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Til alle katolske ungdommer som fyller 15 år i 2023: 
 
Invitasjon til konfirmasjonsundervisning 2022/23, og konfirmasjon 20. mai 2023. 

 

Konfirmasjon (ferming) er et av Den katolske kirkes syv sakramenter.  

Konfirmasjonen er det sakrament som fullender dåpen. Der skjenkes den Hellige Ånds gave til oss – 
den styrke som gjør at den som mottar den, kan være et vitne for Kristus.  

Å bli fermet vil si å inngå en pakt med Gud.  Da bestemmer du deg frivillig for å leve et liv som Guds 
barn, du mottar Guds Ånd gjennom salving med krisma, og mottar styrke til å vitne om Guds 
kjærlighet og allmakt i ord og gjerning.  

I konfirmasjonen bekrefter du også din tro og fornyer dine dåpsløfter.  

Merk at dette er frivillig, og at for å motta dette sakramentet er det viktig å forberede seg. Derfor 
inviterer vi alle ungdommer født i 2008 og registrert som medlem i vår menighet til undervisning 
(katekese) gjennom hele skoleåret 2022/23. 

Vi starter med et felles informasjonsmøte med konfirmanter og foreldre, kateketer og prester, 
torsdag 1. september 2022 kl. 19.00. Dette finner sted i Atriet, i Menighetssenteret ved St. Olav 
domkirke.  

Det er viktig at alle møter denne dagen, for da blir det gitt informasjon om undervisningsdager, plan 
og reglement for undervisningen. 

Selve undervisningen vil skje annenhver uke, med fri i skoleferiene, og med start uke 36. Ukedag er 
ikke endelig fastsatt, men vil bli kunngjort på nettsiden så fort det er avklart. Som en del av 
undervisningen deltar konfirmantene hver møtedag i kveldsmessen kl. 18:00. 

Dersom det skulle vise seg å være vanskelig å møte og å gjennomføre det opplegget vi foreslår, ber vi 
deg og foreldre/foresatte om å ta kontakt med sognepresten, så kan vi sammen prøve å finne en 
løsning. 

Noen lurer på om de ikke like godt kan bli konfirmert i Den norske lutherske kirke – sammen med 
venner og kjente fra skolen. Du er selvsagt fri til å bestemme det selv, men merk at dette er noe helt 
annet og kan ikke på noen måte erstatte den katolske konfirmasjonen. 

Påmelding gjøres via lenke på konfirmantsiden på vår nettside, eller med QR-koden lengst ned i dette 
brevet, senest 28. august. 



St. Olav domsogn, Schirmers gt.1, NO-7012 Trondheim 
Telefon: 73808750, E-post: Trondheim@katolsk.no 

Egenandel for skoleåret er kr 400,- og dekker undervisningsmateriale og andre utgifter i forbindelse 
med undervisningen.  

Kursavgiften betales via vipps til # 644828 St. Olav domsogn katekese (konfirmantkatekese). 

Eller via nettbank til konto nr. 4202.2496462  
med melding «Konfirmant 2023 NAVN PÅ KONFIRMANT».  

I løpet av året blir det konfirmantleir, denne er obligatorisk, og det vil komme en egenandel for 
denne i tillegg. Endelig dato er ikke fastsatt, men vil bli bestemt før undervisningen starter opp i høst. 

For eventuelle spørsmål, eller for å drøfte mer praktiske ting angående gjennomføringen av 
konfirmasjonsforberedelsen, ta kontakt med Kirken via brev, e-post: trondheim@katolsk.no, eller 
med sognepresten direkte. 

Vi gleder oss til sammen med deg å begynne denne veien frem mot mottagelse av Fermingens 
sakrament lørdag 20. mai 2023! 

 
Vennlig hilsen, 
 
 
 
 
 
p. Egil Mogstad 
sogneprest 
 
Adresse: St. Olav domsogn 
Schirmers gate 1 
7012 Trondheim 
 
Telefon sognepresten: 99565587 

 
 

 

Påmelding til konfirmantkatekese 2022/23 
scann koden for å komme til skjemaet!  

 


