Ekteskapskurs i St. Svithun menighet –
Marriage preparation in St. Svithun parish
Går du med gifteplaner i 2017 eller 2018?
Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.
Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til
menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted,
enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.
Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Svithun menighet går fortløpende
gjennom året.
Det første kurset går over fire kvelder fra kl. 18.45 – 20.30 i vinter og det
andre kurset går over to lørdager på dagtid til våren. Sted: Menighetssalen.
Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som dekker alt kursmateriale. Beløpet kan betales med bankkort
første kurskveld eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 16 26252- (husk å skriv
”Ekteskapskurs” og ditt navn i ”gjelder” feltet. Lærere: Kitt og Ole Jacob Greve og p. Sigurd
Markussen
Påmelding til p. Sigurd Markussen (sigurd.markussen@katolsk.no) – eller menighetskontoret
(tlf. 51517020) før første kurskveld.

Følgende to ekteskapskurs vil bli avholdt vinteren og våren 2017:
Ekteskapskurs på norsk:
Kurs 1
Tirsdag 14. februar (fra 18.45 – 20.30)
Tirsdag 21. februar (fra 18.45 – 20.30)
Tirsdag 28. februar (fra 18.45 – 20.30)
Tirsdag 7. mars (fra 18.45 – 20.30)

Kurs 2
Lørdag 22. april (fra 10.00 – 14.00)
Lørdag 20. mai (fra 10.00 – 14.00)

Marriage preparation in St. Svithun parish
This course is compulsory for everyone who want to enter a sacramental marriage. St. Svithun
parish also runs marriage preparation courses in Norwegian. Please sign up for the course in
advance, sending an e-mail to: sigurd.markussen@katolsk.no
Place: “The yellow house”, St. Svithunsgt. 6. Time: 18.45 – 20.30 Price: NOK 1.000,- (to be paid
either in advance to the parish account number: 3000 16 26252, marked with your name and
“Marriage preparation” or by bank card at the first day) Teacher: Fr. Juan Carlos Roldan and Fr.
Sigurd Markussen

Marriage preparation course in English:
Course 1
Thursday 16. February
Thursday 23. February
Thursday 2. March
Thursday 9. March

Course 2
Thursday 4. May
Thursday 11. May
Thursday 18. May
Thursday 1. June

