
Caritas St. Ansgar ønsker alle i menigheten velkommen til Caritaskveld i Kiga.
Etter at smittevernrestriksjoner nå lenge har stått i veien for at menighetens

medlemmer har kunnet møtes fysisk er det en stor glede igjen å kunne invitere 
til sosialt fellesskap. 

Caritaskveld er en uformell sammenkomst, hvor vi over en kopp kaffe og kake
møter gamle og nye venner i menigheten. Caritaskvelder arrangeres fremover
annenhver onsdag etter kveldsmessen til ca kl. 21:

27.oktober, 10.november, 24.november og 8.desember . 

Det vil være salg av kaffe/te, kaker m.v. og av og til også loddsalg. Alle inntekter går til
Caritas internasjonale nødhjelpsarbeid og til lokale diakonale tjenester. 
Av og til vil det også være en kulturell overraskelse på programmet. 

Det er ingen påmelding, og ALLE er hjertelig velkommen.

CARITAS ST. ANSGAR 
Caritaskveld onsdag 27.oktober, kl.19-21

 
Caritas St. Ansgar er Menighetens organiserte diakonale virksomhet. 

All aktivitet er forankret i Den katolske Kirkes sosiallære (Compendium of the Social
Doctrine of the Church, utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred).

Kirkens sosiallære oppfordrer alle katolikker til å ta sosialt ansvar for gjennom aktiv
handling  å fremme nestekjærlighet og rettferdighet. Caritas St. Ansgar organiserer ulike
aktiviteter som skal gi flest mulig av menighetens medlemmer mulighet for å utøve dette
ansvaret i praksis.
Gjennom aktivt å praktisere Evangeliets verdier og Kirkens sosiallære i vår egen menighet
og i verden (i samarbeid med Caritas Norge) skal virksomheten i tillegg bidra til
synliggjøring og fordypning av menighetens katolske identitet. 

 
For oversikt over Caritasaktiviteter, se www.stansgar.katolsk.no 

Vi nærmer oss nå raskt tiden for adventsaksjon. De som kan tenke seg 
å bidra med hjemmelagde gaver/gevinster til denne aksjonen er
velkomne til å medbringe håndarbeid eller andre aktiviteter til

Caritaskvelden.
Nyankomne i menigheten ønskes også spesielt velkommen.

Caritaskvelder er en god anledning å bli kjent med menigheten og dens
aktiviteter.

 

http://www.stansgar.katolsk.no/

