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Rapportens periode og omfang
Rapporten dekker virkeperioden for det menighetsråd (MR) som ble valgt sommeren 2010 og
som har hatt sin virkeperiode fra og med september 2010 til og med august 2012.
Rapporten er avsluttet pr. 15. juni 2012.
Rapporten dekker




Menighetsrådet
Menighetsrådets utvalg
Annen aktivitet i menigheten som ikke rapporterer til MR

Enkelte delrapporter har avvikende periode. Det vil fremgå der det gjelder.

Menighetsrådet
Valg, sammensetning og konstituering
Valg til Menighetsrådet ble avholdt i perioden 30.5.10 til 6.6.10. Det ble avgitt i alt 293
gyldige stemmer. Valgresultat ble stadfestet av menighetens sekretariat den 9.6.2010 med
følgende sammensetning av MR:
De faste representanter er i alfabetisk rekkefølge: Hibret Arey, Arthur Haakonsen,
Jan Willem Kopperud, sr. Aleksandra Michalska, Vera Olsnes, Celina Trzcinska,
Agnieszka Zuba
Vararepresentanter i nummerrekkefølge etter antall stemmer ble: 1. Huan Van Doan,
2. Fred Lesser, 3. Lucy Wanyoro.
Da Huan Van Doan trakk seg som medlem av MR, ble rekkefølgen: 1. Fred Lesser, 2. Lucy
Wanyoro. Varamedlemmene har blitt innkalt, møtt og bidratt som ordinære medlemmer.
Menigheten valgte Frøydis Gustavsen som representant til pastoralrådet (PRO).
I tillegg til de valgte representantene utnevnte sognepresten 2 medlemmer som møter fast:
Karin Bratbak og Alf Martin Hanssen
Utover de valgte og utnevnte medlemmene har MR bestått av p. Sigurd Markussen
(sogneprest, formann i MR), p. Oddvar Moi (kapellan) og p. Janusz Zakrzewski (kapellan)
Menighetsrådet ble konstituert på møte i St. Hallvard den 26.8.10. Følgende ble valgt:
Leder, Jan Willem Kopperud
Nestleder: Celina Trzcinska
Sekretær for menighetsrådet: Frode Eidem. Ettersom Frode ble pensjonist våren 2011, ble
Annema Riiser valgt til ny sekretær for menighetsrådet den 22.9.2011
Vararepresentant til PRO: Alf Martin Hanssen
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Møter og møtestruktur
Menighetsrådet har avholdt 10 ordinære møter i perioden. Utover dette har det vært avholdt
AU-møter før hvert ordinære MR-møte samt noen arbeidsgruppemøter mellom de ordinære
MR.
Antall ordinære møter (2-3 pr. semester) har vært begrenset av sogneprestens møteplan. Det
er MR’s vurdering at MR ideelt sett bør møtes noe oftere for å sikre kontinuitet og ikke minst
fremdrift i de enkelte saker. MR anbefaler ca. 4 ordinære MR pr. semester.
Senhøstes 2010 avholdt MR en idédugnad med sikte på å få frem oppgaver som MR skulle
arbeide med i perioden. Dette resulterte i 4 saksområder med et varierende antall oppgaver.
Det ble dannet arbeidsgrupper for hvert område med tanke på å få drevet frem konkrete
saker / resultater. Prestene var ikke en del av arbeidsgruppene. De enkelte gruppene hadde i
løpet av første virkeår gruppemøter og utarbeidet konkrete forslag til tiltak basert på
innspillene. Disse ble nedfelt i grupperapporter. I andre virkeår ble det satt opp
arbeidsgruppemøter for å videreføre de enkelte gruppers arbeid i en uformell behandling. Til
disse møtene var utgangspunktet at de samme arbeidsgruppene skulle møtes. I praksis har
dette fungert som plenumsmøter – ikke som gruppemøter. Disse møtene var ikke
vedtaksdyktige. MR har høstet noen erfaringer fra disse møtene. For det første har det vært
nyttig å kunne drøfte saker / temaer / oppgaver på en mindre formell måte. Møtene har til
dels fungert som forberedelse til ordinære MR. På den annen side har det vist seg at, for en
del saker, er det vanskelig å få reell behandling og fremdrift på saker som kommer opp i
arbeidsgruppemøter når de ikke er forankret i hele MR i forkant. MR vil anbefale å fortsette
med arbeidsgrupper / fokusgrupper, men revidere formen og innholdet på møtene.

Hovedsaker for menighetsrådet i perioden
Her er kort beskrevet de hovedsaker menighetsrådet har arbeidet med i perioden.

Ny menigheter på Mortensrud – St.Martin
Det er kjøpt tomt på Mortensrud for etablering av St. Martin menighet. Arbeidet med
kjøpekontrakt strakte seg over lang tid. Overtakelse og utstedelse av skjøte vil ventelig skje
før sommeren. Nå foregår arbeid fram mot godkjenning av reguleringsplan. Ansvaret for
avtaler og byggeprosjekt blir nå overført til eiendomsansvarlig i OKB. MR er holdt orientert.
Initiativ for å komme i gang med lokale aktiviteter har vært drøftet i to omganger i MR.
Det er holdt orienteringsmøte på Mortensrud. Arbeidet med å samle inn penger til
kirkebygget er kommet i gang. Flere har gitt gaver, mange mindre og noen større. Flere har
tegnet avtale om kirkebidrag over autogiro til Mortensrud. Arrangementet “Dinner for
Mortensrud” var svært vellykket. Også inntektene fra St. Hallvardkonserten i mai 2012 gikk
til Mortensrud.

Ny menighet i Groruddalen
Det er etablert en midlertidig ordning for Groruddalen i Bredtvedt kirke. MR er holdt
løpende orientert om dette. Det er rimelig å anta at man kan bygge videre på denne
ordningen i Bredtvedt eller annen kirke i nærheten.
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Endret alder for konfirmasjon og konfirmasjonsundervisning i
menigheten
MR har blitt orientert om prosess og beslutning av endret fermings- / konfirmasjonsalder.

Budsjett/regnskap / økonomi
Finansrådet har orientert MR i flere omganger. Menighetsrådet vil understreke viktigheten
av et tett samarbeid med finansrådet. Menighetsrådet har ikke noen selvstendige saker
vedrørende menighetens økonomi.

Salmebøker
Finansutvalget har fattet prinsippbeslutning om å kjøpe nye salmebøker så snart nytt opplag
foreligger etter anmodning fra MR. Gamle bøker reparert.

Kommunikasjon i menigheten
Behovet for utvidet og forbedret kommunikasjon innenfor menigheten er beskrevet og bredt
drøftet. MR fremmet forslag om å ansette en deltids-kommunikasjonsmedarbeider, men det
var ikke mulig å finne midler til dette. Det er gjennomført noen endringer i kommunikasjon
på nettet som beskrevet
Nyhetsblogg og nettsider

Nyhetsbloggen som nås via http://sthallvard.katolsk.no/ er nå mer dagsaktuell og det
oppfordres til å sende nyhetsstoff fra alle grupper til bloggens redaktør – p. Oddvar.
Besøkstallene har vist stigende tendens i de seneste månedene.
St. Hallvard på Facebook

Menigheten opprettet i januar 2012 en moderert Facebook-side etter drøfting i menighetsrådet. Arthur Haakonsen fikk hovedansvaret som moderator. Flere har kommet til som
administratorer og det er nå syv personer fordelt på flere av menighetens grupper som bidrar
med materiale. Siden er et prøveprosjekt og skal opp til evaluering. Statistikk viser at siden
når ut til flere og flere, og det er rimelig å evaluere utviklingen etter ca. ett års drift.
Både blogg og Facebook vil bli evaluert ikke minst i forhold til om begge deler skal
videreføres eller om man bør satse på kun en kanal i fremtiden.

Oversikt over saker i perioden
Ut over rene orienteringssaker, har følgende saker vært behandlet av MR i perioden. Alle
sakene er referatsført og referatene fra MR er tilgjengelig på menighetskontoret.
35/09 Status Mortensrud

12/11 Arbeidsoppgaver – arrangementer

47/09 Evangeliseringsuken

13/11 Arbeidsoppgaver – kommunikasjon

27/10 Flygel / piano i den nye menighetssalen

27/11 Supplering – Caritas-utvalget

35/10 Status Groruddalen

37/11 Kommunikasjonsrådgiver

30/10 Utleie av menighetssalene

38/11 Info om kirkemedlemskap
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38/10 Menighetens julefest

39/11 Oppgradering av utearealene

31/10 Menighetsreise til Tallinn
Eventuell økonomisk støtte til søstrene i
Tallinn

03/12 Presentasjon av Caritas

40/10 Prioritering av menighetsarbeidet
fremover

05/12 Kirkekaffen

10/11 Arbeidsoppgaver – Caritas/diakoni
11/11 Arbeidsoppgaver – barn og unge

04/12 Menighetsrådsvalg

06/12 Endring av konfirmasjonsalder
08/12 Salgsutstilling Evaluering
15/12 Søndag 22. juli – Markering

Arrangementsutvalget i St. Hallvard menighet - 2012
Arrangementsutvalget ble etablert i februar 2012 på forespørsel fra MR. De forespurt var:
Gunnar Follesø, Valerie Håkonsen, Anne-Sophie Bollmann, Aasmund Vik. Fra MR stilte
Frøydis Gustavsen som midlertidig koordinator. Valerie, Anne-Sophie og Aasmund har sagt
seg villige til å sitte i et fast utvalg. Gunnar har sagt seg villig til å være assosiert medlem og
stiller opp på enkelte arrangementer ved forespørsel. Det samme gjelder Jessie W Tan. Det
vil være aktuelt å knytte flere personer til utvalget som kan bidra i enkeltarrangementer.
Utvalget har pr. i dag ingen fast leder.
Når det gjelder oppgaver utvalget har vurdert, vises til notat, sak 37/11. Dette må følges opp
til høsten.
Av konkrete oppgaver har utvalget hatt ansvar for feiring av 15. mai, St. Hallvarddagen og
Agapemåltidet skjærtorsdag. Valerie påtok seg å ha ansvar for Agapemåltidet, og sto for
avtaler med medhjelpere, innkjøpt av mat og dekking av bord, samt rydding i etterkant.
15.mai feiringen var for utvalgets del, å planlegge og å gjennomføre konserten i
menighetssalen om kvelden den 15. mai. Dette innebar at utvalget tok ansvar for all
planlegging og gjennomføring, så vel alle praktiske spørsmål, som avtaler med
Hallvardguttene og med de opptredende musikere, bestilling av servering og ledelse av
konsertarrangementet.

Caritasutvalget
Gro Hindahl var leder for Caritasutvalget 2010–2011. Vera Olsnes overtok fra 2012.
Medlemmer av gruppen er Liv Guntvedt, Gro Hindahl, Bernt Gulbrandsen. Stein-Morten
Ohmre og Peggy Bruce er gruppens støttespillere.
Utdeling av fastebøsser 2010, 2011 og 2012.
Ansvar for arrangement i forbindelse med Caritas-søndag høsten 2010 og 2011.
 Initiativ til å få i stand en gruppe ”kirkekaffe-venner” mai 2010. Tanken var å ”se” og
inkludere nye i menigheten. Responsen blant menighetens medlemmer var så liten at
prosjektet ikke lot seg realisere
 Deltakelse i kampanjen ”Zero Poverty” - salg av buttons og innsamling av underskrifter
under kirkekaffen våren 2010
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Oppstart av Åpent Hus (kirkekaffe m/samtale etter en hverdagsmesse) høsten 2010 med
en torsdag i måneden. Fra og med nyttår 2011 hver første og tredje torsdag i måneden.

I 2012 har Åpent-hus-gruppen økt med flere besøkende. Hver 1. og 3. torsdag i mnd. møtes
vi etter messen. Vi spiser sammen, og samtaler om et relevant emne, f.eks. Den hl. Frans
siden 4. okt faller på første torsdag i oktober. En av Åpent hus-deltagerne forbereder emne
og leder samtalen.
Tur til Tingelstad kirke (åpen for alle) 3.9.2011.
 Initiativ til kirkeskyss-tilbud via menighetskontoret ble tatt i 2011. Så godt som ingen
respons blant menighetens medlemmer. Heller ikke i 2012 er det blitt større aktivitet med
organisert kirkeskyss. Vi tolker det slik at folk ikke trenger denne tjenesten.
 Konvertitter. Caritas-gruppen har i år opprettet god kontakt med de nye medlemmene i
kirken. De inviteres til Åpent hus og til kirkekaffen etter søndagsmessen.
 17. mai frokost 2012. Et vellykket samarbeid med Kontaktklubben. Det ble dekket til 56
personer. Det var kun noen få plasser for nye. Dette mener vi må bli en tradisjon.


Liturgiutvalget
Liturgiutvalget har ikke hatt noen aktivitet i perioden. Det har heller ikke vært prioritert fra
MR og heller ikke etterlyst fra prester eller andre involverte. MR anbefaler allikevel at
arbeidet i Liturgiutvalget gjenopptas for å sikre aktiv medvirkning i liturgiens utforming.

Utvalget for barne- og ungdomsarbeid
Dette har ikke vært et operativt utvalg, da dette arbeidet er ivaretatt av egne ansatte:
Ungdomskonsulent og Katekesekoordinator. Se eget avsnitt om dette arbeidet.
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Aktiviteter i menigheten

Av Therese Skaar

barna har blitt eldre, slik at det er lettere å
lære dem litt mer avanserte sanger. I
tillegg til å delta på familiemessen har
koret sunget på distriktstreffet i april.

SHUL

Familietreff

1. konfirmantundervisning ble ”overlatt”
til ungdomslaget. Vi laget en hyggelig start
for ungdommene. Vi kjøpte inn pizza og
laget et bli-kjent opplegg for dem. Dette
har ført til at ungdomslaget har vokst. På
det meste har vi vært 28 personer. Men
gjennomsnittlig er vi nok rundt 10.
Annenhver mandag arrangeres det ulike
sosiale kvelder. Vi starter med messe og
deretter spiser vi mat og forskjellige
aktiviteter som: pater prater, bingo,
Megazone, film, tur til Lunden osv. Vi
avslutter kl. 20.00 med felles bønn.

Skoleåret 2011–2012 har vi hatt 2
familietreff. Et treff på høsten og et på
våren. Det har ca. vært 50 personer til
stede på treffene. Dette er flott måte å
inkludere familier som ikke har anledning
til å delta på ukentlige aktiviteter som
f.eks. familiekoret. Dette bør videreføres
og markedsføres

Barne- og ungdomsarbeidet

Teatergruppe
Ungdomsgruppen la opp til at det skulle
være vanlig ungdomstreff en mandag og
teatergruppe den andre mandagen. Det
har vist seg at mange syns det har blitt litt
mye med treff hver uke, og det har derfor
vært vanskelig å få til en stabil teatergruppe. Men vi har allikevel hatt mange
øvelser og vi har hatt som mål å delta på
St. Hallvard dagen. Det viste seg dessverre
at det ikke lot seg innpasse i programmet
for dagen.

Familiekor
Annenhver mandag arrangeres det
familiemiddag fra kl. 16.45–17.30. Det er
stort sett 4 familier som deltar på disse
middagene. Selv om det ikke er mange
familier, så oppleves det som svært nyttig
og viktig. Selve korøvelsen er fra kl. 17.30–
18.30. Det er gjennomsnittlig 6 familier på
øvelsen, men vi kan være opptil 10
familier. Det er blitt en solid kjerne og

Familiehelg
1.-3.juni arrangeres det familiehelg for 3.
gang på rad i menigheten. Dette har vært
en stor suksess. I år er det foreløpig 8
familier og 7 ledere, totalt 46 personer som
deltar.

Babytreff
Babytreff ble aldri en «slager» dette
skoleåret. Vi la det derfor på is fra og med
desember 2011. Det bør etter hvert undersøkes om et igjen er behov for en slik
arena.

Søndagsskole
Søndagsskolen har en solid gruppe med
søndagsskolelærere som ledes av Hanneke
Örne Bruce. Søndagsskolen synes å være
velfungerende og barne- og ungdomskonsulentene fungere mest som kontaktperson. Søndagsskolene har som tradisjon
å arrangere barnas dag og hellige tre
kongers fest. Dette er svært vellykkede og
godt besøkte arrangementer.

Familiemessen
Hver 1. søndag i mnd. er det familiemesse i
St. Hallvard. Nytt for skoleåret 2011–2012
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er at barnekoret har hatt fast øvelse kl.
10.00–10.45 denne søndagen. Dermed
åpner vi for at barn som vil være med og
synge, men som ikke kan kommer på
mandagene vi har øvelse, også kan bidra i
messen. Dette har fungert svært godt.
Både fordi barna syns det er stas og fordi
det har en forpliktende effekt. På familiemessene er vi en stabil kjerne på ca. 15
barn som deltar. Barna synes det er veldig
gøy å synge i messen! Koret har nå fast
plass på.

Katekesen 2011-2012
Menigheten har en ansatt koordinator for
katekesen: Angelika Wimmer. St. Hallvard
menighet tilbyr katekese for 1.-7. klasse. 8.
klasse begynte som katekeseklasse og ble
til konfirmantgruppe i løpet av skoleåret i
forbindelse med nedsettelse av
konfirmasjonsalder. 1.klasse-katekesen er
én gang i måneden rett etter familiemessen og varer i én time. Møtestedet er
den lille menighetssalen. 2.-7. klasse har
undervisning som regel andre lørdag i
måneden fra kl. 10-14 (undervisning,
friminutt/spisepause, messe). 7. klasse
bruker speiderkjelleren som undervisningsrom, 2.-6. klasse bruker klasserom
på Tøyen skole, som menigheten leier til
katekeselørdagene pga. for lite plass i
menighetslokalene. 200 barn var påmeldt
i katekesen, klassestørrelsen ligger mellom
20 og 30 barn. Et unntak er 3. klasse med
47 Førstekommunionsbarn. Førstekommunionen ble feiret i 2 messer i
St. Hallvard. De fleste påmeldte barn
møtte opp regelmessig på undervisningen.
Katekesen koster 450 kr pr barn og 250 for
søsken. 3. og 4. klasse ble invitert til
katekesehelg på Mariaholm, ca. 45 barn
deltok.
I desember ble det arrangert adventshelg
for 4.-8. klasse, det var bare 15 barn, men i
tillegg deltok en gruppe 10 ungdommer
som aspirantledere og ledere og som fikk
opplæring om gruppeledelse under turen.

9

Til katekeseavslutning var barna invitert
til sommerfest i menighetslokalene ca. 100
barn møtte opp.
14 kateketer har ansvar for katekesen, det
betyr at det er to kateketer per klasse. 2
personer hjelper til med det praktiske,
pluss at noen foreldre stiller som praktiske
hjelpere.
Det ble holdt 4 kateketmøter som ble
brukt til planlegging, tilbakemelding og
erfaringsutveksling bl.a. om undervisningsmetoder. Kateketisk senter ble
invitert til et av møtene. De presenterte
seg og holdt faglig innlegg. Katekesen
disponerer et låsbart skap i den store
menighetssalen og bruker lagringsrommet
under trappen som oppbevaringsplass til
kassene med materiale.
Utfordringer til neste år er
å finne nok kateketer som kan
videreføre den gode kvaliteten på
undervisningen
 å utvide tilbudet om kurs og faglig
oppfølging av kateketer (dialogen med
Kateketisk Senter/NUK er i gang)
 evt. å tenke/innføre alternative
modeller for organiseringen av
katekesen (opprette katekese i Bredtvet,
organisere lokale, mindre grupper)


Konfirmantundervisningen
og konfirmasjon 2011-2012
De siste tre årene har p. Oddvar undervist
9. klasse og p. Sigurd 10. klasse
konfirmantene, og det har vært litt under
50 konfirmanter i hver gruppe.
Undervisningen har funnet sted én lørdag i
måneden fra kl. 10-14. Deltakelse på
konfirmantundervisning kostet 950 kr,
med søskenreduksjon 450 kr.
Begge gruppene dro på konfirmanthelg til
Mariaholm. Konfirmasjonen ble feiret med
2 messer i Grønland kirke, som St.
Hallvard leide for anledningen.
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I vinter ble det bestemt at konfirmasjonsalderen skal senkes fra 10. til 9. klasse.
Hele skoleåret 2012-13 vil vi derfor har tre
konfirmantgrupper i menigheten: 10.
klasse (som konfirmeres i 2. pinsedag
2013), 9. klasse (som konfirmeres 21.
september 2013) og 8. klasse (som
konfirmeres i mai/juni 2014).
8. klasse begynte skoleåret som vanlig
katekeseklasse med ca. 25 elever, men
vokste til en konfirmantgruppe på over 50
konfirmanter fra januar. Kateketen
overtok ansvaret og fortsatte å undervise i
klassen. Denne gruppen er en overgangsgruppe som skal konfirmeres den 21.
september 2013.
Etter prestenes vurdering har undervisningen gått ganske greit, men med flere
ledere (prestene har vært alene i 9. og 10.
klasse) kunne man ha variert undervisningen noe mer, og også arbeidet mer
med det sosiale miljøet.

Bibelgruppe
Høsten 2011 startet p. Sigurd Markussen
en bibelgruppe blant interesserte i
menigheten. Den har stort sett bestått av
mellom 10 og 15 personer som møtes to
tirsdager hver måned etter kveldsmessen.

Kurs i katolsk tro
P. Oddvar har holdt kurs i katolsk tro
annenhver mandag på norsk og engelsk fra
september til juni. Det norske kurset har
10-12 deltakere til enhver tid, og de fleste
av disse blir tatt opp i Den katolske kirke
etter fullført kurs, ca. halvparten av dem
gjennom dåp. Det engelske kurset har det
vært mer variert behov for, og det har stort
sett bare hatt deltakere hver høst, for de
meste med voksne som ønsker
forberedelse til konfirmasjon.

Ekteskapskurs
p. Sigurd Markussen har hatt ansvaret for
ekteskapsforberedende kurs på norsk og
Edwin Sammut for ekteskapsforberedende
kurs på engelsk. Det har vært avholdt fire
kurs på norsk, normalt over seks kvelder,
med mellom 8 og 15 par på hvert av
kursene. Det har vært arrangert tre
ekteskapskurs på engelsk med mellom 2
og 4 par på hvert kurs.

Kirkekoret
St. Hallvard har i mange år hatt gleden av
et liturgisk kirkekor. Deltakelsen i et kor
vil over tid nødvendigvis gå litt ned i noen
perioder, opp igjen i andre, også slik i St.
Hallvard. Etter en bølgedal midt i perioden
er koret nå størrelsesmessig på vei
oppover igjen.

Besøk fra vennskapsmenigheten i Hamburg
St. Hallvard har en vennskapsmenighet i
bydelen Bergedorf i Hamburg, St. Marien.
Besøk og gjenbesøk gjennomføres jevnlig.
Mai 2011 kom en gruppe fra Bergedorf på
besøk til St. Hallvard med deltakelse i 17.
maifeiringen som høydepunkt. Besøket var
svært vellykket. Etter å ha opplevd Oslo fra
den feststemte siden følte
vennskapsmenigheten særlig tilknytning
og sorg etter attentatet 22. juli og sendte
kondolansebrev til St. Hallvard.
For tiden er felles tur for St. Hallvard og
St. Marien til Israel under planlegging.

Kristen meditasjon i St.
Hallvard
Av Åse Anna Markussen
Meditasjonsgruppen har eksistert i over to
år. Vi møtes hver mandag kl. 18.30 i
Speiderkjelleren – som for anledningen får
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et nydelig, sakralt preg med levende lys og
et enkelt alter.
Meditasjonsformen kalles ”Hjertets bønn”.
Røttene går tilbake til tidlig kristendom,
ørkenfedrene og John Cassian, - en
tradisjon som ble gjenopplivet av dominikaneren fr John Main (1926-1982) og
videreført i The World Community of
Christian Meditation (WCCM), som i dag
teller over 1000 meditasjonsgrupper over
hele verden.
I St. Hallvard hører vi på en kort innledning til meditasjon på CD og mediterer
så 20-30 minutter ved å gjenta et bønneord innvendig. I stillheten åpner vi oss for
samvær med Gud.
Vi er en kjernegruppe på fem i dag, mens
andre kan komme litt til og fra. Flere er
hjertelig velkommen

Kontaktklubben
v/Inger Marie Steiner
Kontaktklubben er ment å være et
møtested for de eldre i menigheten, men
alle er selvsagt hjertelig velkommen. Hver
onsdag samles 40-50 mennesker i
menighetsalen etter messen kl 11:00.
Høydepunktet i Kontaktklubben er
messen, deretter lunsj, sosialt samvær og
utlodning.
Kontaktklubben finansieres ved loddsalg
og medlemmene må ta med en gevinst
hver. Det blir av og til arrangert dagsturer.
Turene til Sverige går i regi av Fransiskushjelpen.
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Finansrådet i St. Hallvard
I henhold til bispedømmets statutter skal
hver menighet ha et finansråd som hjelper
sognepresten med forvaltning av sognets
verdier. Rådet består av tre lege medlemmer utnevnt av sognepresten i samråd
med menighetsrådet, for tiden
Frode Eidem, Ingunn Aase Baretto og
Marion Haave. Funksjonstiden er to år fra
våren 2011.
De viktigste oppgavene for rådet har vært
godkjennelse av regnskap og å sette opp
budsjett. Videre har finansrådet bidratt til
vurderinger av fondsavsetninger, plassering av penger, lønnsjusteringer for
ansatte, støtte til menigheter og andre
katolske organisasjoner som trenger det.
Alle større investeringer i menigheten,
som kjøp av tomt, kjøp av biler, ominnredning, osv. blir godkjent av rådet.
Rådet møtes ved behov, i praksis ca. fire
ganger i året. En del avgjørelser tas på email.
Fra og med 2008 er finansrådet helt skilt
fra menighetsrådet og sistnevnte har ikke
lenger noe ansvar for økonomien.
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St. Hallvard menighet i tall
Menigheten ble opprettet 1890. Sognet
omfatter i store trekk Oslo øst for
Akerselva-Trondheimsveien, og de
følgende kommuner i det sydlige
Akershus: Ski, Ås, Frogn, Nesodden,
Oppegård, og Enebakk. Ca. 912 km²

Messer og messesteder
Det feires fast messer i: St. Hallvard kirke,
Holmlia kirke, Bredtvedt kirke og
Skoklefall kapell. Til sammen feires det
ukentlig ca. 18 messer fordelt på disse
stedene.
I tillegg omfatter sognet også Lunden
Kloster og St. Elisabethsøstrenes
hjem på Nordstrand, der det også
feires messer regelmessig.

Medlemstall

Tromsø Stift
4%
Trondheim Stift
10 %
OKB Øvrige
22 %

St. Hallvard
17 %

St. Ansgar
3%

Pr. 20.12.2011 var det – etter
St. Magnus
offisielle tall – 16.098 med4%
lemmer i menigheten. St.
St. Laurentius
Hallvard er med dette Norges
5%
desidert største katolske menighet
Mariakirken
5%
og er 40% flere medlemmer enn
neste på listen (der St. Olav og St. Paul
ligger rett ved siden av hverandre).
St. Hallvard menighet utgjør med dette
20% av Oslo Katolske Bispedømme og
16,7% - 1/6 - av katolikker i Norge.
I midten av august 2012 teller menigheten
18.805 medlemmer – en vekst på 17% på
8 måneder og en årlig vekst på 26%.
Detter tilsier at menigheten vil
passere 20.000 medlemmer i løpet
av desember 2012.

St. Olav
11 %
St. Svithun
8%

Filippinene
10,0 %

St. Paul
11 %

Vietnam
5,4 %
Chile
3,5 %

Polen
25,3 %

Det er mer enn 140
nasjonaliteter i menigheten
(etter fødeland). De største
gruppene fordeler seg omtrent
slik – etter fødeland:

Andre
22,9 %

Norge
32,9 %
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