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Askim, den 21. august 2013  

 KJÆRE FORELDRE OG BARN! 

 
Vi har begynt for noen uker siden religionsundervisning for alle våre barn fra 1. – 9. klasse. Med barn fra 1. 
– 8. klasse møtes vi til undervisning hver 1. og 3. lørdag i mnd. fra kl. 11.00 og avslutter kl. 13.30. 
Undervisningen starter med den Hellige Messe kl. 11.00. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige 
Katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han 
vil selv føre oss alle nærmere til seg.  
”Vi understreker at dersom kommunionen er enhetens tegn, så gir det den troende stadig nye impulser til gjensidig 

kjærlighet og forsoning. Den gir den sakramentale styrke som er nødvendig for å pleie de gode forhold i familie og 

kirkelige relasjoner” (salige Johannes Paul II). 
 

Konfirmantene, 9. klasse har sin undervisning på onsdager fra kl. 17.00 til 19.00, messen avslutter 
undervisningen. 
 

Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i 
troen.  

Etter verdensungdomsmøte i Rio sa paven: «Unge mennesker er særlig sårbare for den tomhet av mening og 
verdier som omslutter dem. De betaler dessverre også konsekvensene. På den andre side så fyller møtet med den 
levende Jesus, gjennom Kirkens store familie, hjertene med glede, fordi det fyller det med ekte liv, en dyptgående 
godhet som ikke forsvinner eller visner – dette har vi sett i ansiktene til de unge i Rio.  Men denne erfaringen må stå 
ansikt til ansikt med den daglige forgjengelighet, tomhetens gift som sniker seg inn i vårt samfunn basert på profitt og 
det å eie, som forleder de unge med konsumerisme.  

Sann rikdom, minnet paven om, er "Guds kjærlighet, som deles med brødre". Kjærligheten som kommer fra Gud får 
oss til å "dele mellom flere og får oss til å hjelpe hverandre". Den som erfarer dette "frykter ikke døden, og mottar fred 
i hjertet", avsluttet pave Frans. 

Vi har besluttet i år, som før for å kreve en sum på kr. 200 fra hvert barn som deltar i religionsundervisning 
for å dekke utgifter til undervisningsmateriale. Tidligere ble disse utgiftene dekket av pengestøtte fra 
kommunene. Dessverre har denne ordningen falt bort. Det koster å kjøpe nye bøker og annet nødvendig 
materiale for å drive denne viktige undervisningen (100 kroner av disse penger går til Oslo, som kontingent).    
 
Vi ønsker alle velkommen til religionsundervisning og lover å gjøre vårt beste for at alle skal trives 
sammen, men vi trenger deres hjelp og støtte for å lykkes. På forhånd takk! 
 
Vi stiller undervisningen under Marias vern, hun er Guds mor hvis noen skulle ha glemt det, Hennes 
forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. 
 
 

Mvh 
Sognepresten  

 

 
 

 



Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden 2013 - 2014 
Klassefordeling 

• 1. – 2. klasse – Anna Harding, tlf. 45163625 
• 1. – 5. klasse (polsktalende) – Anita Ciupka, tlf. 40597064 
• 3. klasse (1. Kommunionsbarn) – Sognepresten, tlf. 90129621 
• 4. – 6. klasse – Maria Fongen, tlf. 92601217 
• 7. – 8. klasse – Laila Frøyset, tlf. 90076142 
• 9. klasse (konfirmantene)  - Sognepresten  

 

Lørdag: Ansvarlig for servering: Liturgi: 

07.09.2013    kl. 11.00 Fam. Kostyra, Sobiech, Pawlowicz 8. klasse 
21.09.2013    kl. 11.00 Linh Phuong Vo, fam. (Åkerv. 10, Askim),  

Chi Thien Ngo Nguyen, fam. (Museumsv. 28 C, Askim) og Vivi 
Vo, fam. (Lyveien 3 A, Askim) 7. klasse 

05.10.2013     HØSTFERIE – undervisningen faller bort  

19.10.2013    kl. 11.00 Fam. Wos, Kosobucki, Kowalski  6. klasse 
02.11.2013    kl. 11.00 Fam. Zwidryn, Banasiuk, Tamborowski 5. klasse 
16.11.2013    kl. 11.00  Fam. Zagrodzki, Wilczynski, Michalak 4. klasse 
06.12.2013    kl. 11.00  Bsrat Ogbay Arhe, fam. (Jordaslyngen 33 A, Rakkestad),  

Sofia Santiago Bentzen, fam. (Gartneriv. 11, Askim) og Kimberley 
Maria Kryeziu, fam. (Bakkegata 81, Askim) 

3. klasse 

21.12.2013    kl. 11.00 
skriftemål; adventshelg Ungdommer felles 
04.01.2014    kl. 11.00 Fam. Kochmanski, Zega, Bobel 8. klasse 
18.01.2014    kl. 11.00 Fam. Le (Tony), Kajic, Marciniak 7. klasse 
01.02.2014    kl. 11.00 Fam. Lipnicki, Jozwicki, Wit 6. klasse 
15.02.2014    kl. 11.00 VINTERFERIE – undervisningen faller bort  
01.03.2014    kl. 11.00 Fam. Husak, Latka, Gajewski 5. klasse 
15.03.2014    kl. 11.00 Fam. Olsen, Berntsen, Engeland 4. klasse 
05.04.2014    kl. 11.00 
skriftemål Fam. Drevinskaite, Rimkevicius, Sidlauskas  
03.05.2013    kl. 11.00 Fam. Marustak, Navdahl, Engen 3. klasse 
31.05.2013    kl. 11.00 Forberedelse til 1. Hl. Kommunion 1. juni kl. 12.30 felles 
07.06.2014    kl. 11.00 avslutning felles 
     

 Undervisningen forløper slik: 
Kl. 11.00 – 11.45  messe 
Kl. 11.45 – 12.00  spisepause 
Kl. 12.00 – 12.45  undervisning 
Kl. 12.45 – 12.50  pause 
Kl. 12.50 – 13.30  undervisning 

Konfirmantene/9. klasse - Sognepresten     

* onsdager kl. 17.00 – 19.00 
04.09.2013   
18.09.2013  
16.10.2013 
30.10.2013 
06.11.2013 
20.11.2013 – foreldremøte  
04.12.2013  
18.12.2013 – skriftemål 08.01.2014 
22.01.2014 
05.02.2014 
19.02.2014 
05.03.2014 
19.03.2014 
02.04.2014 - foreldremte 

09.04.2014 - skriftemål 
13.04. – 20.04.2014 Påskeleir 
30.04.2014 - foreldremøte 
07.05.2014 
21.05.2014 
28.05.2014 – forberedelse 
 
 
29.05.2014 – KONFIRMASJON 
Ferming meddeles av bp. Gerhard Schwenzer 


