
 
St. Birgitta menighet

Fredrikstad, 25.11.2016

Kjære elever og foreldre. 

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. desember i St. Birgitta menighet.          
Da er det ADVENT som står i sentrum. 

Lørdag 3.desember vil det bli øvelse kl.13.00 til kl.13.30 til førjulskonserten den 17. desember.
Vi begynner øvelsen i menighetslokalet rett etter undervisningen er avsluttet. 

På konsertdagen 17. desember skal alle barn være pent kledd  og møte
i menighetslokaler kl. 17.15.

Spesielt for 3. desember: Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter 
direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere 
hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark  «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til 
å hjelpe barna med forberedelsene. 1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning. 

Vi ber foreldre til barn i 4. klasse om å hjelpe med lunsj lørdag 3. desember. Foreldre skal komme 
kl. 10.00  , jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barna, rydde etter lunsjen.  De som ikke kan 
komme tidligere /delta i messen må komme senest 11.30 for å servere /passe barn, rydde.

Første undervisningsdag i det nye året, lørdag 7. januar, er det en litt annen timeplan enn vanlig og 
deretter juletrefest.

Spesielt for 7. januar: Messen starter kl. 12.30 (sangøvelse 12.15).  
Til juletrefesten bes foreldrene om å ta med kaker og små gevinster til utlodning. 
Foreldre til barn i 3. klasse blir bedt om hjelp ved lunsj og juletrefest (info kommer).

Timeplan for lørdag 3. desember Timeplan for lørdag 7. januar 2017

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning
Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse Kl. 10.45 – 11.15 Pause + mat/drikke (serveres)
Kl. 11.00 – 11.45 Messe Kl. 11.15 – 12. 15/12.30 Undervisning/ sangøvelse
Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres) Kl. 12.30 – 13.30 Messe
Kl. 12.15 – 13.00 Undervisning Kl. 13.30- ca. 15.00    Juletrefest
Kl. 13.00 -  13.30 Sangøvelse førjulskonsert

  

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  
Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer.  
Kontingenten er kr. 100,- pr. barn. pr. skoleår.         For 1. kommunionsbarn kr. 350,- for skoleåret.
For 8. klasse kr. 250,-. 

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse. 

Med vennlig hilsen
St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no
St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad
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