
ST. TORFINN KATOLSK KIRKE 
 

SØNDAGSBLAD 
 

JUBILEUM I ST. TORFINN MENIGHET:  
90 ÅR SIDEN MENIGHETENS OPPRETTELSE 

 OG 75 ÅR SIDEN KIRKEBYGGET BLE TATT I BRUK 
 
Lørdag 30. august 
Kl. 15:00 Professor Ragnar Pedersen holder et foredrag i St. Torfinn kirke: 
 “St. Torfinn menighet og kirke jubilerer”  
Kl. 16:00 En liten historisk utstilling i underetasjen ved Terje F. Godager:  
 “Kirkens klenodier og litt fra arkivet” 

Kaffe, te og kaker 
 

Søndag 31. august 
Kl. 11:00 Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig 
  Deretter utvidet kirkekaffe og åpen utstilling:  

“Kirkens klenodier og litt fra arkivet” 
 
KAKER OG MAT TIL JUBILEUM: Kan du hjelpe til med å bake en kake eller lage mat til kirkekaffen 
søndag 31. august? Skriv ditt navn og telefonnummer på liste på oppslagstavla i gangen slik at 
festkomiteen kan kontakte deg. På forhånd tusen takk! 
 

KATEKESEUNDERVISNING 2014-2015: 
 

Katekesestart lørdag 6. September. Katekesen er for barn fra og med 2. klasse og til og med 9. klasse. 
Vi skal begynne med bønn i kirken kl.10:30 og avslutte med messe kl.13:15. Håper mange foreldre 
kan komme til messe sammen med barna! 
 
KONFIRMANT- OG FORELDREMØTE: Etter bønn i kirken skal konfirmantene og foreldrene ha et 
møte med p. Tan og kateketene i kirken. 
DÅPSATTEST: 3. og 9. klasse skal levere dåpsattest. 
 
KATEKETER: Vi trenger 2 nye kateketer til undervisning av barna. Har du mulighet og interesse for å 
hjelpe til, kan du ta kontakt med p. Tan på mobil 977 26 003. 
 
FAMILIEMESSE: Vi skal starte med familiemesse igjen og det blir hver 3.søndag i måneden: 
Søndagene 21. september;  19. oktober;  16. november og 21. desember. 
 

TROSKURS:  
Onsdagene 08.10; 22.10 ; 12.11.14; 26.11 og 10.12. 

Troskurset er et tilbud til alle (både katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å vite mer om katolsk 
tro og kristenliv. For dem som tenker på å bli tatt opp i den katolske kirkes fellesskap danner kurset 
grunnlaget for forberedelsen til dette. Kurset vil gi informasjon om de vesentlige sider ved den 
katolske tro, lære og praksis. Velkommen!!! 

 
LOPPEMARKED:  

Lørdag 13. september 
Er det noe ting som du vil gi til loppemarked? Du kan ta det med deg til gårdplassen til prestegården 
og snakke med Maria Folan Martinsen 917 81 856 eller Terje F. Godager 906 85 633. På forhånd takk!  
 


