
Det er mange katolikker i Norge som bor langt 
fra nærmeste sted hvor de kan gå til katolsk 
messe. Ofte er det store avstander som også 

kan inkludere ferjestrekninger, og reisen kan ta svært 
lang tid. Ofte er det ikke offentlig kommunikasjon som 
passer med messetidene.

Det er likevel viktig at man prøver å holde troen 
levende, og at man stadig husker på at enhver familie er 
en huskirke. Det er mye man kan gjøre sammen med 
barna, og det er mye voksne kan gjøre ved å organisere 
enkle møter.

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme har derfor 
prøvd å finne forslag til katolske aktiviteter for voksne 
og barn for dem som sjelden har mulighet for å delta i 
menighetens sentrale aktiviteter.

1. Markér søndagen
Selv om man er alene katolikk på et lite sted, kan man 
ha Bibel og messebok tilgjengelig og lese gjennom 
søndagens messe. Man kan sette av litt tid for seg selv, 
og ha en åndelig kommunion samtidig som det feires 
messer i de katolske kirkene langt borte. Enda bedre er 
det om man vet om andre, og om dere kan møtes på 
denne måten. Alle årets messetekster står i Broen nr. 
6 for hvert år. Har man tilgang til internett, kan man 
lese gode prekener, for eksempel på www.homilies.net 
(engelsk og spansk) eller  http://torch.op.org/preaching/ 
(engelske dominikanere). Det finnes utrolig mange 
steder.

2. Start en kirkelig forening
Det er flere grunner til å organisere kirkelige foreninger. 
De kan avlaste sogneprestene for mye av det praktiske 
arbeidet med å organisere messer på messestedene, 
ved at lokale lekfolk kan ta seg av det meste, men de 
kan også oppmuntre lekfolk til å føle samhørighet og 
kanskje få dem til å organisere andre ting som katekese 
for barna, foredrag, turer osv.

Dette betyr at man kan samle de katolikker man kjenner, 
velge et styre, gi foreningen et navn (for eksempel 
St. Josef katolske kirkeforening) velge et program, 
og arrangere møter, foredrag, rosenkransandakter, 
novener. Biskopen og sognepresten skal informeres, 
den lokale sogneprest bør selvfølgelig kunne delta i 
den grad han har anledning.

Man kan undersøke hos kommunen om det er 
økonomiske midler å søke på, det er det ofte, og vil 
man arrangere foredrag, kan man få økonomisk 
støtte ved å bli et lag i Norske kirkeakademier (de er 
tverrkirkelige).

Du kan:
1. Søke støtte til studiesirkler, foredrag, etc. fra Norske 

Kirkeakademier, Postboks 1043 Sentrum, 0104 Oslo, 
Tlf. 23 08 14 50

2. Kulturetaten i kommunen har som regel midler til 
flernasjonalt arbeid, og katolske grupper er i dag nesten 
automatisk flernasjonale.

3. Finne fond og legater som støtter arbeid i foreningen 
eller sosiale arrangementer.

Følgende messesteder kunne for eksempel egne seg 
som sentrum for private kirkelige foreninger: Egersund, 
Farsund, Førde, Jørpeland, Jessheim, Kongsberg, Odda, 
Sandefjord, Stord, for å nevne noen.

3. Katekese for barna
Ofte kan det være praktisk umulig for barna å følge 
katekesen i kirken. Foreldre kan kanskje også føle seg 
usikre på å undervise selv. Bispedømmets kateketiske 
senter har utarbeidet lærebøker i katolsk tro for alle 
klassetrinn. De fleste har lærerveiledning. Disse kan 
også brukes av foreldre for sine barn eller for små 
lokale barnegrupper. Bøkene har disse titlene:

• Gud kaller meg og Å skrifte, hva er det? (2. klasse)
• Min første kommunion (3. klasse)
• Kom og se (4. klasse)
• Nærmere Deg… (5. klasse)
• Legg ut på dypet (6. klasse)
• Følg meg (7. klasse)
• Jeg er Alfa og Omega (8. klasse)
• Jeg er med dere. Fermingsbok (9. klasse)
• Mål og mening. Fermingsbok (10. klasse)

I tillegg har kateketisk senter en del idéhefter for 
familier og bøker for barn under skolealder som de kan 
se på sammen med foreldrene. For dem som er vant til å 
bruke engelsk finnes det også solide katolske barnesider 
på internett, for eksempel www.catholickidsnet.org . Og 
Eternal Word Television Network har egne barnesider, 
se www.ewtn.com.
 
Du kan kontakte:
Kateketisk senter, Akersv. 16, 0177 Oslo,
Tlf. 23 21 95 50, eller www.katolsk.no/ks/ 



4. Ministranter
Mange barn ønsker å være ministranter, og mange 
foreldre synes det er hyggelig å se at barna engasjerer 
seg i messen. Selv om du bor langt fra sognekirken, kan 
det være at presten holder messe på et messested som 
ikke er så veldig langt unna. Snakk med presten om 
barna kan få være ministranter på disse messene. Det 
fi nnes også et heft e fra Kateketisk senter: ”Veiledning 
for ministranter”. Denne er nok beregnet på steder der 
det fi nnes en katolsk kirke, men innholdet bør kunne 
tilpasses messesteder også.

”Ministrantutvalget” er en gruppe ministranter fra 
fl ere menigheter i Norge som bl.a. reiser rundt til 
menigheter og holder kurs/helger for ministranter og 
arrangerer ministrant NM. E-postadressen deres er 
mu@katolsk.no De har også en ”hjemmeside”, adressen 
til denne er: http://ministrant.katolsk.no/
 
5. Sommerleirer for barn
Norges Unge Katolikker (NUK) arrangerer hvert år 
ukelange leirer for barn i forskjellige aldersgrupper på 
forskjellige steder i Norge. Dette er en god anledning 
for katolske barn til å bli kjent med andre barn i samme 
situasjon. 

Du kan kontakte:
NUK, Akersv. 16, 0177 Oslo,
Tlf. 23 21 95 40, eller www.nuk.no  
NUK har også barneside hvor bladet Arken ligger – der 
er mye stoff  for foreldre i forbindelse katekese:
http://www.nuk.no/arken/?_menu_selected=EB&_page_
title=Ressurser-ARKEN%20-%20for%20barn

5. Messer på tvers av sognegrensene
Noen messesteder ligger i utkanten av et sogn og det 
kan være nærmere for katolikker fra nabosogn å dra 
dit enn å dra til sin egen sognekirke. Det er jo ikke 
forbudt å dra på messer i andre sogn! Noen eksempler: 
Notodden og Kongsberg er messesteder som er 
nærmere hverandre enn sognekirkene i Porsgrunn og 
Drammen. Farsund og Egersund er et annet eksempel. 
Vet du om kommuner med fl ere katolikker der det 
kunne etableres nye messesteder? Ta kontakt med 
sognepresten(e).

6. Kirkeskyss
Hvis du bor ikke altfor langt fra sognekirken, men 
synes det er for slitsomt å kjøre alene eller for tungvint 
å bruke off entlig kommunikasjon, kan det være andre 
katolikker i nærheten som tenker akkurat det samme. 
Spør presten om det er andre i din kommune eller med 
ditt postnummer og ta kontakt, så går det sikkert an 
å fi nne en ordning med å kjøre sammen og dele på 
utgift ene.

7. Asylmottakene
Noen ganger kommer det prest og holder messe for 
beboere på asylmottak, i eller utenfor mottaket. Disse 
messene vil også være åpne for katolikker i nærområdet. 
Kanskje du til og med kan hjelpe katolske beboere på 
asylmottak til å få kontakt med sognepresten og få 
arrangert messe?
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