
    

  

“LAD DE SMÅ BØRN KOMME TIL MIG...” 

  

 
 Ved et barns dåb påtager dets forældre sig den vigtige opgave at 

give den kristne tro videre til deres barn. 

 Vi i menigheden vil gerne støtte familierne i den vigtige opgave at 

give den kristne tro videre til deres barn, blandt andet gennem den 

tros-oplæring og det fællesskab, som de får gennem 

Sogneundervisningen. 

 Sogneundervisningen i Århus køres af en gruppe dedikerede 

frivillige, som gerne vil hjælpe børn og unge i deres egen forståelse 

af kirken og det fællesskab den står for.  

 I denne folder finder du en oversigt, som fortæller dig, hvad vi har af 

tilbud til dit barn/ og din familie. 

 Har du spørgsmål, så kontakt os venligst. 

 VORES KIRKE 

HAR TILBUD 

TIL BØRN          

I ALLE ALDRE 

2019/2020 

VOR FRUE KIRKE 
AARHUS 

VI GLÆDER OS AT SE DIG 

RYESGADE 26, 8000 AARHUS www.katolsk-aarhus.dk www.suaarhus.dk 

Om os 

kontor@katolsk-aarhus.dk Katolsk Vor Frue Kirke, Århus 

AKTIVITETER TIL BØRN 

FIRMELSE 

KUK AARHUS 

LUKAS 18: 16 

I firmelsen modtager de unge Helligånden som gave.  

Undervisningen skal forberede de unge på at være en aktiv del af 

kirken og på at være kristne i verden 

 Skal dit barn forberede sig til firmelse (konfirmation)? 

 Er dit barn i 7. klasse eller opefter?  

 På Firmandholdet forberedes de unge firmander til selv at sige ja til 

Gud, gennem et et-årigt forløb. 

 Forberedelsen til firmelsen indeholder undervisning, messe, bøn, leg 

og fællesskab. Vi kalder det for ”Troens dage”. 

 Undervisninger foregår på en række lørdage (kl. 10-15), samt 2 

weekender. 

 Der undervises på dansk. 

 Undervisning begynder i år den 7. September 2019 

 Tilmelding er obligatorisk. 

 

TILMELDING: www.suaarhus.dk 

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: kontor@katolsk-aarhus.dk 

                            borup.powell@hotmail.com 

KUK Aarhus (Katolsk Ungdomsklub Aarhus) er en forening som hører 

under DUK (Danmarks Unge Katolikker). Den nuværende KUK Aarhus 

blev stiftet i 2014 af unge ledere, der nu i dag sidder i bestyrelse, og 

arrangerer arrangementer for unge katolikker i Aarhus Sogn.  

 Er du 12 år+ ? 

 Er du blevet firmet eller skal firmes snart?  

 KUK Aarhus er baseret på det nære sammenhold man oplever ved at 

være i en gruppe af katolikker på ens egen alder. 

 KUK Aarhus laver ugentlige og månedlige arrangementer i deres 

lokaler på Ryesgade ved siden af katolsk Vor Frue, Kirke. 

 KUK Aarhus har også i lang tid arbejdet sammen med 

Sogneundervisningen. 

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: www.kukaarhus.dk 

                nguyen.triOc@gmail.com 

 

SIDST FRIST for tilmelding: 

d. 11. oktober 2019 
 

Layout og bearbejdelse: Ela Orlowska 

 

mailto:kontor@katolsk-aarhus.dk
mailto:borup.powell@hotmail.com
http://www.kukaarhus.dk/


 

Katolsk familiegruppe er en gruppe for alle familier i menigheden med 

små børn, hvor vi deler vores tanker om troen, livet og familie, samt 

spiser og hygge sammen. 

 

 Er dit barn mellem 3 – 7 år ? 

 Vil du støtte barnet i at opdage og få etableret et personligt Guds forhold? 

 Vi tilbyder undervisning på 2 hold: til børn 3-5 år og til børn 5-7 år. 

 Katekesen foregår i et velforberedt rum som kalder Atrium, hvor alt i 

rummet tilpasses til børns alder. 

 Katekesen foregår på dansk. 

 Katekesen finder sted om lørdagen ca. en gang om måned, mellem      

kl. 10-12. 

 Katekeserne begynder i år den 7. September 2019. 

 Tilmelding er obligatorisk. 

 

Den Gode Hyrde Katekese anvender den 

pædagogiske tilgang og metode som er 

udviklet af Maria Montessori. 

 

Metoden er sensomotorisk og bruger en 

bibelsk og liturgisk tilgang, hvor børnene 

efterhånden genkender messens ritualer, 

farver og instrumenter. 

Den hellige kommunion et sakramente, hvor vi fysisk og meget 

konkret møder Jesus. Som ved alle sakramenter, skal man modtage 

undervisning inden det modtages første gang. 

 

 

 

SIDST FRIST for tilmelding: 

d. 11. oktober 2019 
 

En ministrant er præstens assistent under den hellige messe ved 

alteret.  Ministranten skal bl.a. række præsten brød, vand og vin 

samt evt. betjene røgelseskarret. 

Ministranterne hjælper under messen med stor opmærksomhed, 

respekt og ærefrygt. 

 

2025 

ADMISSION 

FAMILIEGRUPPE FØRST KOMMUNION  MELLEMGRUPPEN 

MINISTRANTGRUPPEN 
 

DEN GODE HYRDE KATEKESE 

FAMILIEMESSE 

”Troen er den største gave forældre kan give til sine børn”  

          

KONTAKT OG TILMELDING: good.shepherd.aarhus@gmail.com 

 

 Til alle familier med børn 
 

Messen med prædiken for børn. Man kan også få Knud med hjem, det 

nye medlem af menigheden (en grævling), der besøger børnene hver 

søndag for at lytte til bibelhistorier. 

 Hver 4. søndag i måneden, kl. 10 

 Er dit barn mellem 0 – 10 år? 

 Vil du møde andre katolske familier med små børn og få nye venner? 

 Hvert møde starter med en kort katekese for 

børn, der foregår på dansk. 

 Efterfølgende leger børnene sammen og 

deltage i forskellige aktiviteter (kunst/fester)   

 Da gruppen er meget international, snakker 

forældre mest engelsk. 

 Vi mødes i kirken en gang om måned om 

lørdagen mellem kl. 10 – 13. 

 Tilmelding ikke nødvendig; vi begynder i  

 

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: catholic.family.group@gmail.com 

 

år den 17. august 2019. 

 Har du en pige eller en dreng, 

som har modtaget den første 

hellige Kommunion? 

KONTAKT OG TILMELDING: hejhongogviktor@gmail.com 

 

 Ved at tjene, tager vi aktivt del i messen på en sjov og 

udfordrende måde.  

 Nødvendige guidelines, oplæring og støtte bliver gjort 

tilgængelige for at ministranterne er godt forberedte på at 

deltage i messen. 

 Hvis I har mod på at få en anderledes messeoplevelse, så tag 

fat i os. 

 

 Skal dit barn forberede sig til at modtage den hellige Kommunion 

for første gang?  

 Er dit barn i 2. klasse eller opefter?  

 Jeres barn skal komme til hele undervisningsforløbet, hvis det skal 

modtage 1. kommunion. 

 Undervisninger foregår på en række lørdage (kl. 10-14), samt en 

weekend i februar. 

 Der undervises på dansk. 

 Undervisning begynder i år den 7. September 2019. 

 Tilmelding er obligatorisk. 

 

TILMELDING: www.suaarhus.dk 

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: kontor@katolsk-aarhus.dk 

                              ela.orlowska@gmail.com 

 Er dit barn mellem 8 (efter først kommunion) – 13 år? 

 Vil du støtte dit barns tro?  

Mellemgruppe er en gruppe for børn, som har været til første 

kommunion. Vi tilbyder både katekesen og forskellige aktiviteter, 

som vil hjælpe Jeres børn at vokse i troen. 

 Katekesen foregår på dansk. 

 Katekesen finder sted om lørdagen, 

ca. en gang om måned, mellem      

kl. 10-12. 

 Katekeserne begynder i år den 

7. September 2019. 

KONTAKT OG TILMELDING:  mellemhold.aarhus@gmail.com 

 

(Pave Frans) 

mailto:kontor@katolsk-aarhus.dk

