
St Olav kirke - Tønsberg 

VIKTIGE ENDRINGER I KATEKESEN 

MÅ LESES AV ALLE I MENIGHETEN SOM 

HAR BARN OG UNGDOM I FAMILIEN 

! Dette er det siste brevet som blir sendt ut i vanlig post ! 

 Fra nå av må dere finne all informasjon om katekesen, ungdomslaget, 

Tweens-gruppa og familiemesser på nettsiden 
 

På grunn av koronasituasjonen gjør vi følgende 

endringer i katekesen fra og med oktober 2020 (se datoer 

bakpå arket) og frem til juni 2021: 

 

 De vanlige katekesedagene blir nå KUN for førstekommunikanter og 

konfirmanter. Neste katekese er lørdag 17.oktober (FØRSTEKOMMUNIKANTER KL 1100 – 

1500 OG KONFIRMANTER KL 1400 – 1730)  Husk at vi ønsker foresatte velkommen til messen 

kl 1400. 

 

 Barn fra 4. – 7.klasse inviteres med i Tweens-gruppa. Se datoer på baksiden.  

 
 

 Familier med barn i alle aldere - spesielt de i 1. til 3.klasse -  inviteres til å 

delta på familiemessene hver 4. søndag i måneden med utvidet opplegg etter 

messen (kirkekaffe med opplegg, lek og undervisning for barna). Første 

familiemesse er søndag 25.oktober; først messen klokken 11. Servering: kake, 

kaffe/te, saft og kjeks etter messen . Vi er ferdig innen klokken 1400. 

 

 Ungdommer fra 8.klasse og til 3.vgs inviteres til ungdomsgruppa som 

møtes ca. en gang i måneden. Første møte er fredag 16.oktober fra klokken 18 – 

20:30 (-ish). Møt i kirken først (det blir messe). Under møtet blir det servert pizza og 

brus  

 
 

FOR ALLE BARN OG UNGDOM: Fyll fremdeles inn påmeldingsskjema og betal 

vanlig katekesekontigent (Se informasjon i påmeldingsskjema. Skjemaene finnes bl.a. på nettsiden) 



          DATOER SOM ER SATT FOR ÅRET (se også nettsiden og Facebook-siden):  

 

Katekesen for førstekommunikanter og konfirmanter: 
Førstekommunikantene: klokken 1100 – 1500 . Konfirmantene begynner hver katekeselørdag ved å gå til messen 

klokken 1400, og er ferdig med undervisning klokken 17:30. Begge grupper får fremdeles servert mat  
 

Datoer for begge grupper: 

17.oktober 

14.november 

12.desember 

9.januar 

13.februar 

13.mars 

10.april 

1.mai 

 
EKSTRA OBLIGATORISK FOR KONFIRMANTER: 

24.oktober: Bare konfirmanter klokken 10:00 – 

19:00  

ADVENTSAKTSJONEN: alle søndagene i desember. 

Alle konfirmantene må delta på minst en søndag. 

Info kommer. 

PÅSKELEIR – i påsken. Info kommer. 

 

8.mai  Førstekommunionsfeiring klokken 10 på polsk og klokken 12 på norsk. 

15.mai  Konfirmasjonsmesse klokken 12. 
 

 

TWEENSGRUPPA 
Møt i søndagsmessen klokken 11 med familiene deres til datoene nedenfor. Av og til skal foresatte være med på 

opplegg. Vi er som regel ferdig til klokken 14 eller 15. 
 

Datoer for Tweens: 

11.oktober: Messe, mat, Gravity (kr 100 ekstra) 

8.november: Messe, mat, lek  

6.desember: Messe, mat, juleverksted (med 

foresatte) 

 

17.januar: Messe, mat, badeland (med foresatte) 

KARNEVAL I FEBRUAR (info kommer) 

7.mars: Messe, mat, lek 

18.april: Messe, mat, lek 

30.mai: Menighetsutflukt med grilling og lek (info 

kommer) 
 

 

FAMILIEMESSER 
4.søndag i hver måned (med noen unntak) – Kirkekaffe (kun) for barnefamilier etter messen. 
 

Datoer: 

24.oktober 

1.november (unntak)  kanskje opplegg  (følg med på FB-sida og nettsida) 

22.november 

3.januar (unntak) JULESPILL OG JULETREFEST FOR BARNEFAMILIER 

24.januar 

28.februar 

(Unntak: ikke 28.mars  Palmesøndag. . Husk ellers alle  liturgiske feiringer i den Stille uke og Påsken denne uka.) 

25.april 

23.mai 

30.mai (unntak) Menighetsutflukt etter messen 
 

 

UNGDOMSGRUPPA SINE MØTEDATOER BLIR SATT ETTER FØRSTE MØTE. Følg med 

på kirken sin hjemmesida, Facebok-sida, og bli medlem av ungdomsgruppa,, AKUTT, 

sin Facebook-gruppe. 

 

JULESPILLØVELSE I DESEMBER FOR BARN I ALLE ALDERE. Ta kontakt med Terese hvis du 

ønsker å bli med (så fort som mulig). Send sms # 40451985 eller e-post: Terese.Ranek@katolsk.no 


