
 

Kjære alle foresatte, og kjære barn og unge i katekesen! 

 

Velkommen til et nytt katekeseår til høsten! 
 

Lørdag den 12.september starter vi opp, og IKKE den 29.august, slik det har gått ut informasjon om tidligere i 

sommer. Dette er på grunn av korona og mye uvisshet rundt smittefare. Vi håper at det innen den 

12.september er litt lettere å ha oversikt over alt som har med smittevern å gjøre hva katekesen angår, og 

satser på å ha en hyggelig dag med god mat, leker og bli kjent for alle. 1. – 8.klassse møter klokken 11, og 

avslutter med familiemesse klokken 14. Konfirmantene begynner også den 12.september, men de kommer 

først til messen klokken 14, og har sitt opplegg etter messen. Dette året, som de tidligere årene, serveres det 

mat til alle. Har noen allergier, så se påmeldingsskjemaet (lengre ned) for hvem du sier ifra til. 

  

Katekesekontigent på 300,- for 1. .- 8.klasse og 500 for konfirmanter, og dekker katekesemateriale, 

katekeselunsj, og drift av barne- og ungdomsaktiviteter utenom undervisning (+ deler av leir for 

konfirmantene). I tillegg dekker den medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK). Medlemskap er ikke 

obligatorisk, men katekesekontigenten er den samme uansett. Med et medlemskap i NUK, vil barna få et 

katolsk barne-/ungdomsmagasin i posten månedlig, og få rabatter på NUKs arrangementer, der de kan 

møte andre katolske barn og unge fra hele Norge. Menigheten ønsker at så mange som mulig melder 

barna sine inn i NUK. Mer info om NUK finner dere på https://www.nuk.no/  

 

I år satser menigheten større på aktiviteter for barn- og ungdom utenfor undervisningen, og vi fortsetter med 

gruppa Tweens, som ble startet opp i fjor. Dette er en gruppe for barn mellom 9 og 12 år, som møtes 

månedlig og gjør morsomme aktiviteter sammen. I fjor dro TWEENS gruppa for eksempel til Gravity Tønsberg. 

Vi oppfordrer så mange barn som mulig i denne aldersgruppen til å delta! Det er foreløpig planlagt en 

overnattingshelg for Tweens den 26. – 27.september, og vi håper at de som er interessert i dette melder seg 

SENEST DEN 12.SEPTEMBER. Det er nok mulig vi ikke kan ha overnatting p.g.a. korona, men vi skal uansett få til 

et opplegg for Tweensgruppa. Så går du i 4., 5., 6. eller 7.klasse, så kan du melde deg på, og du vil få 

beskjed om hva som skjer hvis vi lager et alternativt opplegg. Påmelding skjer på telefon til Terese (# 

40451985) eller e-post (Terese.Ranek@katolsk.no)  

 

Påmeldingsskjema MÅ leveres før senest 17. Oktober!  På neste side finner dere alle datoer for 

katekesen.  All denne informasjonen og selve påmeldingsskjemaene finnes på menighetens nettsiden 

http://tonsberg.katolsk.no/ under «katekese».  

 

Foreldremøter avholdes for førstekommunikantenes foresatte og for konfirmantenes foresatte (med 

konfirmantene tilstede) rett etter messen(kl 1500) den 12.september. førstekommunikantenes foresatte blir 

inne i kirken, mens konfirmanter med foresatte har møte i menighetslokalet. 

 

På vegne av kateketene – Terese Ranek, katekesekoordinator. 

https://www.nuk.no/
mailto:Terese.Ranek@katolsk.no
http://tonsberg.katolsk.no/


Katekesen for høsten og våren 2020 – 2021 

1.- 8. klasse har undervisning fra klokken 11 – 15 (dette inkludere også 

førstekommunionsbarna). Det er matserving hver gang. Messen klokken 14 er en del av 

undervisningen, og vi ønsker foresatte velkomne til denne messen.  

Konfirmantenes undervisning foregår samme dag som vanlig katekese, fra klokken 14 – 

17:30. De møter først til messen (obligatorisk), deretter er det et felles måltid, påfulgt av 

undervisning (ferdig kl 17:30). Konfirmanter: Se også tilleggsinformasjonen nederst på denne 

siden. 

 

DATOER FOR UNDERVISNING OG OPPLEGG: 

12.september: Grilling, lek, bli kjent + FORELDREMØTE FOR 

FØRSTEKOMMUNIONSFORESATTE OG KONFIRMANTER MED FORESATTE 

ETTER MESSEN!1 

26. – 27. september: Tweens-helg; overnattingshelg (evt. alterntaivt opplegg pga korona, men 

NOE blir det  så meld dere på dere som går i 4.  – 7. klasse (påmelding senest 12.september) 

17.oktober: Vanlig katekese 

24. – 25.oktober: Obligatorisk overnattingshelg for konfirmanter (mer info kommer) 

14.november: Vanlig katekese 

12.desember: Vanlig katekese for konfirmanter. Mulig juleverksted for 1. – 8.klasse 

3.januar: Julespillfremføring i messen (dato kan bli endret. Info om øvelser kommer) 

9.januar: Vanlig katekese 

13.februar: Vanlig katekese.  

16.februar (eller 12.februar): Karneval (info kommer etter hvert) 

13.mars: Vanlig katekese 

Påskeferien (den stille uke t.o.m. 1-påskedag): Obligatorisk påskeleir for konfirmanter (info 

kommer) 

10.april: Vanlig katekese 

1.mai: Siste vanlige katekese 

8.mai: Førstekommunionsfeiring messe klokken 10 (polsk), og klokken 12 (norsk) 

15.mai: Konfirmasjonsmesse klokken 12 v/biskopen (konfirmasjonsdagen) 

30.mai: Avslutning for katekesen og menighetsfest. Det begynner med messen klokken 11, og 

etter messen drar vi ut til Karsvika og griller, leker og har det hyggelig sammen. 

6.juni: Førstekommunikantene deltar med sine festklær i vanlig messe. Her blir de presentert for 

menigheten, deltar i Corpus Christi prosesjon etter messen, og menigheten feirer 

førstekommunikantene med kake, is og brus på kirkekaffen etter messen. 
 

 

TILLEGGSINFORMASJON FOR KONFIRMANTENE: Alle konfirmanter må delta i 

søndagsmessene og spesielle høytider og messefeiringer (ikke de helgene det har vært 

undervisning og de har deltatt i lørdagens katekesemesse), og de må hjelpe til med 

Adventsaksjonen minst en gang. Mer informasjon om dette kommer på 

foreldremøtet. 

                                                 
1 Vi markerer oppstarten med rødt fordi det har kommet en endring. Opprinnelig hadde vi tenkt å starte opp den 29.august, men nå 

blir det som dere ser den 12.september isteden. 


