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                   KATEKESEUNDERVISNING 2021/2022 
 

Kjære foreldre med barn i skolealder 

 

I september starter vi opp katekesen igjen, og vi ønsker alle menighetens barn hjertelig 

velkommen! 

Det er dere foreldre som er hovedansvarlige for å formidle troen videre til deres barn, og ingenting 

kan erstatte den trosopplæringen barna får i hjemmet. Fra menighetens side vil vi gjerne hjelpe 

dere med denne viktige oppgaven ved å tilby trosundervisning til alle barn som går i 2. - 9. klasse.  

Det er lurt at barna allerede nå starter i katekesen. For mange barn er det her de møter nye 
venner som har samme tro som dem. Å starte nå vil hjelpe dem med å ta del i felleskapet, få nye 
bekjentskaper og vokse i troen sammen med andre barn.   
 

2. klasse: 
Barna starter med forberedelser til førstekommunion som går over to år. Barna som begynner i 
katekesen i 2. klasse går til førstekommunionen våren det skoleåret de går i 3. klasse. 
 

3. klasse – Førstekommunion: 
Frist for å melde på til førstekommunion er 1. oktober 
Barna lærer om eukaristien og skriftemålet, og alle barn som skal motta Førstekommunion våren 
2022 må delta i undervisningen. Det vil bli eget foreldremøte for førstekommunionsforeldre 
onsdag 22. september 2021 kl. 18:30 – 19:00.   
 

4., 5., 6. og 7. klasse: 
Barna lærer mer om katolsk tro og om hvordan de skal leve som katolikker. Undervisningen er en 
god forberedelse til konfirmasjonsundervisningen. For barn som skal begynne i 8. klasse høsten 
2022 er det obligatorisk med to-årig konfirmasjonsundervisning.  Se mer neste side. 

 

Første undervisningsdag for 2.-7. klasse: 
Er lørdag 25. september 2021 fra kl. 10:00 – 14:00. I St. Johannes apostel og evangelist kirke er 
det normalt katekese hver 3. lørdag i måneden. På grunn av helligdager kan det være nødvendig å 
flytte katekesen til en annen lørdag, så følg med på kalenderen. Det blir foreldremøte for 2., 4., 5., 
6. og 7. klasse lørdag 25. september 2021 fra kl. 10:15 – 10:45 i kirkerommet.  
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Konfirmasjon: 

Frist for å melde på til konfirmasjonsundervisning er 1. oktober. 

Konfirmasjonens sakrament (også kalt ferming) krever modning i troen. Konfirmantene får derfor 

en to-årig forberedelse om hva kristent liv og kristen tro er, slik at de kan personlig og bevisst 

bekrefte sin tro. Normalt løp begynner ungdommer i 8. klasse med konfirmasjonsundervisning og 

får sin konfirmasjon i slutten av 9. klasse. Men det deltar også eldre ungdommer derfor kaller vi 

det nå for konfirmasjonsundervisning år 1 og år 2. De som deltok i konfirmasjonsundervisning år 1 

(tidligere kalt 8. klasse) før sommer vil da starte på år 2 til høsten. De som ikke har deltatt i 

konfirmasjonsundervisningen tidligere starter med år 1. 

Fra og med høsten 2022 er det obligatorisk at konfirmantene må delta begge årene før de mottar 

fermingens sakrament. 

 

Det vil bli eget foreldremøte for konfirmasjonsklassene torsdag 23. september kl. 18:30 – 19:00. 

Konfirmasjonsundervisning år 1: 

Konfirmasjonsundervisning år 1 har undervisning en gang i måneden på torsdager. Vi ønsker å 

skape felleskap og tilbyr matservering for ungdommene fra kl. 16:00. Første undervisningsdag for 

konfirmasjonsundervisning år 1 er torsdag 23. september 2021 fra kl. 17:30 – 19:30. 

Konfirmasjonsundervisning år 2: 
Konfirmasjonsundervisning år 2 har ukentlig samlinger og en leirhelg fram til jul, og fra januar 

undervisning en gang i måneden på torsdager. Første undervisningsdag for 

konfirmasjonsundervisning år 2 er torsdag 30. september 2021 fra kl. 17:30 – 19:30. Mer info 

finner dere på nettsiden og det vil også bli sendt ut info når vi nærmer oss oppstart. 

 

Påmelding til katekesen skjer elektronisk på hjemmesiden, og påmeldingsskjemaet finner 

dere under katekesefanen (eller skrive inn påmeldingsskjema linken: 

https://forms.office.com/r/jH1PgGGp8M). Mer info om katekesen (f.eks. katekesebidrag for hver 

enkelt klasse og innlevering av dokumenter) finner dere på hjemmesiden www.stjohannes.no, og 

de som melder seg på vil få mer når vi nærmer oss oppstart.  

Ta gjerne kontakt med katekesekoordinator dersom dere har noen spørsmål angående katekesen i 

St. Johannes menighet: katekese@stjohannes.no 

 

  Med vennlig hilsen 

 
   Thuy-Trang Hoang 
 Katekesekoordinator 
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