KATEKESEUNDERVISNING 2016/2017
Invitasjon til et nytt år med katekese for 2. – 8. klasse
Kjære barn,
Kjære foreldre og foresatte!

Katekesen er et tilbud i katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i
2. – 9. klasse. Her får de treffe andre katolske jevnaldere og lære om katolsk tro, Bibelen, messens
liturgi, katolske hymner samt at de får en bedre forståelse av katolske verdier.
Vi legger vekt på å skape et godt sosialt miljø slik at de unge føler seg som en del av Guds folk,
fellesskapet og tar del i menighetens aktive liv.
Katekesen tilrettelegger for at barn og ungdommer kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske
troen. Selv om menigheten tilbyr katekese hvert år så er det viktig at troen også blir formidlet i
familielivet og i hjemmet. Det er foreldrenes ansvar å følge opp undervisningen og å sørge for at
barn og ungdommer møter til katekeseundervisningen.
Kateketene
Kateketene er frivillige medarbeidere. Alle kateketene har erfaring fra undervisning og/eller
gruppeledelse i barne- og ungdomsarbeid og har ellers ulik alder og yrkesbakgrunn. Kateketene
får tilbud om veiledning, kurs og retrett og møtes på kateketmøter med jevne mellomrom.
Når?
Katekesen for 2. – 8. klasse er lagt opp slik at det er hovedsakelig undervisning én lørdag i
måneden med unntak på de måneder som ferie for skolealder. Undervisningsdatoene står bakerst i
dette heftet.
Hvor?
Katekeseundervisningen vil foregå i St. Johannes menighetslokaler.
Hva skal ungdommene ha med seg?
Alle skal ha med: matpakke, drikke og skrivesaker.
Deres bidrag til utgiftene:
For å dekke noen av utgiftene i forbindelse med katekesen, koster det kr 500 pr. barn og ungdom
for hele skoleåret. Har en husstand flere barn eller ungdommer i katekesen, er det reduksjon i
prisen. Husstanden betaler full pris for første barn, deretter betaler dere kr 250 pr. søsken. Om et
husstand har 4 eller flere barn som deltar i katekesen, er det en familiepakke for kr. 1.000 ingen
andre utgifter medfører. Utgiftene gjeler for 1 år (høst og vår semester).
Vi ber om at katekeseavgiften betales til menighetens konto: 3000.30.11859 eller med VIPPS
til nr. 11282 (St. Johannes, apostel & evangelist) Merk betalingen med: Katekese, barnets
navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse)
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Alle barna blir automatisk medlem av NUK (Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon)
ved betaling av katekeseavgift. Dersom deres barn ikke ønsker å være medlem av NUK, må dere
si fra til oss. Mer informasjon om NUK kan dere finne på www.nuk.no.
Foreldrene
Foreldrene er innkalt til foreldremøte med jevne mellomrom (se timeplan). Her vil foreldrene få
viktig informasjon vedrørende undervisning og aktivitetene i undervisningen.
Vi trenger flere voksne som kan hjelpe til …
Om det er foreldre som kan tenke seg å hjelpe til i forhold til katekesen (som kateket, assistent,
praktisk hjelper) ta gjerne kontakt med katekesekoordinator eller menighetskontoret. Vi trenger
flere hjelpere!
Påmelding
For å melde eleven på katekesen må du fylle ut registreringsskjemaet som ligger på
stjohannes.oslo.katolsk.no eller registreringsskjemaet som finnes ved kirkens inngangsparti,
deretter leveres det til katekesekoordinator.
Dersom dere har vanskeligheter med å fylle ut skjemaet vil vi være behjelpelige med dette ved
oppstart av katekesen og i de følgende katekesedagene.
Vi ber de nye elevene om å levere dåpsattest ved første katekesedag.
All informasjon videre i året vil bli sendt ut pr. e-post. Det er derfor ekstra viktig at dere
registrerer og oppdaterer epostadressen deres. Informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på vår
hjemmeside: stjohannes.oslo.katolsk.no
Vi ser frem til å se mange kjente ansikter og gleder oss til å bli kjent med nye!
Har du/dere noen spørsmål, kontakt oss gjerne på telefon eller e-post.
Spørsmål angående katekesen bes om å skrives til: katekesestjohannes@gmail.com
Telefon: 23 68 11 00 (menighetskontoret)
Hjertelig velkommen til katekeseundervisning
Med vennlig hilsen
St. Johannes, apostel og evangelist menighet

P. Dominikus Nguyen Thanh Phu
Sogneprest

Mary Femane Cabahug
Koordinator for katekesen

Dato utsendt: 16.juni 2016
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