KATEKESEUNDERVISNING 2022/2023

Kjære ungdommer og foresatte,
I september starter vi opp katekesen igjen, og vi ønsker alle ungdommer i menigheten hjertelig velkommen!
Konfirmasjonssakramentet (også kalt ferming) krever trosmodning og personlig bekreftelse for sin tro.
Konfirmasjonsundervisning er et læringsmiljø hvor ungdommer kan utdype seg i katolsk tro og kan få en
dyptgående forståelse av hva et kristent liv er, slik at konfirmanten blir bevisst på sin egen tro. I tillegg blir troen en
integrert del av deres hverdag.
Vanligvis starter ungdommer i 8.klasse med konfirmasjonsundervisning og blir konfirmert i slutten av 9.klasse.
Men det deltar også eldre ungdommer, og derfor kaller vi det nå konfirmasjonsundervisning år 1 og år 2. Det er
obligatorisk med en to-årig forberedelse til mottagelsen av konfirmasjonssakramentet. De som deltok i
konfirmasjonsundervisning år 1 før sommeren, vil da begynne med år 2 til høsten. De som ikke har deltatt i
konfirmasjonsundervisningen tidligere, begynner med år 1.

Konfirmasjonsundervisning år 1:
Frist for å melde seg på til konfirmasjonsundervisning år 1 er 1. oktober
Konfirmasjonsundervisning år 1 foregår en gang i måneden på lørdager. I tillegg blir det arrangert
konfirmasjonssamlinger, en om høsten og en om våren, med tanke på at konfirmantene vil skape et felleskap og
knytte bånd med hverandre. Første undervisningsdag for konfirmasjonsundervisning år 1 er lørdag 24. september
2022 fra kl. 11:00 – 15.00. Foreldremøte for konfirmanter i år 1 er lørdag 24. september kl. 14:30 – 15:00.

Konfirmasjonsundervisning år 2:
Konfirmasjonsundervisning år 2 har ukentlige samlinger fram til jul og en leirhelg fra 30.09 til 02.10.2022. Fra
januar av blir det to ganger undervisning i måneden på torsdager. Første undervisningsdag for
konfirmasjonsundervisning år 2 er torsdag 01. september 2022 fra kl. 17:30 – 19:30. Foreldremøte for
konfirmanter i år 2 er torsdag 1. september kl. 19:00 – 19:30.

Påmelding til katekesen skjer elektronisk på hjemmesiden, og påmeldingsskjemaet finner dere under
katekesefanen (eller skriv inn påmeldingsskjema linken: https://forms.office.com/r/iF2Sn204QX ). Mer
informasjon om katekesen (f.eks. katekesebidrag for hver enkelt klasse og innlevering av dokumenter) finner dere
på hjemmesiden www.stjohannes.no. De som melder seg på, vil få tilsendt mer informasjon når vi nærmer oss
oppstart.
Ta gjerne kontakt med katekesekoordinator dersom dere har noen spørsmål: katekese@stjohannes.no
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