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Plan for katekese for konfirmanter i St. 
Laurentius Drammen 2022/2023 

Rammeplan/program 
All ordinær lørdagskatekese begynner med frammøte i kirken kl. 10.00 og foregår deretter i 
Menighetssalen i underetasjen i kirken og avsluttes med messe kl. 13.00. Ekstrakatekese på 
lørdager begynner 11.00 og avsluttes med messe kl. 13.00. Messen varer til ca. kl. 14.00. 
 

Opplegg på ordinær lørdagskatekese første lørdag i måneden 
Når Hva Hvor 

10.00 – 11.30 Åpning og første og andre økt. Ved åpning: 
Korstegn, Fadervår, Hill deg Maria, Ære være.. 

Frammøte i kirken 
Menighetssal 

11.30 – 12.00 Lunsj Menighetssal 

12.00 – 12.30 
(12.45) 

Tredje økt + forberedelse til messe. Menighetssal/ 
kirken 

13.00 – 14.00 Messe Kirken 

Ekstrakatekese tredje lørdag i måneden 
11.00 – 13.00 To økter + forberedelse til messe. Menighetssal/ 

kirken 

13.00 – 14.00 Messe Kirken 

 

Det skal være rikelig tid til spørsmål og samtale i katekesetimene. 

Dato 2022 Tema 

3.9. kl. 10.00 Praktisk. Presentasjon av deltakere og lærere. Hva er tro? Hva er det å 
være katolikk? Repetisjon av viktige trossymboler – Korstegnet, 
Trosbekjennelsen, Fadervår, Hill deg Maria, Ære være 

1.10. kl. 10.00 Hva kan vi vite om Gud? 

15.10. kl. 11.00 Hva er synd?  

5.11. kl. 10.00 Dåpen og sakramentene konfirmasjon og skriftemål 

19.11. kl. 11.00 Sakramentene ekteskap, ordinasjon og sykesalving 

3.12. kl. 10.00 Sakramentet eukaristien – Gud ofrer sin Sønn for oss 

17.12. kl. 11.00 Jesus, både Gud og menneske 
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Dato 2023 Tema 

7.1. kl. 10.00 Hvem er egentlig Den Hellige Ånd? 

21.1. kl. 11.00 Bønn som en naturlig del av livet. Rosenkransen 

4.2. kl. 10.00 Trenger vi regler? Generelt om budene – de fire første 

18.2. kl. 11.00 Hvordan forstå det femte og det sjette bud i våre dager? 

4.3. kl. 10.00 Hvordan forstå de fire siste budene? 

18.3. kl. 11.00 Eukaristien og messen 

1.4. kl. 10.00 Jesu  lidelse, død og oppstandelse 

6.5. kl. 10.00 Skriftemålet og de siste forberedelsene - prøve 

3.6. kl. 10.00 Hva, hvordan og hvorfor – om konfirmasjonen -  er alt klart? 
Avslutningsfest 

Uken før 
konfirmasjon 

Øvelse - Gjennomgang av konfirmasjonsfeiringen. Skriftemål 

Lørdag 17.6. kl. 13.00 Konfirmasjonsfeiring  

 

Viktig informasjon: 
 
Frammøte til katekesen er obligatorisk. Hvis fraværet er høyt, vil konfirmanten bli innkalt til 
en samtale. Fravær må bekreftes skriftlig av en foresatt (sms, e-post eller på papir som 
leveres til en i konfirmantteamet). Husk fullt navn på konfirmanten. 
 
Det forutsettes at konfirmantene deltar i messen i forbindelse med lørdagskatekesen.  
Alle konfirmantene må delta med lesning og forbønn i lørdagsmessen på katekeselørdagen 
minst én gang i løpet av året. 
 
Det er flott hvis foresatte og konfirmanter også deltar i høymessen på søndager. 
 

Fadder/sponsor 
Alle konfirmanter/foresatte må finne en fadder til konfirmasjonen så snart som mulig. 
Fadderen må være en konfirmert katolikk. Det må leveres bevis/attest for fadders 
konfirmasjon. Frist for innlevering av dokumentasjon: 3.12.2022. 
 

Kontaktinfo  
Morten Egeberg, kateket: 48238037; morten.egeberg@gmail.com  
Diakon Mang Le Van mobil 90602255 
Theresa Jee mobil 97635954 
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