
Kära föräldrar,

Tillsammans med Gud har ni gett era barn själva livet och allt vad de behöver som
gåva. Därmed har ni också den viktigaste rollen i att ge era barn tron, en gåva
som erbjuder dem styrka och vägledning, hopp och glädje ända bortom graven. 

Som församling erbjuder vi stöd till er i detta stora uppdrag genom
barnundervisning av frivilliga kateketer i Linköping, i Vadstena/Omberg, genom
Mariadöttrarna, och i Västervik av församlingsassistent Kata Ladan.

Inför första kommunionen och första bikten krävs två års regelbunden närvaro vid
barnundervisningen. Är ditt barn fött 2012 är ni välkomna med en anmälan till 
nybörjargruppen som startar nu i höst. För äldre barn som ännu inte börjat på
barnundervisningen kan en anmälan också skickas in så placeras de i en lämplig
grupp. Barn som ska fortsätta i undervisningen från förra året ska också återanmälas via den bifogade 
blanketten.  

Linköping
I Linköping börjar träffarna varje gång med söndagens 
familjemässa kl. 09.00. Vi fikar en stund därefter och har sedan
undervisningspasset ca 1h fram till 11.30.  

Läsåret 2019-20 börjar vi med ett obligatoriskt föräldramöte den
25/8 efter 09:00-mässan. Det kommer att hålla på ca en
halvtimme för alla föräldrar, gamla som nya, och ytterligare en
halvtimme för föräldrarna till nybörjargruppen. På mötet tar vi bl.a.
upp hur vi gör med fika, familjemässa, föräldragruppen och
speciella tillfällen under det kommande året. Synpunkter och idéer
är välkomna! 

Läsårets preliminära undervisningsdatum i Linköping:

Ht-19 Vt-20

25/8 Föräldramöte 12/1

8/9 
Undervisning börjar 26/1

22/9 9/2

6/10 1/3

20/10
14/3 (lördag) Barndag med

första bikten

10/11 15/3

24/11 29/3

 8/12 19/4

3/5

17/5

Första Kommunion
30/5

 (lördag) 

Våravslutning 31/5 

Grupp
 ht-19

Kateketer Bok

1 Clara och
Quynh

2 David och
Aseel

(Extra stöd
av Emelie)

3 Ghyslaine
och Hanna

4 Clémentine
(en till

kateket
eller

assistent
skulle

uppskattas
)

Föräldra-
grupp
(öppen
för alla

föräldrar)

Cecilia



Omberg
Mariadöttrarna på Heliga Hjärtas Kloster på Omberg leder barnundervisning för familjerna i området. 
Höstterminen börjar med ett föräldramöte:
8 september 15:00
Där kommer läsårets undervisning, inklusive datum för träffarna, att diskuteras.
Skicka in anmälan och frågor till: klostret@heligahjartaskloster.se  

Västervik
Undervisningen i Västervik sker 1-2 gånger per månad en timma innan mässan. 
Mässan ingår i undervisningen. 
Föräldrar hjälper till med att ordna fika.
Församlingsassistenten, Kata Ladan, leder undervisningen och kommer att kontakta er per mejl eller SMS om 
ni skickar anmälan till henne för att anpassa träffarna till er tillgänglighet så gott det går:
kata_ladan@hotmail.com

Konfirmation?
En ny grupp tonåringar kommer att påbörja sin två-åriga förberedelse inför konfirmation i Linköping till hösten. I
vårt stift ska konfirmanderna vara minst 15 år när de tar emot detta sakrament. För mer information vänligen 
kontakta mig, Cecilia Jacobsson, som kommer att leda gruppen.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Jacobsson 

samordnare för barnundervisningen på svenska i Katolska Kyrkan, Linköping)

barnundervisning@sanktnikolai.se



Denna blankett ska mejlas till:
För Linköping: barnundervisning@sanktnikolai.se  (Cecilia Jacobsson, katekessamordnare)
För Vadstena/ Omberg: klostret@heligahjartaskloster.se  (Syster Agnes, O.S.B.)
För Västervik: kata_ladan@hotmail.com (Kata Ladan, församlingsassistent)

Alternativt kan pappersblanketten lämnas in till Cecilia eller till kontoret i Linköping
Teatergatan 1
582 18 Linköping

Anmälan till församlingens katekesundervisning

Jag anmäler mitt barn till undervisning i katolska kyrkan och därigenom till studiecirkel i Studieförbundet Bilda:

Barnets namn……………………………………………………………………………………………………….

Barnets personnummer (10 siffror)………………………………………………………………………..

Barnets adress…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Finns det matintolerans, allergi eller annat vi behöver veta?

……………………………………………………………………………………………………………………

Får vi använda anonyma foton på ditt barn på t.ex. församlingens hemsida, församlingsbladet eller dylikt?

………………………………………………………………………………………………………………………

Förälder 1, namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer:

………………………………………………………………………………………………………………………

Förälder 2, namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer

………………………………………………………………………………………………………………………

Endast för återanmälan i Linköping: Vilken kateket har ditt barn nu (2018-19)? Ringa in:

David & Aseel Ghyslaine & Iwona Hanna & Katarina Clémentine Anna Maria, Emelie och Mikael

Förälders underskrift:

………………………………………………………………………………………………………………………




