Wybory do Rady Parafialnej
Wkrótce we wszystkich norweskich parafiach, w tym również św.
Hallvarda, odbędą się wybory do Rad Parafialnych. Zachęcamy
wszystkich do głosowania!
Wybory w parafii św. Hallvarda przeprowadzone zostaną na przełomie maja i czerwca,
z ostatecznym terminem zakończenia w niedzielę 5 czerwca 2016 roku. Urny do
głosowania zostaną ustawione w kościele św. Hallvarda i Holmlia kirke w niedzielę 29
maja i 5 czerwca, w Nesodden 5 czerwca, również na sobotnich wieczornych Mszach
św. 28 maja i 4 czerwca w kościele św. Hallvarda. Urny zostaną również ustawione w
kaplicy klasztornej Sióstr Elżbietanek na Nordstrand.
Uprawnieni do głosowania są wszyscy zarejestrowani w Kościele katolickim w
Norwegii i przynależący do parafii św. Hallvarda.
Kadencja nowej Rady Parafialnej obejmuje okres dwóch lat od dnia 1 lipca 2016 r. do
30 czerwca 2018 . Z obecnej Rady Parafialnej o reelekcję ubiegają się Mary Margaret
Anthonypillai, Johan Fosse, Adam Laszczyński, Hung N. Nguyen oraz Darko
Wakounig. Wybranych zostanie 7 członków nowej Rady. Dlatego na załączonym
kuponie do głosowania można oddać głos w sumie na 7 kandydatów (lub mniej).
Spośród 10 kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów, pierwszych 7 zostanie
powołanych na członków Rady Parafialnej, a następnych 2 (lub 3) zostanie
wyznaczonych na ich zastępców. Proboszcz wyznacza kolejnych 3 członków tak, aby
Rada Parafialna jak najlepiej reprezentowała poszczególne grupy parafian.
Sposób głosowania:
Włożyć wypełniony druk głosowania do koperty i zakleić. Włożyć tę kopertę do
drugiej i zakleić. Na zewnętrznej kopercie trzeba napisać swoje imię i nazwisko,
datę urodzenia i adres (aby można było zweryfikować, czy dana osoba jest
uprawniona do głosowania).
Tak wypełnione koperty wrzucić do urny wyborczej w niedziele głosowania, lub
wysłać je pocztą do Komisji Wyborczej na adres: St. Hallvard kirke , Enerhauggt
4, 0651 Oslo, nie później niż 3 czerwca.
Mamy nadzieję na dużą frekwencję w nadchodzących wyborach, dlatego pamiętajmy,
aby korzystać z możliwości do głosowania.
Serdeczne pozdrowienia w imieniu Komisji Wyborczej
Pernille Tresvig i Aasmund Vik

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 29. mai og 5. juni
CANDIDATES AT THE PARISH COUNCIL ELECTION

MARY MARGARET ANTHONYPILLAI, 60 lat, urodzona na Sri Lance,

zamieszkała w dzielnicy Bjørndal
Z zawodu pielęgniarka z 25-letnim doświadczeniem. Ma za sobą 6 lat w tamilskiej
radzie parafialnej.

ALMAZ AREFE, 48 lat, urodzona w Erytrei, zamieszkała w dzielnicy

Alna
Matka czwórki dzieci. Zaangażowana w życie parafii.
MARY GLORIA BASIL, 50 lat, urodzona na Sri Lance, jest w trakcie

przeprowadzki do dzielnicy Ensjø
Przybyła do Norwegii w roku 1987. Aktualnie mieszka na Haugenstua w
Oslo. Zamężna, z trójką dzieci. Rodzina gorliwych katolików
zaangażowanych w parafii na różne sposoby. Chciałaby swoją wiedzą i
umiejętnościami przyczynić się do wzrostu parafii oraz lepiej poznać innych
parafian.

JOHAN FOSSE, 64 lata, urodzony w Norwegii, zamieszkały na

Nesodden
Pochodzi ze Stavanger. W młodości był ministrantem i członkiem stowarzyszenia
młodzieży w Stavanger. Z wykształcenia ekonomista, zatrudniony w Skatteetaten
na Helsfyr. Mąż, ojciec trójki dzieci i dziadek wkrótce czworga wnuków.
Odpowiedzialny za organizowanie kawy po Mszy św na Nesodden, gdzie pełni
również rolę kościelnego. Johan Fosse is 62 years old from Stavanger. He was an
alterboy and member of the Catholic youth association in Stavanger. He studied economics and works for the
Tax Office at Helsfyr. He is married to Kristina, is father to 3 and shortly to be grandfather for the fourth
time. Johan lives on Nesodden where he is responsible for church coffee and is a passkeeper.

HELGE GRIMNES, 45 lat, urodzony w Norwegii, zamieszkały w dzielnicy Østensjø
Zamieszkały na Oppsal, mąż i ojciec 19-letniego syna i 15-letniej córki.
Z wykształcenia teolog, jako luteranin przeszedł na wiarę katolicką w dorosłym
wieku. Angażuje go bycie chrześcijaninem na codzień, aby katolicy byli dumni
ze swojej tożsamości i jasno wyrażali treść swojej wiary w miejscu zamieszkania
i w pracy. Chciałby dopomóc w parafii i lepiej ją poznać.
Helge Grimnes, 45 years, born in NorwayI live in Oppsal, I'm married and has a
son aged 19 and a daughter of 15. I'm a theologian, born Lutheran, but converted
when I realized that I'm Catholic by hart. My focus is that we should be proud of
being Catholics, and clear about whom we believe in, both where we live and
where we work. Available for election because I want to contribute and to become more familiar
with our community.
BERNT GULDBRANDSEN, 65 lat, urodzony w Norwegii, zamieszkały

w dzielnicy Holmlia
Żonaty emeryt pochodzący z Oslo, zamieszkały od lat na Holmlia. Z
wykształcenia radca prawny ze specjalizacją w dziedzinie praw człowieka przez
wiele lat zatrudniony przez Caritas. Aktualnie wiele czasu poświęca rozwojowi
Sant’Egidio w Oslo, wspólnoty modlitewnej zbudowanej na modlitwie,
ewangelizacji oraz działaniach wspomagających biednych. Sant’Egidio poszukuje
nowych członków wśród wiernych ze wszystkich parafii w diecezji Oslo.

ELZBIETA (Ela) HEMBEL, 35 lat, urodzona w Polsce,

zamieszkała w dzielnicy Frogner
Zamężna, od 2009 roku zatrudniona jako przedszkolanka. Lubi
pracować z dziećmi. Magister pedagogiki z Uniwersytetu
Wrocławskiego. W Polsce miała upodobanie do modlitwy podczas
Adoracji, co odnalazła też w parafii św Hallvarda. Relację z Bogiem
oraz pokój ducha chętnie pielęgnuje poprzez różne zajęcia na łonie
natury.

ADAM LASZCZYNSKI, 40 lat, urodzony w Polsce, zamieszkały w dzielnicy
Østensjø
Zamieszkały na Manglerud z żoną i 10-letnim synem. Przeprowadził się do
Norwegii w 2001 roku. Pracuje jako informatyk, ostatnie 9 lat w sektorze
finansowym. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wspiera polską szkołę w Oslo w sposób bezinteresowny. W czasie wolnym
wiele przebywa na łonie natury, poprzez którą można mieć bezpośredni
kontakt z cudem Stworzenia.
Adam lives at Manglerud with the family: Malgorzata and son of 10 years
old. He has lived in Norway since 2001 and works as an IT system
developer. Last 9 years Adam has IT education from the University of
Wroclaw in Poland. He supports polish school in Oslo with his volunteer
help. He often spends his spare time actively in nature, because he thinks that in nature we see how
wonderful world God created.

HUNG N. NGUYEN, 42 lata, urodzony w Wietnamie, zamieszkały
w dzielnicy Nordstrand
Żonaty, ojciec dwóch córek w wieku 12 i 7 lat. Wychowany w Bergen. Mieszka
w Oslo od 1995 roku, aktuanie na Ekeberg. Pracuje w Kripos jako policjant. W
młodszych latach był ministrantem zaangażowanym w stowarzyszeniu NUK.
Odpowiedzialny za grupę ministrantów w parafii św Hallvarda.
Hung Nguyen was born in Vietnam and is 42 years of age. He is married and has
two daughters, 12 and 7 years of age. He grew up in Bergen and in 1995 he
moved to Oslo where he now lives at Ekeberg. He is a policeman with the
Norwegian CID. In his youth Hung was an alter server and an active member of the Norwegian
Young Catholics organisation. He has responsibility for the alter servers in St Hallvard's parish.

DARKO WAKOUNIG, 40 lat, urodzony w Austrii, zamieszkały w

dzielnicy Østensjø
Z wykształcenia nauczyciel, pracuje w ambasadzie austriackiej. Został wybrany do rady
parafialnej w roku 2012 i od tamtego czasu jest jej przewodniczącym. Oprócz tego
udziela się w szkółce niedzielnej. Jest Austriakiem pochodzenia słoweńskiego, z żoną i
dwójką synów w wieku 9 i 6 lat.
Darko is married to Anita and they have 2 sons, 9 and 6 years old. The family lives at
Oppsal. Darko, a Slovenian from Austria, trained to be a teacher. He is currently
working at the Austrian Embassy. He was elected to the parish council in 2012 and was
then assigned to lead it. Darko is also a Sunday school teacher.

KARTA GŁOSOWANIA DO WYBORU NOWEJ RADY
PARAFIALNEJ W PARAFII ŚW. HALLVARDA NA OKRES
2016-2018

Można zaznaczyć krzyżykiem maksymalnie 7 nazwisk

IMIONA KANDYDATÓW
MARY MARGARET ANTHONYPILLAI, 60 lat,
urodzona na Sri Lance, zamieszkała w dzielnicy Bjørndal
ALMAZ AREFE, 48 lat, urodzona w Erytrei,
zamieszkała w dzielnicy Alna
JOHAN FOSSE, 64 lata, urodzony w Norwegii,
zamieszkały na Nesodden
HELGE GRIMNES, 45 lat, urodzony w Norwegii,
zamieszkały w dzielnicy Østensjø
BERNT GULDBRANDSEN, 65 lat, urodzony w
Norwegii, zamieszkały w dzielnicy Holmlia
ELŻBIETA (Ela) HEMBEL, 35 lat, urodzona w Polsce,
zamieszkała w dzielnicy Frogner (mimo tego
zaangażowana w parafii św Hallvarda)
MARY GLORIA BASIL, 50 lat, urodzona na Sri Lance,
jest w trakcie przeprowadzki do dzielnicy Ensjø
ADAM LASZCZYNSKI, 40 lat, urodzony w Polsce,
zamieszkały w dzielnicy Østensjø
HUNG N. NGUYEN, 42 lata, urodzony w Wietnamie,
zamieszkały w dzielnicy Nordstrand
DARKO WAKOUNIG, 40 lat, urodzony w Austrii,
zamieszkały w dzielnicy Østensjø
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