endelig bekreftelse fra biskopens kontor. Det blir to grupper med messe kl.10.30 og 13.00. Gi 
gjerne beskjed om ønsket messetidspunkt allerede nå.  
 
Mer informasjon vedrørende konfirmasjonen og undervisningen finner dere på vår nettside: 
https://sthallvard.katolsk.no. Har dere spørsmål, ta kontakt med vår katekesekoordinator Huyen 
Nguyen på e-post huyen.nguyen@katolsk.no. 
 
 
Vennlig hilsen 

                           
P. Ragnar Leer Salvesen, sogneprest  
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KONFIRMANTUNDERVISNING   

FOR KONFIRMANTER ÅR 2 I ST. HALLVARD MENIGHET  
SKOLEÅRET 2021-22 

 

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. 
Dersom smittesituasjonen ikke tillater det når den tid kommer, vil det bli feiret egne 

søndagsmesser for konfirmantene  
I tillegg kommer minst 2 ganger oppmøte per semester i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL.. 

 
 
 
 

Datoer for 2021 

 

September: 

- 12. september  
- 19. september (kun foreldremøte) 

 

Oktober: 

- 17. oktober 
 

November: 

- Tur til Mariaholm 5.-7. november 

 

Desember: 

- 12. desember (+kirkekaffe) 

 

Datoer for 2022 

 

Januar:  

- 9. januar 

 

Februar: 

- 13. februar 

 

Mars: 

- 13. mars 
- 20. mars (kun foreldremøte) 

 

April: 

- 3. april 

 

Mai: 

- 22. mai (undervisning + skriftemål) 

 

Juni: 

- Onsdag 1. juni (generalprøve) 
- KONFIRMASJON 2. pinsedag 

mandag 6. juni kl.10.30 og kl.13.00 

 


