
Foreldremøte 29. mars 2014

Til stede var foreldre til 19 barn, pater Jagath, Ewa og Vigdis

30 barn har hatt undervisning;  2 vil motta 1.kommunion i Polen, 2 utsetter til neste år, 1 har allerede 

mottatt sakramentet 

Vi er ferdig med boka, «Eukaristien» . Kommentarer om boka: Vanskelig språk, fint med forslag å 

gjøre hjemme, nok med boka, trenger ikke familieveiledningen. 

Barna deles inn i 2 grupper, lørdag 3.mai kl 12 og søndag 4. mai kl 13, oppmøte 1/2 time før.

Ewa Hem har ansvar lørdag med assistent Helena Negash

Vigdis Maatje har ansvar søndag med assistent Anna Jagodsinska

Skrifte torsdag 1. mai kl 11, møte i kirken. Barna har fått med ark hjem og foreldre må hjelpe med at 

barna får forberedt seg. Skriv gjerne på en liten lapp. Arket blir også sendt på e-post.

Øvelse i kirken fredag kl 17 (lørdagsgruppe), kl 18. (søndagsgruppe) 

I messen sitter barna foran på stoler

Hver familie får reservert 1 benkerad. 

Barna får eget messehefte. Barna beholder sitt. De andre tilhører kirken.

Barna har fått med hefte hjem kan øve på det de skal lese i messen.

Mor til Aurora tar seg av pynt i kirken 

Mor til Anette spør Tierry Morel om å filme under messen. Fotografering i  messen er ikke tillatt. 

Fotografering skjer etter messen. 

Barna får et lys - bok - rosenkrans -  diplom. Det overrekkes i menighetslokalet etter messen.

Alle bruker kapper under messen. De fleste fikk prøvd kapper etter møtet. 

Det blir et festlig samvær i menighetslokalet etter messen, ca ½ time. Det er viktig at alle barna er til 

stede! Det blir servert kaker, brus og kaffe.

Det er foreldre til konfirmanter som ordner med tilstellingen

Dere hjelper til ved konfirmasjon 27. april 

De fleste 1. kommunionsmeldingene er levert, men en del mangler. Dåpsattester til de barn som ikke 

er døpt i St. Birgitta kirke må følge med. Det kan leveres på menighetskontoret eller sendes i posten.

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på.

Hilsen 

Vigdis Maatje, tlf. 95867129,  e-post: v.maatje@online.no
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