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Husk 
fasteaksjonen!

Gi oss verdigheten 
tilbake -

Avskaff 
fattigdommen!

                               

... Han bare kom,
inn til en bror i fengsel og  nød,
en bror som ham selv.                    Gunnar Tømte



På vei mot påske
Jeg ble dypt rørt da jeg for noen måneder siden fikk tilsendt et dikt. Det 

var adressert til St. Hallvard menighet. Det forteller om hvordan Gud 

kaller oss, uansett hvor vi er og når vi kanskje trenger det mest. Les det 

nydelige diktet av Gunnar Tømte på side fire. Det er en fin innføring i 

påskens mysterium.

Hvordan kan vi forsvare å sette av så mange sider til økonomi, 

spesielt nå i fastetiden? 

Jeg holder meg fast i Henri Nouwens ord om penger og 

pengeinnsamling: Å samle inn penger er like åndelig som å holde en 

preken, ha en bønnestund, besøke de eldre eller gi mat til dem som sulter. 

Når vi driver pengeinnsamling forkynner vi det vi tror på på en slik  

måte at vi gir andre mennesker en mulighet til å få del i vår visjon og vårt  

kall». Noe å tenke på i fastetiden...

Ellers har de to ungdommene i redaksjonsgruppa, Kristin og Arthur, 

begynt å lage egne ungdomssider: Bak Giroen. De har med andre ord 

sikret seg midtsidene! Vi anbefaler andre ungdommer i menigheten å 

komme med sine bidrag.

Vi ønsker å gjøre mennesker i vår menighet mer synlige. Denne 

gangen har Ole Martin intervjuet Per Bang. Så kan alle dere andre i 

menigheten begynne å forberede dere på å bli intervjuet!!

En velsignet faste – og påsketid ønsker jeg dere!

 ~~  Aslaug Espe ~
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Fasteaksjonen 2007
Tema for årets fasteaksjon er:
 Gi oss verdigheten tilbake - 

avskaff fattigdommen!

Det er den nordiske bispekonferansen som har bestemt tema . 
Caritas Norge arrangerer aksjonen på vegne av biskopene.

Det produseres i dag mer enn nok mat til at 
hver kvinne, hver mann og hvert barn 

skal kunne spise seg mette tre ganger daglig.
Likevel går omlag  én milliard mennesker 

sultne til sengs hver kveld.
Det er altså ikke produksjonen som 

er problemet i verden, men fordelingen.
Dette kan og vil vi gjøre noe med!!!

HUSK  FASTEAKSJONEN!
Gi oss verdigheten tilbake
– avskaff fattigdommen!

Bankkonto 8200.01.93433
Merk innbetalingen "Fasteaksjonen"
Se www.caritas.no for mer informasjon
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            Til en bror  - en storebror
Til St. Hallvard menighet,

For 25 år siden havnet jeg i fengsel. Der fikk jeg en sterk opplevelse av 
Jesu Kristi nærvær – ikke som Gud, men som en bror og venn. Det ble til 
et dikt jeg har kalt: 

Til en bror – en storebror,

Jeg tror på en bror som 
stiger varsomt inn bak min stengte dør -
i mitt låste fengselsrom -
som tilgir og som tar mitt forsvar fra meg-
omgir meg med en kjærlighet som
jeg aldri visste fantes,
ikke i denne verden.
Være hos ham, min bror,
som ikke lot seg stenge ute,
hverken av gitter eller låste dører,
ei heller av et hjerte av stein.
Han bare kom,
inn til en bror i fengsel og  nød,
en bror som ham selv.                    Gunnar Tømte

Jesus og hans venn Mena
4



Stille bønn i St Hallvard kirke – 
en mulig næringsstasjon?           
Går du i kirken av gammel vane? Ber du av gammel vane?
Er bønn en plikt? Kjenner du deg tom og trøtt? 
Ønsker du en forandring?
Kanskje kan det være en hjelp å delta på kveldene med stille bønn i vår 
menighet?

For et år siden begynte en liten gruppe mennesker å møtes i det store 
kirkerommet i St. Hallvard for å be sammen. Vi ønsker å legge vekt på 
stillhet. 

Til vanlig bruker vi ofte mange ord når vi ber. Vi går ofte i messen, 
men hvor ofte setter vi av tid, slik at Gud også får sjanse til å si noe til 
oss?  Hvor ofte lytter vi?

Kveldene med stille bønn gir deg mulighet til å be i stillhet og lytte 
til Gud i fellesskap med andre. Vi synger enkle meditative Taize-sanger 
som leder oss til ro, til stillhet. Vi leser et par tekster. En av prestene, p. 
Gregor, er sammen med oss.  Vi er ikke mange. Vi ønsker å bli flere. Vi 
ønsker å bygge fellesskap gjennom å be sammen. 

Vi sitter foran  et «hjemmelaget» 
Taize – kors, som plasseres foran 
alteret i kirken. Med steiner, lys og 
blomster forsøker vi å skape en 
bønnens atmosære. Vi har satt av 
tiden fra 1830 til kl 2000 en 
torsdag i månden. Du behøver ikke 
bli hele tiden. Du kan komme og 
gå når det passer for deg. Spørsmål 
kan rettes til Aslaug Espe : 
41699337  eller 64942641

Torsdag 22. mars, 19 april, 7 juni : 1830 - 2000
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Kirkens ledere om fastetiden

Caritas har spurt biskopene Bernt Eidsvig  ( Oslo), Georg 

Müller(Trondheim) og Torbjørn Olsen ( som for tiden «fungerer» som 

biskop i Tromsø) tre spørsmål knyttet til fastetiden:

Spørsmål 1: Hvordan kan vi som katolikker best fylle fastetiden?

Biskop Bernt: Fastetiden har den åndelige dimensjonen at vi vandrer med 
Kristus i retning korset og oppstandelsen. Gud taler i denne tiden ekstra 
klart til oss, og vil trekke oss med på denne vandringen. Hvis vi i denne 
tiden klarer å fokusere mer på det han sier, fokuserer vi mindre på det som 
distraherer oss fra Gud. Én måte å gjøre dette på er å nekte oss ting vi 
ellers har glede av. Fastetiden er en tid for å gi Gud mer tid, og for å bruke 
mer tid på det som er viktig for Gud. Fastetiden er en kontinuerlig 
omvendelse.
Biskop Georg: Fastetiden er ikke en tid som jeg må fylle med noe. 
Fastetiden er en nådens tid, en forberedelsestid på påskefesten. Gjennom 
liturgien og forskjellige pastorale anbefalinger har kirken staket ut en vei 
som leder frem til påske. Temaene i fastetiden er på den ene side alvorlige 
når de peker på behovet for omvendelse. På den andre siden har de en 
glede i seg når de oppmuntrer til å søke på nytt det levende fellesskap 
med Gud og med kirken.

Monsignore Torbjørn: Da jeg var yngre, markerte jeg fasten mye sterkere 
enn nå, ved å unne meg mindre mat og andre ”goder” enn ellers, og ved å 
gjøre mer ut av tingene i kirken enn vanlig. Det var litt tungt, men 
sannelig gav det positive utslag da påsken kom. At Jesus led og døde for 
oss og slik stilte seg sammen med oss i våre feiltrinn og med de lidende i 
deres situasjon, er en så viktig del av vår religion at det bør gi seg 
konkrete utslag i livet.  Egen livssituasjon legger ofte klare begrensninger 
på mulighetene.                      
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Spørsmål 2: Hvordan markerer biskopen fastetiden?
Biskop Bernt: Jeg setter av mer tid rundt feiringen av messen og 
tidebønnene. I tillegg bryter jeg opp dagen med mer tid til bønn og 
skriftlesning. Jeg prøver å gjøre gode ting som kan være vankelige, og jeg 
prøver å gjøre noe ekstra for dem jeg har ansvar for; mine medarbeidere, 
mine venner, kirken, og min neste som jeg ikke kjenner. 

Biskop Georg:Som biskop feirer man ofte gudstjenester, man holder 
prekener og står i kontakt med folk. Det kan lett bli en vanesak. 
Fastetiden hjelper meg å fokusere på det som er vesentlig og viktig. 
Derfor vil jeg forberede meg bedre på de oppgaver jeg har, for eksempel 
ved å bruke bedre tid til forberedelse av gudstjenester og bønn. Meningen 
med fastetiden er for meg at jeg blir en bedre katolikk.

Monsignore Torbjørn: Bruken av de liturgiske handlinger og tekster 
knyttet til fastetiden er nok noe av det viktigste for meg.

Spørsmål 3: Hva er biskopens beste fastetips?
Biskop Bernt: At man i denne tiden lever annerledes enn resten av året. 
(Bi)virkningen av at jeg lever annerledes, er at jeg blir mer tilgjengelig, 
også for Gud, og at perspektivet mitt blir bedre, mer løsrevet fra egne 
bekymringer.
Biskop Georg: Hver dag under morgenbønnen tenke på at det er fastetid 
og bestemme meg for en ting jeg vil gjøre nettopp den dagen fordi det er 
fastetid.
Monsignore Torbjørn:  Her holder jeg meg helt til tradisjonen: 
Fastebøsse, korsveisandakter og ikke minst skriftemål før påske.
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Broder Frans    

 
"Deus meus et omnia" 

                                          "Min Gud og mitt alt" 



Hva har skjedd?

Dåpstreff i St Hallvard menighet
Lørdag 18. november 2006 var 
9 dåpsbarn fra 2005 og deres 
foreldre samlet til dåpstreff for 
første gang. Dåpstreffet kom i 
stand etter initiativ fra noen av 
oss som er foreldre til barn døpt 
i 2005 og som har vært og er 
engasjert i barne- og 
ungdomsarbeidet for eldre 
aldersgrupper. Vi ønsket oss et 
tilbud også til de aller minste 
barna, og til oss som 
småbarnsfamilier. Tanken bak 
treffet er både å la barn og 
foreldre få oppleve noe 
sammen i kirken som kan 
styrke troen, noe som er 
spesielt tilrettelagt for 
småbarnsfamilier, men også å 
skape en arena hvor 
småbarnsfamilier i St. Hallvard 
menighet kan møtes og bli 
kjent med hverandre. 

Hvorfor dåpstreff?
Vår idé om et dåpstreff kom altså ut fra et ønske om å gjøre noe sammen med 
andre barn og foreldre i kirken. Ettåringer er veldig små, men erfarer likevel 
mye gjennom både å se på ting i kirken, høre lesninger og ikke minst sang og 
musikk, samt å få lov til å være med å gjøre bevegelser (korsets tegn, sitte, stå, 
knele, gå fram og motta velsignelsen), og ikke minst om det er ting de kan få 
lov til å ta på. Alt dette kan de oppleve i hver søndagsmesse. Likevel er det fint 
om man av og til kan få et tilbud som er mer målrettet mot de aller minste. 
Vanligvis finnes det ikke noe spesielt tilbud for småbarn, bortsett fra å bli med 
på søndagsskolen under høymessen, før de begynner med katekese i  
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klasse på skolen. Selv om barn opplever troen praktisert i hjemmet, og er med i 
bønn, bibellesning og sang i familien, er det også fint om man på 
menighetsplan kan ha et tilbud til småbarn. Det er fint også for deres foreldre. 
Dersom familiene og barna ikke er vant med å gå i kirken og kanskje heller 
ikke kjenner andre barn i kirken, har de gått glipp av en viktig sjanse til å få et 
personlig og nært forhold til menigheten, men kanskje også til sin tro. Vi håper 
at det å invitere til dåpstreff kan være med på å bidra til at flere småbarn og 
deres foreldre får et nærere forhold til St. Hallvard menighet, vil bringe troen 
aktivt inn i barnas liv når de er små og vil bygge fellesskap mellom 
småbarnsfamilier i menigheten.

Hva gjør man på dåpstreff?
Lørdag 18. november møttes vi i kirken for å ha en liten samling med sang og 
velsignelse av 1 åringene. Deretter gikk vi i menighetssalen hvor barna fikk se 
og høre fortellingen om Noah, alle dyrene og arken. Til tross for barnas unge 
alder fulgte de nøye med når arken vugget på bølgene, og var ivrige etter å få 
hilse på alle dyrene som var blitt berget. De voksne hjalp til med sang, og 
barna fikk høre både ”Min båt er så liten”, ”Hvem har skapt alle blomstene” og 
”Vår Gud er så stor” – passende og gode sanger for småbarn. Mens barna lekte 
fortalte p.Nikolas litt om dåpens sakrament og vårt ansvar som foreldre, og litt 
mer om menigheten og de tilbud som finnes i vår menighet. Etter hvert ble det 
servert kaffe, te og kaker – og store og små fikk bli litt bedre kjent med 
hverandre. Mot slutten tok vi opp spørsmålet om treffet skulle gjentas, og alle 
var enige om dette. Det var ønske om å møtes gjerne med et halvt års 
mellomrom mellom treffene. Treffet varte i underkant av to timer.

Neste dåpstreff for barn døpt i 2005: lørdag 24. mars 2007 kl 14.00-16.00
Vi inviterer til nytt dåpstreff, denne gangen i fastetiden. Vi vil forsøke å legge 
opp treffet med tilsvarende innhold som forrige gang, men denne gang med 
fokus på den forestående påskehøytiden. Vi begynner også denne gang i kirken 
kl 14.00 og fortsetter i menighetssalen etterpå. Det vil være noe servering. På 
grunn av dette ber vi om at dere melder fra til menighetskontoret om dere 
ønsker å komme. Treffet er primært for barn døpt i 2005 – dvs som er 1,5-2 år 
gamle, men også andre familier med småbarn er hjertelig velkomne. Eldre 
søsken er også denne gangen hjertelig velkommen!

Helene Maatje & Nicholas Christiansen, Marta Bivand Erdal & Stian Erdal
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Legfransiskanerne
Legfransiskanerne i Oslo har hatt valg. Ny leder er Peggy Bruce, 
nestleder Sølvi Lundby, styremedlem Stein Morten Omre. Åndelig 
veileder Br. Bjarne Falkanger ofm

Evangeliseringsdager: Gå og fortell - forkynn det glade budskap
leste vi på plakaten. Evangeliseringsdager – hva var nå det? For noen av oss ga 
det assosiasjoner til noe vi ikke var helt fortrolig med. Men dette var noe nytt i 
St. Hallvard menighet, noe som også foregikk i andre menigheter, noe som har 
vært tatt opp i Pastoralrådet, noe vår biskop anbefalte. Vel verdt å prøve ? JA!
Vi var en liten gruppe – kanskje alt for liten tatt i betraktning menighetens 
størrelse – som var sammen torsdag og fredag kveld, lørdag ettermiddag og 
kveld og søndag morgen/formiddag til noen inspirerende dager som en kan ha 
lyst å kalle fornyelsesdager. Vi møtte og ble kjent med pater Heinz-Josef 
Catrein (Kristiansand) og diakon Henrik v. Achen (Bergen) til messe med 
preken, til foredrag og samtaler, til felles måltid og til aftenbønn. De delte ikke 
bare sin kunnskap med oss, men også sitt engasjement og det slik at det var 
umulig ikke å følge med hele tiden.

Hver dag hadde sin ”overskrift” ”Blinde ser, døve hører”, ”Lamme går, 
spedalske renses og salig er den som ikke tar anstøt”, ”Dåp og ferming som 
apostolisk innvielse”, ” Døde står opp”. Alt emner som engasjerte og som ble 
en helhet. 

Det var dager til å lytte, tenke, snakke sammen, be sammen, dager til 
ettertanke. Hva har dette gjort med meg – hvor går jeg nå – hva skjer i vårt 
fellesskap, vår menighet? I en travel tid, hvor vi alle har for mye å gjøre og 
ikke rekker alt, var det utrolig godt å ha disse dagene i advent til nettopp dette, 
til å falle til ro, få nye tanker. Det var virkelig dager til fornyelse. Jeg kan ikke 
lage noe referat eller gjengi alt det jeg hørte og fikk ut av 
evangeliseringsdagene, men har lyst til å takke. Og til å ”GÅ OG FORTELLE” 
til alle dere som denne gangen ikke hadde mulighet til å være med . 
Forhåpentlig blir dette ikke den eneste gangen vi får et slikt tilbud. BLI MED 
NESTE GANG . 

 ~  Peggy Bruce ~
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Men sannheten kom som et dikt!
Intervju med Per Bang, av Ole Martin Holte
Per Bang, beryktet ”På Nattbordet”- spaltist i Dagens Næringsliv i nærmere 
tyve år, forfatter av flere bøker, bla. en bok om billedkunstneren Finn 
Christensen, menighetsmedlem i St.Hallvard menighet og tidligere 
redaksjonsmedlem i Hallvardsvaka, uhelbredelig kunst- og litteraturelsker, 
kritisk engasjert i den katolske kirkes ve og vel, og nettopp fylt 84 år. Her 
følger et portrettintervju av mannen med de mange bøkene.

       Foto: Jan Tomas Espedal

Praktiserende ateist
Per Bang ble født i 1922. Oppveksten fant sted i Odinsgate 9. på Frogner, og 
byen er Kristiania. Med en mor fra Fredrikstad som bad aftenbønn med ham, 
og en far som fant det religiøse mer fremmed, vokste Per selv mot å bli 
praktiserende ateist. I 1940, 18 år gammel, meldte han seg ut av Den Norske 
Kirke. ”Det falt meg ikke inn å be, så jeg tok ivrig avstand fra troen. Jeg så på 
de kristne som raringer. I starten holdt jeg det hemmelig for mine foreldre at  
jeg hadde trådt ut av kirken. Da de fikk vite det, tok de det med fatning” sier 
Per, og nipper til kaffen der vi sitter hos Baker Nordby, rett ved 
Majorstukrysset. 
- Hva var du opptatt av da du var liten?
Jeg leste. Mye, hele tiden, jeg leste store tykke romaner.
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- Men lekte du ikke med venner?
Jo, jeg gjorde det også, og da jeg kom til middelsskolen fikk jeg heldigvis 
litteraturinteresserte venner.
- Så når begynte du å fatte interesse for den katolske kirke da?
Det var takket være den berømte Helvetes-andakten til Ole Hallesby i 
begynnelsen av 50-årene. Den satt i gang en debatt der noen ringte til Kirke- 
og undervisningsministeren for å høre om hans syn på saken. Det var for meg 
helt hårreisende at en partipolitiker skulle være med å avgjøre et religiøst 
anliggende. 
- Så hva tenkte du da?
Jeg tenkte at det finnes jo en kirke som ikke er avhengig av staten, og hvor de 
har en mann som taler sant, og det var for meg den katolske kirken, og pavens 
ufeilbarlighet jeg tenkte på.
- Det høres ut som en ganske intellektuell tilnærming til troen?
Ja, det var det. Det ble et intellektuelt trosstandpunkt, uten følelser. Senere 
møtte jeg på daværende redaktør i St.Olav, pater Hansten Knutsen, nippende til 
et glass sherry i den spanske ambassaden. Jeg gikk bort til ham og spurte om 
jeg ikke kunne komme til ham en dag for samtale. Jo, det var greit, og jeg 
møtte opp med lange smørbrødlister med spørsmål om den katolske kirke. Det 
som ble viktig for meg var hans logiske overbevisende intellektuelle svar, hans 
ærlige og skikkelige svar. Til slutt spurte pateren meg: ”Vil De bli katolikk da 
Bang?” ”Nei….”, svarte jeg, ”….men ordet fanger”
Da skjønte jeg at Gud eksisterte, selv om jeg ikke hadde hatt en 
gudsopplevelse. Svarene var så gode at de overbeviste meg.
- Har du hatt en gudsopplevelse senere da?
Ja, jeg husker da jeg en gang dyppet hostien i kalken under messen, og det 
gikk opp for meg at dette var Jesu Kristi legeme og blod. Da måtte jeg tute, og 
jeg satt meg bakerst i kirken slik at ingen skulle se meg.

Moralsk plikt til å være utålmodige
- Ja, apropos praktiseringen av nattverden i St.Hallvard?
Det er veldig trist slik det er nå, at vi bare får nattverden under en skikkelse. 
Jeg skulle ønske prestene i St.Hallvard var like ulydige som pater Neve. Litt 
ulydighet er bra. Jeg liker også ordlyden Den Norske Kirke bruker under 
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nattverden der de sier: ”I, med og under”. 
Jeg går også til nattverd i Den Norske Kirke, i The Church of England, i den 
gresk ortodokse kirke. Jeg går ikke dit bare for å spise brød, men pga. min 
samvittighet som jeg følger. 

- Mange har opplevd deg som en kritisk person, er du det?
Ja, jeg håper det. Vi har en plikt til å være kritiske. Det er rom for å ha et 
personlig forhold til Gud og et personlig forhold til kirken. Det er rom for at 
jeg kan si at jeg går til kommunion i andre kirker. Jeg er blitt så gammel nå at 
jeg har en moralsk plikt til å være utålmodig.
- Så utålmodighet og kritikk er to sider av samme sak?
Ja, kirken trenger at vi sier vår mening. Det dreier seg ikke bare om 
fødselsregulering. Kirken er så mye mer. Forresten så har jeg en egen teori om 
skjærsilden, den er slik: Skjærsilden ble oppfunnet for at de som drev med 
teologi på 80-tallet skulle få sin lille straff! 
- Og politisk, hvor befinner du deg?
Jeg har alltid stemt SV, men i dag synes jeg de inngår for mange 
kompromisser. Jeg er kritisk til SV´s syn på NATO, for NATO styres av USA 
og Bush. Bush vil jo ikke undertegne avtaler mht. menneske - rettigheter osv. 
Så du kan si at jeg holder til på venstresiden.

Gjennomskinnelig for Gud
- Jeg har lest i et intervju med deg der du sa at meningen med livet er å 
forberede seg på det neste livet. Hvordan forbereder du deg til det neste  
livet?
Ved å forholde meg til Gud. For meg er det slik at Gud ser igjennom meg, at 
jeg er fullstendig gjennomsiktelig, gjennomskinnelig for Gud. Dypt inne i meg 
er det en liten ert av tro, håp og kjærlighet. Jeg tror at Gud ser denne erten og 
tenker at den er verdt å frelse. Pater Ronald Hølscher ofm, har en gang sagt at 
det ikke finnes ett menneske i helvete. 
- Og døden, tenker du på den?
Ja, men jeg vet ikke om jeg blir 85 eller 86 år gammel, det er ikke det viktige. 
Men jeg vil helst vite når jeg skal dø. Det verste ville være å dø brått i en 
ulykke, jeg vil helst ha mulighet til å tilkalle en prest først. Tenker du på 
døden, Ole Martin?
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Ja, kanskje mer nå som vi venter vårt første barn. Da kjenner jeg på ansvar 
som far, ansvar i forhold til å ta vare på barnet og Elin.

– Er det noe du angrer på som du ikke har fått gjort i livet ditt Per?
Jeg er meget godt fornøyd med livet mitt. Om det er noe jeg angrer på så er det 
ikke det jeg ikke har gjort, men det jeg har gjort. Samt noen unnlatelsessynder, 
for eksempel har jeg ikke vært snill nok.

Bøkenes mann
- Hva er en god dag for deg?
En god dag for meg består i å stå opp, spise frokost, bli ferdig med å rydde litt 
i den nye leiligheten, og så å sette seg ned og lese dikt. 
- Du er glad i å lese dikt?
Å lese dikt, å ja! Å lese i det hele tatt åpner opp for andre ting i deg selv, det 
tenner noe i deg. Jeg liker gleden i godt sprog, og da må du skrive sprog med g 
og ikke k. Dikt kan leses langsomt, du kan plukke de litt fra hverandre, finne 
meningen, smake litt på ordene. Det jeg samler på nå er diktbøker og bøker om 
bildende kunst.
- Du måtte gi bort mye bøker når dere flyttet?
Jeg har gitt bort en masse bøker til Frelsesarmeen, noe er solgt, og noe er gitt 
bort. Nå har Handelshøyskolen BI laget til et eget leseværelse som de har kalt 
”Nattbordet”.
- Hvilke katolske forfattere liker du?
Graham Green og Evelyn Waugh. Evelyn Waugh skriver i et snobbete og 
nedlatende, og på samme tid perfekt engelsk. For tiden leser jeg en kommentar 
til et dikt av katolikken Emil Boyson; Dryadens Hind. Her finner jeg mange 
litterære analyser av ett og samme dikt. Det diktet er et praktfullt dikt. Det er 
så mye skjønnhet i det. Jeg har lest det mange ganger, men jeg skjønner det 
ikke helt. Jeg så Boyson en gang i St.Dominikus, men jeg turte ikke å hilse på 
ham. 
- Hva tenker du om Broen og St. Olav tidsskrift?
Broen er blitt litt bedre etter Tande, og St.Olav synes jeg har for lange 
filosofiske og teologisk tekster. St.Olav hadde i mine øyne sin glansperiode 
under Åge Rønning.
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- Til slutt, er det noe du vil si til Hallvardsvakas lesere?
Nei, jeg tror jeg har sagt mer enn nok. Nå skal jeg gå over på den andre siden 
av veien, til legen, og sette meg venterommet og lese Se og Hør. Det er det 
eneste stedet jeg leser Se og Hør, jeg har det ikke hjemme, men det må du ikke 
skrive!
– Vi får se (det kommer helt an på hvor utålmodig jeg er), takk for intervjuet 

Per!

«Dryadens hind»

Et øieblikks duft av violer slog opp fra den blødende jord,
buet sit kjølvann og styrtet i hennes spor
der hun skred videre, i sitt eget rike inn...
En kvinne som gled forbi, et gys av gjenvåknet minne!
Mine sansers erindrende skrekk blev levende, lik en hind
som reiste sig av mitt sind forat følge, lydig – blind,
fanget i jomfruens gang, på spor efter dig, herskerinne!
På fortidens spor, på hjemspor, ført av en duft som forsvinner,
en haves flyktende minne, en lykke som engang var til,
hjemmet i jomfruens have før hinden i skog gikk vill...
Opstandelsens spor må den følge i duften som steg av et trin
og styrtet sammen til mørke førend dens higen når inn:
gjenskapt atter en gang ved hvert fottrin av henne selv
forfølger min hind sin dronning langs randen av skumringens svelg...
dit hvor med ett hun er fremme, stanser sin dårende flukt
foldende luftningen sammen hvor gåden var inneluk`t,
fanger den i sitt legems reisning, rank som et træ,
og plutselig blott er rankhet, billede av et træ
selvets høi-reiste kulde – dryaden ble atter et træ
i villsomste skog hvor intet hjem er at se
for et gjenfærd av en hind som har stanset derute
og hjelpeløs rører den livløse bark med frysende snute.

Emil Boyson
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Har du vært på 
Norsk Folkemuseum  

på Bygdøy ?

Ja, svarer kanskje mange, men

HAR DU VÆRT TIL MESSE I GOL GAMLE STAVKIRKE DER?
 
Diakoni/Caritasutvalget i St. Hallvard menighet inviterer alle ikke-norske 
medlemmer av menigheten til  messe og omvisning på Norsk 
Folkemuseum  

SØNDAG 29. APRIL 2007.
 
Det vil bli satt opp buss fra St. Hallvard Kirke, og vi håper på at vi kan ha 
piknik sammen etter messen. 

Enda er der noen detaljer som ikke er helt fastlagt, men det blir satt opp 
plakater i St. Hallvard og på Holmlia, med beskjed om klokkeslett osv. Av 
hensyn til buss bestilling, må vi vite hvor mange som er interessert og ber 
om påmelding før  15 april til menighetskontoret tlf 23 30 32 00  eller  til 
Peggy Bruce tlf. 22 19 61 17. 
Skriv opp datoen allerede nå –  og opplev hvordan det var å gå til 
søndagsmesse i Norge i middelalderen!
 

Velkommen til å være med til 
Norsk Folkemuseum 29 April
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 Pilegrimsreise hva er det – egentlig?

Alle vet at en pilegrimsreise er en reise man gjør alene eller sammen med 
andre til et pilegrimsmål av et eller annet slag. St. Hallvard menighet har 
etter hvert hatt mange pilegrimsreiser og mange av våre trosfrender har 
deltatt. Vi ønsker alltid å få med flere, noen som ikke tidligere har deltatt 
og som ikke har opplevd den helt spesielle situasjon det er å være med på 
en slik reise. Kanskje flere vil delta hvis de vet mer om hva en slik reise 
egentlig betyr?

Ordet pilegrim betyr fremmed, den som vandrer forbi, som ikke 
hører hjemme på stedet. De første kristne ble kalt ”de som hører til 
veien”. Kristus sa: ”Jeg er veien, sannheten og livet” En kristen 
kjennestegnes av at han eller hun er villig til å bryte opp, stadig stille nye 
spørsmål og alltid vente overraskende ting. En kristen våger å gå ut i et 
nytt og fremmed landskap for deretter sammen med andre, å vandre mot 
et felles mål som Gud setter. I middelalderen gikk pilegrimsstrømmene til 
Santiago de Compostela til den hellige Jakobs grav, eller til Nidaros, til 
den hellige Olavs kilde og skrin. Senere ble også Vadstena et viktig mål 
for pilegrimsreisene, faktisk det viktigste pilegrimsmål i Norden.

Pilegrimen ville i utgangspunktet være et ansvarlig menneske, som 
på sin måte svarte på livets gleder og livets krav. Vandringen til det 
hellige sted kunne være en takk eller en bot som skulle gjøres. En 
pilegrimsreise skulle ha og skal fortsatt ha, et religiøst mål, et geografisk 
sted, en martyr eller en helgens gravsted som blir ”hellig” ved at de 
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relikvier som utgjør tegn på hans eller hennes åndelige nærvær. I dag er 
det mange former for pilegrimsreiser, noen har fortsatt ”hellige mål” 
andre har helt andre mål som for eksempel å bli kjent med gamle steder, 
oppleve noe annet og nytt, i fellesskap med andre. Hvor er så vi i dette 
landskapet? 

Når vi arrangerer en pilegrimsreise er det alltid med det mål for øye 
at vi skal være sammen i en ”vandring” mot et hellig mål, en vandring på 
hellige stier der andre med samme mål har vandret, et oppbrudd fra 
hverdagens travelhet, en mulighet til å åpne seg for andre sider av 
tilværelsen,- mot en indre verden, mot en religiøs dimensjon. En 
”vandring” eller en reise der bønnen er selve bærebjelken som 
manifesterer seg i messer underveis, i tidebønner, i salmesang, i forbønner 
og i samtaler med andre som er underveis sammen med oss. Like mye 
som det ene geografiske målet med reisen, besøker vi steder der hellige 
handlinger har funnet sted i tidligere tider, der hellige mennesker har satt 
spor etter seg og der pilegrimer i tusenvis har vandret før oss.

En pilegrimsreise gir oss alle disse mulighetene. Fordi de fleste av oss 
lever i en verden der det stadig stilles krav til oss og hvor tid til 
fordypning og fornyelse i det åndelige, det religiøse ofte får for liten 
plass, er det godt å ”vandre” vekk sammen med andre med samme mål og 
samme behov. Det gir et påfyll vi alle trenger og ønsker oss. Vi ønsker 
fortsatt mange av våre trosfeller velkommen til å dele dette med oss på 
årets pilegrimstur som går til Vadstena.
~~ Frøydis Gustavsen ~

St Hallvardsdagen 15 mai
Konsert i kirken 
Inntektene går til Caritas
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Ungdomssidene i Hallvardsvaka
v/ Kristin og Arthur

St.Hallvards ungdomsgruppe, San Damiano møtes hver tirsdag i 
St.Hallvard, og her er programmet utover våren, møt opp :D 

27.02 Spillekveld / Filmkveld
06.03 Tegnekveld

13.03 Kino
20.03 Pater har ordet: fasten

03.04 Lage påskekort
10.04 Bowling / Egenandel 100kr

17.04 Pater prater
24.04 Tegnekveld

01.05 Fri
08.05 Filmkveld

15.05 17.mai feiring / middag
22.05 Spillekveld
29.05 Filmkveld

05.06 Sommer-avslutning. Grilling

I tillegg, annenhver søndag er det nå ungdomsmesser i St. 
Hallvard og St. Olav kirke.

25. februar St. Olav, klokken 19.30
11. mars St. Hallvard, klokken 18.00

25. mars St. Olav, klokken 19.30
(Ingen ungdomsmesse Påskesøndag)

22. april St. Olav, klokken 19.30
13. mai St. Hallvard, klokken 18.00

27. mai St. Olav, klokken 19.30 
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Pater prater
Har du vært på en av NUKs sommerleire, har du garantert vært med på 

“Pater prater”. Hvis ikke, så er det når en av våre prester svarer oss på de 
spørsmålene vi måtte ha om kirka vår. Men nå trenger du ikke vente til 

neste leir hvis det er noe du lurer på! Send inn spørsmål til 
bakgiroen@hotmail.com

Verdensungdomsdagene i Sydney – 
tirsdag 15. juli til søndag 20. juli 2008

Ungdom fra hele verden møtes, og skal sammen i 6 dager være med på en 
festival man sent vil glemme! Vil du ha mer informasjon, eller melde deg 

på? Se www.wyd2008.org eller www.nuk.no 

                                
                                           Jeg vil være online!
                                                               av Arthur Haakonsen

Jeg sitter ofte på MSN; kanskje litt for ofte? MSN er avhengighetsskapende, 
eller ihvertfall vanedannende. Hvorfor? Jo, fordi den gir meg et sosialt nettverk 
rett inn på PC-skjermen. Hvor greit er det vel ikke etter en lang dag på skolen å 
slå seg ned foran laptop'en og være like sosial som om man skulle vært ute 
med venner. Jeg kan sitte hjemme å spise godteri og gjøre lekser samtidig som 
hele mitt sosiale fellesskap åpenbares for meg i den lille boksen på skjermen 
foran meg. Den lille boksen rommer nesten hele vennekretsen, noe som jeg 
selvfølgelig er avhengig av. 
Slik er det også med Kirken. Boksen på skjermen hvor det skvetter opp små 
grønne menn til tide og utide er som Kirken. Kirken er ikke bare den store 
mursteinskonstruksjonen på toppen av haugen, men alle de som lever i et 
fellesskap - sosialt, men også åndelig. På MSN så kan du føle at kameraten 
eller venninna er nær selv om du ikke snakker med personen, fordi han/hun er 
på listen din. Det er som om personen er i det samme rommet som deg, enn 
dog kun i digitale former. Hva så med Kirken? 

Jeg la paven til på MSN en gang. Det stod faktisk at han var registrert, men 
han har fortsatt ikke kommet online. Det har nok sine naturlige årsaker. 
Allikevel lot jeg ham stå en stund på kontaktlisten min, bare fordi det var litt 
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stas å ha paven på MSN. Jeg følte at det var en fin ting å kunne bla gjennom 
kontaktene mine og komme over benedictxvi@vatican.va. "Der har vi 
pontifex!" - tenkte jeg. Jeg følte et fellesskap med kontakten, selv om jeg ikke 
kunne snakke med ham. 

Når kontakten er offline, så kan vi føle et fellesskap med ham eller henne, selv 
om vi ikke kan ha en dialog med dem. Hos noen går det an å sende en melding 
til mobiltelefonen, og skape kontakt på den måten. Slik er det også med 
helgenene. De vi vet står "på lista" som har gått offline og skrudd av PCen kan 
vi sende melding til, nettopp fordi vi vet at de egentlig er "online" i det 
virkelige livet! 
I dåpen blir vi del av Guds folk, altså Kirken. Det blir som når du legger meg 
til på MSN. Da blir jeg en del av nettverket ditt, det fellesskapet du føler deg 
knyttet til. Gud "legger deg til" sitt fellesskap i dåpen. Når du etterhvert skal 
konfirmeres så skal du bekrefte at du vil vises online hos Gud, men du kan 
selvfølgelig blokkere Ham og dermed ikke få være i hans fellesskap. Det er 
ditt valg, Gud vil uansett ha deg på listen sin! 
            Hvis vi en gang velger å være på denne guddommelige kontaktlisten, 
så får vi fortsette å være en del av Guds folk. Og selv om Gud av og til er 
offline og vi føler oss litt forlatt, så kan vi alltids sende ham en melding og vise 
at vi er her, og tenker på Ham. Da er han kjapp med å hive seg over maskinen 
og logge seg på - fordi du var ensom! 
Når vi en dag slår av maskinen, så kan vi hvile i Guds fred, fordi vi står på 
kontaktlisten hans - og han har lovet at han skal skru pc'n på igjen for alle sine 
venner. Og når han gjør det skal vi alle få være online, ta del i fellesskapet og 
være ett i Guds nærvær!

Katekese og konfirmantundervisning i St.Hallvard 

Informasjon om katekese og konfirmantundervisning finner du på 
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard eller ved å kontakte 
menighetskontoret, se siste side for kontortid, e-post-adresse og 
telefonnummer.
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Dette er dagen som 
Herren har gjort
Søk det som er der oppe (Kol 3, 1) - slik 
taler apostelen Paulus til oss på festen 
for Herrens oppstandelse. Han som på en 
helt spesiell måte har opplevd den 
oppstandnes kraft. Er dere da oppreist  
med Kristus, så søk det som er der oppe 
La deres sinn være vendt mot det som er 
der oppe, ikke mot det som er på 
jorden… deres liv er skjult med Kristus i  
Gud (Kol 3, 1-3). 

Påskens budskap er et vitnesbyrd. De 
som fant Jesu grav tom, vitner: det som 
vi har sett med våre øyne, det som vi 
betraktet og våre hender rørte ved, det  
forkynner vi for dere (1 Joh 1,1). Livet,  
det evige, som var hos Faderen ble 

åpenbart for oss (1 Joh 1, 2), sier apostelen Johannes. Når alt ble omsluttet av 
dødens mørke og steinen over graven ble beseglet – åpenbarte Livet seg på 
nytt! 

Dette er dagen som Herren har gjort (Sal 118, 24). Gud har aldri 
forsonet seg med menneskets død. Kristus kom til verden for å overbevise oss 
om det: Han døde på korset og ble lagt i graven for å vitne om det. Vår Gud er 
de levendes Gud (Matt 22,23). I Kristus ble døden utfordret – ved sin død har 
Han overvunnet døden. Dette er dagen som Herren har gjort. Dagen hvor Gud 
motsatte seg døden. 

Men så er spørsmålet om dagens mennesker er rede til å ta del i Herrens 
oppstandelse. Er vi rede til å møte oppstandelsens utfordring, som er skrevet 
dypt i våre hjerte? Er vi rede til å stå opp fra de døde sammen med Kristus og 
sammen med ham dø fra synden og stå opp til livet? Søke det som er der oppe, 
og ikke bare det som er der nede?
Dette er dagen som Herren har gjort. En dag for et stort vitnesbyrd og en stor 
utfordring. En dag hvor Gud svarer på spørsmålet om meningen med livet vårt. 
For vårt påskelam er slaktet, Kristus.(1 Kor 5, 7).  
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Påsken – en overgang. Guds gang gjennom menneskets liv, gjennom døden og 
synden mot det nye livet skjult med Kristus i Gud. Dette er også vårt liv! Er vi 
rede til å søke etter fylden av vårt liv i den korsfestede og oppstandne Kristus?

Kristus stod opp en gang, på et bestemt historisk tidspunkt. Men han 
ønsker å stå opp stadig på nytt, i alle mennesker og folkeslag. Denne konstante 
oppstandelsen trenger vårt engasjement, alle menneskers samarbeid. Men det 
er alltid det samme livet som kommer fra ham og som åpenbarte seg for oss 
påskemorgenen.  

Kristus står opp på nytt hver dag i alle hjertene som overvinner egoisme, 
vold, hat og bøyer seg i kjærlighet mot dem som er i nød. Over alt hvor 
kampen om fred kommer til uttrykk i et ekte engasjement for rettferdighet, 
taper døden for livet i Kristus.  Over alt hvor det dør et menneske som har gått 
gjennom livet med tro og kjærlighet, feirer Jesu oppstandelse sin endelige 
seier. 
Guds siste ord for mennesket er ikke døden men livet, ikke fortvilelse, men 
håp. Til dette håpet kaller Kirken i påsken også dagens mennesker. Den gjentar 
for dem det utrolige, men sanne budskap: Kristus er oppstanden! Og med ham 
hele verden!  
Med ønske om en gledelig påskefeiring til dere alle

 p. Nikolas Goryczka ofm, sogneprest

Familiesenteret
Oslo Katolske Bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 
2000. Kontoret har følgende hovedoppgaver:
Ekteskapsforberedelse, vern om livet, familieplanlegging,
veiledning til ektefeller, råd/inspirasjon til dem som lever i blandede 
ekteskap
Ansatte: Maria Elisabeth Fongen (leder), Elzbieta Schjetne 
(medarbeider, psykoterapeut) og p. Andreas Rupprecht. 
Kontakt: familie@katolsk.no,  Akersveien 16A, Oslo, Tel: 23219545
Hjemmeside: http://www.katolsk.no/okb/familie/ 
            

Se mer om Familiesenteret i siste nummer av Broen
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  Minneord – søster Christine
Søster Christine Laagland, som i mange år var 
«husmor» på Enerhaugen, døde for noen uker 
siden i Nederland. P. Hubert og sr. Intermerata og 
en av de aller første guttene fra Filmklubben på 
Enerhaugen  var i begravelsen hennes i  
Maastricht. P. Ronald har oversatt minneordene 
fra hennes begravelse (av Leny Paulissen) . Vi  
gjengir her et lite utdrag. Sr. Mary 
(Borromeussøster i Moss) har sendt 
Hallvardsvaka et fint bilde av sr. Christine) 
Sr Christine, eller Boudie, var det tiende barn i 

rekken i familien Laagland fra Woudsend, Friesland...I 1943 trådte hun 
inn hos Carl Borromeus-søstrene i Maastricht. Hun utdannet seg som 
sykepleier. Etter å ha avlagt sine evige løfter kom hun til Norge i 1950. 
Hun arbeidet i flere år som sykepleier på Hamar. I 1968 ble hun ambulant 
sykepleier i Oslo, Hamar, Moss og ble så husmor i fransiskanernes kloster 
i Oslo.

Etter 40 år i Norge, sa hun ja til sitt neste oppdrag i Brüssel. Tilbake 
i Maastericht mente sr. Christine å ha funnet sitt siste hvilested. Hun levde 
tilbaketrukket i bønn og leste sin norske Bibel. Hennes fysiske skavanker 
gjorde at hun likevel måtte flytte enda en gang, nå Emmanuel – klosteret i 
Rijckholt. Her døde hun 3 februar 2007. 
                                                         
                           
                            Vi lyser fred over hennes minne!

Det er vesper og sakramentstilbedelse 
hver tirsdag etter kveldsmessen.
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Pilegrimens nære og fjernere mål
I et tidligere nummer av Hallvardsvaka skrev Ole Martin 
Holte en engasjert artikkel om Fransiskushjelpens 
pilegrimstur til Assisi. Turen var så langt jeg har forstått 
typisk katolsk i den forstand at den ikke først og fremst var 
en stor fysisk utfordring. Fransiskushjelpen søkte til Assisi 
for om mulig å komme nærmere Frans ånd, hvem han var, 
hans liv og tanker og de stedene han gikk og oppholdt seg.

Begrepet pilegrimsvandring har engasjert meg i mange år. 
For noen år siden da barna var i begynnelsen av tenårene, 
så satte familien seg i bilen med kurs for Trondheim. Vi 
fulgte opplegget til den katolske menigheten i byen med 
messe i Nidarosdomen og Stiklestadspelet i tillegg til alle 
aktivitetene under Olavsfestdagene. Det minnet som 
likevel står sterkest er vandringen fra kirken på 
Sverresborg og ned til Vår Frue kirke Olsokaften.

I den tiden jeg deltok i Katekismeundervisningen i 
St. Hallvard,  tok jeg en gang initiativ til en minivalfart for 
alle barna; med buss til Granavollen, messe i Mariakirken, og så vandring 
langs pilegrimsleden i det vakre landskapet de ca. 5 km til Gamle Tingelstad 
kirke. Turen er for meg et de beste minnene fra den tiden, og man håper jo at 
barna også husker den som et positivt minne.

For noen uker siden gikk jeg en ukes tid på pilegrimsleden til Santiago di 
Compostella. Vi valgte å starte turen i Frankrike rett nord for Perryneene, 
krysse over fjellkjeden og følge leden så langt vi rakk. Formålet med turen var 
ikke eksplisitt religiøst. Ved registreringen i klosteret i Roncesvalles på 
sydsiden av fjellovergangen, så fylte alle pilegrimene ut et skjema, hvor man 
skulle krysse av om turen var hovedsakelig religiøst, spirituelt eller kulturelt 
motivert. Mitt følge fordelte seg på alle alternativene. Hva som likevel skilte 
denne turen fra fotturer i den norske fjellheimen, var at alle menneskene gikk 
på den samme veien, samme retning, de fleste sov under samme tak i de enkle 
herbergene. Fordi det falt naturlig at mange gikk de samme dagsetappene, så 
ble man etter hvert kjent med vandrere fra mange land og med vidt forskjellig 
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bakgrunn. Fellesskapsfølelse oppstår, og selv når vår tilfeldig sammensatte 
”gruppe” blir spredt rundt i en av de større byene langs ruten, så er det veldig 
hyggelig stadig å treffe og hilse på kjente fjes.

Å være katolikk i et gammelt katolsk land som Spania er ikke noe 
problem. I de fleste byene vi kom til ble det feiret messe hver aften med 
velsignelse av pilegrimene. Messens struktur forteller en hele tiden hva som 
skjer selv om jeg forstår lite spansk. En setning som likevel ble gjentatt flere 
ganger, og som står fast i minnet, er: ”Camino de Santiago, camino della vida”, 
som jeg oversetter med: ” Veien til St. Jacobs grav, livets vei”. Her passer det å 
flette inn definisjonen fra den katolske hjemmesiden, fra  et dansk 
internettleksikon:
pilgrim (lat. peregrinus = fremmed). En person, som valfarter til et helligt  
sted. Formålet med en pilgrimsfærd er den personlige fordybelse i en religiøs 
begivenhed, der er knyttet til stedet. Enhver kristen kan siges at være pilgrim i  
sit liv, på vej mod Gud. "Kirken vandrer som en pilgrim mellem verdens 
forfølgelser og Guds fortrøstning".
Formålet med denne lille artikkel er ikke å fortelle om mine personlige 
opplevelser i det siste, men å teste ut en idé jeg har båret på en tid: Er det andre 
i menigheten som kunne tenke seg å legge ut på en pilegrimsvandring? 
Vandringen må verken være lang eller strabasiøs, men jeg har tro på at det å gå 
sammen kan ha en del positive virkninger i tillegg til målet, som bør være et 
tradisjonelt valfartsmål. For katolikker i Norge er Nidarosdomen selvfølgelig 
det opplagte valget, men over 500 km er for ambisiøst i denne omgang. Derfor 
tenkte jeg å forslå for eksempel en litt utvidet helgevandring fra St. Halvard til 
Søsterkirkene på Gran. Grunnen til at denne utlysning kommer i Halvardsvaka 
er at jeg finner det naturlig å starte med min egen menighet, hvor det er mange 
jeg ikke kjenner. Menigheten vår består av folk fra over 100 nasjoner, og selv 
om det å gå på tur er såkalt typisk norsk, så ville det vært flott om en slik 
pilegrimsvandring kunne bli like internasjonal som veien til Compostella. Jeg 
skulle håpe at dette kunne realiseres på forsommeren i 2007. Hvis du lurer på 
hvem jeg er, så spiller jeg ofte piano under familiemessene første søndagen i 
måneden. Ta kontakt neste gang vi møtes i kirken eller skriv til meg på min E-
post: paloeken@hotmail.com     

~  Per Axel Løken ~~
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Nytt medlemsregister
Får du mer enn ett eksemplar av Hallvardsvaka?

Vi har i den siste tiden gått over til 
et nytt system for 
medlemsregister. Mens man 
tidligere hadde hvert sitt system i 
hver menighet, har vi nå et felles 
register for hele Norge. En av 
fordelene med dette er at ingen 
blir borte i systemet selv om man 
flytter fra en menighet til en 
annen.
Dette er første nummer av 
Hallvardsvaka som sendes ut 
basert på adresser i det nye 

systemet. Dersom en husstand består av flere medlemmer, sender vi ut til 
den personen som systemet mer eller mindre tilfeldig har utpekt som 
”hovedperson” med påskriften ”m/fam.”. Hvis vi ikke har klart å koble 
alle som bor sammen til én husstand, vil man motta to eller flere 
eksemplarer av menighetsbladet. Vennligst si fra til oss dersom dere får 
flere blader, så sparer vi utgifter til trykking og porto.

Si også gjerne fra dersom dere ønsker at en annen person i 
husstanden skal stå som ”hovedperson”.
Og selvsagt vil vi gjerne at dere sier fra hvis dere flytter, slik at vi får 
oppdatert ny adresse.
Henvendelser om mottak av flere blader, endring av hovedperson og nye 
adresser bes gitt til menighetskontoret. Helst pr e-post til oslo-
st.hallvard@katolsk.no. Men alternativt kan man bruke telefon 23 30 32 
00, faks 23 30 32 01 eller vanlig post til St. Hallvard kirke, Enerhauggt 4, 
0651 Oslo. Det er fint om dere oppgir det nummeret (4 eller 5 sifre) som 
står nederst til høyre på adresseetiketten på bladet, det gjør det raskere for 
oss å gjøre oppdateringene.
~ Frode Eidem ~
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Regnskap for vår menighet
Regnskapet for 2006 viser driftsinntekter på kr 3,6 millioner og 
driftsutgifter på kr 3,1 millioner, altså et driftsoverskudd på ca kr 500.000.
Prosentvis fordeler inntekter og utgifter seg som følger:

Inntekter 3,6 millioner Utgifter 3,1 millioner 

Når man tar hensyn til spesielle gaver, renter, bankgebyrer og 
avskrivninger, har man et overskudd på litt over kr 650,000, som er avsatt 
til fond for å møte fremtidige krav til vedlikehold, biler, ny kirke i Oslo 
sydøst osv.

Diagrammene viser at den kommunale støtten er den klart viktigste 
inntektskilden. Derfor er det meget viktig at alle katolikker er registrert 
med personnummer. Den største utgiftsposten er lønn og 
arbeidsgiveravgift for prestene og andre ansatte. Men man har kanskje 
ikke gjort så mye vedlikehold av bygningene som man burde.

Budsjettet for 2007 har driftsinntekter på nesten kr 4 millioner. 
Størst økning forventer vi på de kommunale tilskuddene siden 
medlemstallet har fortsatt å øke og nå er på over 10.000. Utgiftene er 
beregnet til å øke til drøye kr 3,5 millioner. Dette gir et forventet 
driftsoverskudd på kr 440.000.
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Som ekstraordinær post har vi avsatt ca kr 180.000 som først og fremst 
skal brukes til nye bord og stoler i den nye menighetssalen. Når vi så tar 
hensyn til renteinntekter, forventer vi at vi vil ha drøye kr 300.000 til å 
avsette til diverse fond for fremtidig vedlikehold og investeringer. For å 
sikre fortsatt god økonomi, og bygge fond for fremtidige utfordringer, er 
det derfor viktig at medlemmene fortsatt gir penger til kollekt og helst 
øker kirkebidragene. Vi vil derfor minne om biskopens anbefaling for 
noen år siden om at alle katolikker, hvis mulig, gir minst 1% av brutto 
inntekt til kirken.

~~ Frode Eidem, menighetssekretær ~

Katolsk språkbruk
Av og til blir jeg helt fra meg over en del av språket som brukes i kirken, 

f.eks. ord som kansellist og monsignore (se side 6-7). Siste nytt er at min 

kjære pater Rory (Mulligan) er blitt pønitentiar. For en skjebne! Jeg 

kjenner en innbitt motstand mot å forsøke å forstå slike forferdelige ord. 

Språket er hverken evangelisk , vakkert eller godt norsk! 

Jeg oppfordrer biskop Bernt til å opprette et katolsk språkråd.

 ~ A.E.~~
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Menighetsrådsvalg
 

Informasjon om gjennomføringen
Valg til St. Hallvard menighetsråd og Pastoralrådet for Oslo Katolske 
Bispedømme gjennomføres i mai. Valgurnene blir satt opp i St. Hallvard 
og på Holmlia søndagene 6. og 13. mai, og på Nesodden søndag 13. mai.

Alle som er konfirmert og står i sognekartoteket har stemmerett.
 
Menighetsråd
Det skal velges nytt menighetsråd for en to-årsperiode fra 1. september 
2007 til 31. august 2009. Fra det nåværende menighetsråd stiller Nathan 
Christopher og Virginia Grindrud til gjenvalg.
Det skal velges 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Derfor skal det 
stemmes på inntil 7 personer på vedlagte stemmeseddel. De 7 
kandidatene som får flest stemmer blir medlemmer i menighetsrådet, de 
andre blir varamedlemmer i den rekkefølge de har fått flest stemmer.
 
Pastoralrådet i OKB
Representanten fra menigheten til Pastoralrådet velges også for to år. 
Frøydis Gustavsen og Karl Biehl stiller til gjenvalg. Det skal velges 1 
representant og 1 vararepresentant. Kandidaten med flest stemmer blir 
representant, den neste blir vararepresentant. 
Legg den/de utfylte stemmeseddel (sedler) i en konvolutt. Legg 
konvolutten i en ny konvolutt som du skriver navnet ditt på, 
slik at det kan kontrolleres at du er stemmeberettiget i menigheten.
Konvolutten med stemmeseddel (sedler) legges i valgurnen på de 
angitte søndager, eller den kan legges i en ny konvolutt adressert til 
Valgkomiteen i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo, innen 
13. mai.
Vi håper på stor oppslutning om valget på menighetsråds- og 
pastoralrådsrepresentanter.                              Vennlig hilsen valgkomiteen
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STEMMESEDDEL TIL VALG AV MENIGHETSRÅD 2007-2009

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDET:

Kryss av inntil 7 navn

Christopher, Nathan, 43 år, skoleassistent
Grindrud, Virginia, 54, frisør
Gronkiewicz, Barbara, 50 år, lærer
Guntvedt, Liv, 57 år, lærer m/ videreutdanning i psykisk 
helsearbeid
Haave, Marion, 51 år, økonomisjef
Klingenberg, hallvard, 51 år, realist, selvstendig næringsdrivende
Ring, Frank, 63 år, daglig leder innen bilpleie
Tewolde, Ghebremedhin, 47 år, barne- og ungdomsmiljøarbeider i 
Oslo kommune
Vik, Aasmung, 59 år, dramaturgsekretær
Vu Thi Nghia, 40 år, reseptar

KANDIDATER TIL PASTORALRÅDET 2005-2007:

Kryss av ett navn

Biehl, Karl M., 68 år, pensjonsist
Gustavsen, Frøydis, 65 år, opplæringsleder
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Mer om økonomien i St. Hallvard menighet
St. Hallvard menighet har i 
den senere tid opplevd en 
positiv utvikling innen 
kirkebidrag og innsamlede 
kollektmidler. Dette er 
prisverdig og det er på sin 
plass å takke alle givere for 
gitte bidrag. Oversikten 
over innsamlet kollekt blir 
presentert månedlig i 
”Søndagsbladet” som den 
enkelte kirkegjenger får ved 
søndagsmesse, men for å 
rekke de som av ulike 
årsaker ikke deltar i 
søndagsmessen kommer det 
også en oversikt her i 

Hallvardsvaka. Økonomi og ”pengemas” kan noen ganger oppleves som 
ubehagelig og kanskje noe som det ikke er så lett å forstå er et viktig element i 
alt arbeidet St. Hallvard utfører. Det er derfor nødvendig at vi blir minnet på at 
på tross av en del økonomiske bidrag fra det offentlige er det helt nødvendig at 
det enkelte medlem av St. Hallvard bidrar med pengestøtte etter beste evne. 
Det koster penger å holde kirkebygget i stand; vinduer må skiftes, dører 
repareres, møbler fornyes, kjøkkenutstyr byttes ut og slik kan man egentlig 
holde på i ganske så lang tid med å ramse opp alt det som faktisk ikke er gratis 
og som må betales av menigheten. I tillegg må vi som en menighet i sterk 
vekst og utvikling tenke langsiktig, blant annet sette av midler til framtidige 
behov for nybygg som vil melde seg før eller side. Arbeidet med å planlegge 
St. Hallvard syd (Holmlia) er allerede godt i gang og kommer til å trenge 
betydelige midler for å kunne bli realisert til menighetens beste. St. Hallvard 
menighet fortjener å kunne være i stand til å drive sine allsidige aktiviteter i 
lokaler og forhold for øvrig som gjør det lett å holde fokus på 
primæroppgavene og ikke bruke unødig tid og energi på noe som ikke virker 
eller mangler på grunn av pengemangel.
Finans- og Eiendomsutvalget (FoE) er et utvalg innen Menighetsrådet (MR) 
som har som hovedoppgave å sørge for at økonomien og praktiske forhold 
rundt kirkebygg, lokaler og så videre fungerer optimalt. Dette arbeidet kan bli 
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svært utfordrene når begrensede midler står til disposisjon samtidig som krav 
og forventninger fra flere områder skal dekkes.
St. Hallvard menighet v/FoE oppfordrer derfor DEG til å bidra til med penger 
som kan brukes til alle aktivitetene og områdene som er beskrevet ovenfor. 
Husk at ingen beløp er for små (heller ikke er noen beløp for store!) Dersom 
du gir etter beste evne er du med på å gjøre St. Hallvard til en levende 
menighet som gir innhold både verdslig og religiøst!
Bidrag kan gis ved kollekt, autogiro eller ved bruk av betalingsblanketten som 
ligger i bladet!

Med vennlig hilsen   Finans- og Eiendomsutvalget (FoE)

     Finans- og eiendomsutvalget
 i  St. Hallvard menighet

 Finans- og eiendomsutvalget skal bestå av 4 – 6 medlemmer 
med regnskapserfaring og eiendom/byggetekniskerfaring,

samt sognepresten. Finans- og eiedomsutvalget rapporterer direkte til  
Arbeidsutvalget.

Finans- og eiedomsutvalget skal fungere som en gruppe utenfor valgt 
menighetsråd. Deltagerne utnevnes/verves utenfor menighetsrådet. De velges 
på grunnlag av sin kompetanse innen fagområdene og ha direkte samarbeid 
med sognepresten og regnskapssekretæren. Utvalget skal ha en rådgivende 
funksjon og vil foreta regelmessige kontroller av regnskapsføringen i St. 
Hallvard.
Leder i gruppen velges av utvalgets medlemmer og bør fungere i en periode på 
3 til 5 år. Valg av ny leder bør ikke gjøres samtidig med skifte av 
menighetsråd. Dette vil gi stabilitet og trygghet for økonomistyringen i 
menigheten. Ved behov kan lederen kalles inn til menighetsrådmøte og vil da 
ha møte- og talerett i menighetsrådet i saker som angår utvalget.
Menighetsrådet sammen med sognepresten og Finans- og eiendomsutvalget 
setter opp budsjetter, sørger for at regnskapet føres i tråd med god 
regnskapsskikk, sørger for revisjon, forvalter sognets midler/eiendeler jfr. 
Statutter for Menighetsrådet pkt. 5.f.
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Finans- og eiendomsutvalget har ansvar for:

➢           Planlegging av byggetekniske tiltak og vedlikehold av
menighetens bygningsmasse

➢           Sette opp budsjettforslag  

➢           Forvalte menighetens midler i samsvar med Menighetsrådets 
retningslinjer og vedtak

➢           Påse at budsjettarbeidet blir igangsatt i god tid og at fristene 
i budsjettarbeidet overholdes

➢           Vurdere årsregnskapet og fremlegge forslag om disponering 
av overskudd

➢           Vurdere økonomi i forhold til budsjett

➢           Uttale seg om investeringer i forhold til budsjett

➢           Videreformidle jevnlige økonomiske rapporter til 
Arbeidsutvalget

➢           Det føres referat fra utvalgsmøter. Kopi av referat sendes 
menighetsrådsleder til orientering og til menighetskontoret 
for arkivering.

Vedtatt av St. Hallvard menighetsråd 15.10.2002 og revidert 08.06.06
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Messetider i den stille uke og påsken 2007
Palmesøndag 1. april
0935: Fromesse
1100: Palmesøndagsliturgi (begynner 
i Grønland kirke)
1100: Palmesøndagsliturgi i Holmlia 
kirke (merk tiden!)
1300: Palmesøndagsliturgi på polsk
1730: Palmesøndagsliturgi på tamil

Mandag 2. april
1800: Messe

Tirsdag 3. april
1800: Messe (ikke vesper)
1800: Oljevigselsmesse i St. Olav

Onsdag 4. april
1100: Messe
1800: Messe

Skjærtorsdag 5. april
1600: Skjærtorsdagsliturgi på tamil
1900: Skjærtorsdagsliturgi, agape-
           måltid

Langfredag 6. april
1100: Langfredagsliturgi på tamil
1700: Langfredagsliturgi
1700: Langfredagsliturgi i 
           Holmlia kirke

Påskeaften lørdag 7. april
(ikke messe kl 10.00)
1730: Påskenattsliturgi på tamil
2245: Påskenattsliturgi

1. påskedag søndag 8. april
(ikke fromesse kl 09.35)
1100: Høymesse
1300: Messe på polsk
1430: Messe på vietnamesisk
1700: Messe i Holmlia kirke
1730: Messe på tamil

2. påskedag mandag 9. april
1100: Høymesse



Enerhaug-nytt
 

DØPTE
04.11.06    Helena Keser (St. Josephs kapell)
04.11.06    Celia Korsli (St. Olav)
04.11.06    Angela Hernandez Lundvold (St. Olav)
11.11.06    Gavin Fredrik Aquino (St. Olav)
11.11.06    Alexandro Suero Martinez (St. Josephs kapell)
11.11.06    Sebastian Benasic (St. Olav)
12.11.06    Olivier Martines Lukawski (St. Hallvard)
18.11.06    Silje Tengelsen (St. Olav)
25.11.06    Marcus Frastad-Stawczyk (St. Hallvard)
25.11.06    Martin Gasalatan Dalsrud (St. Olav)
02.12.06    Bo Johannes Halvfstad (St. Hallvard)
02.12.06    Ethan Samson (St. Hallvard)
09.12.06    Maria Helene Ison Kallandsvik (St. Olav)
09.12.06    Minh Nguyet Lilian Huynh (De vietn. martyrers kapell)
10.12.06    Gianluca Enrique Savalli Diaz (St. Josephs kapell)
16.12.06    Tobias Lockwood Kozlowski-Meyer (St. Hallvard)
16.12.06    Yulianne Avalos Carvajal (St. Olav)
21.12.06    Carl Nicolay Bozenski-Wisløff (St. Hallvard)
26.12.06    Jakob Rennehvammen (St. Hallvard)
27.12.06    Vina Le (De vietnamesiske martyrers kapell)
28.12.06    Tristan Josef Webjørnsen Dulguime (St. Josephs kapell)
30.12.06    Vian Doan (St. Olav)
30.12.06    Henry Quan Doan (St. Olav)
06.01.07    Yosan Gergeo (St. Hallvard)
06.01.07    Natalia Nilsen (St. Hallvard)
06.01.07    Adrian Rulinda (St. Hallvard)
06.01.07    Eva Lazic (St. Olav)
13.01.07    Carla Maria Do Carmo (St. Hallvard)
14.01.07    Alexander Tyrkiel (St. Hallvard)
20.01.07    Madeleine Isabella Santos (St. Hallvard)
20.01.07    Amelia Anna Raciniewski (St. Olav)
20.01.07    Nathan Daniel (St. Olav)
27.01.07    Joseph Verdu-Isachsen (St. Olav)
03.02.07    Sara Elisabeth Lingner (St. Hallvard)
10.02.07    Manuel Dell-Armi (St. Hallvard)
10.02.07    Kristian Pedersen Torres (St. Hallvard)



10.02.07   Knut Johannes Katla (St. Hallvard)
10.02.07   Kenny Hoang Do (St. Magnus)
17.02.07   Ellida Isabella Yanez Munch (St. Hallvard)
17.02.07   William Maciej von Wika-Czarnowski (St. Olav)
18.02.07   Daniel Svinningen (St. Hallvard)
18.02.07   Sofia Kiønig Rikheim (St. Hallvard)

  EKTEVIET
 26.08.06    Kristin Marie Synnøve Biehl og 
                  Christian Baptist (viet i Tyskland)
25.11.06    Ngoc Doan Trang Nguyen og
                  Thanh Nhat Chu (viet i St. Olav)
02.12.06    Rasika R. Perera Kankanige og
                  Tennyson Ignatius Regis (viet i St. Olav)
20.01.07    Linh Thi Thuy Nguyen og
                  Dung Hoang (viet i St. Josephs kirke, Oslo)
 
                                                           DØDE
09.11.06    Bartosz Kubak
22.12.06    Tosca Placek
01.01.07    Else Glad Christensen
02.01.07    Per Arne Wulff
03.02.07    Maria Angelica Mena Vilches

Vanlige messetider i St. Hallvard kirke
Søndag: kl. 0935 fromesse og kl. 1100 høymesse (første søndag i måneden er  
det familiemesse), 1300 messe på polsk (hver søndag)
1. søndag i måneden: messe på tamil kl 1730
2. søndag i måneden: messe på vietnamesisk kl. 1430
2. søndag i måneden kl 1800: ungdomsmesse etterfulgt av ungdomskafé 
(11.mars, 13. mai).
3. søndag i måneden: messe på tamil kl. 1730
Mandag til lørdag: kl. 1800 messe (messen på lørdag er 1. søndagsmesse)
Onsdag: kl. 1100 hverdagsmesse, Kontaktklubb
Lørdag: kl. 1000 hverdagsmesse
St. Hallvard Syd – Holmlia messested ( kirke)  Søndag: kl. 1700 messe
Nesodden messested: Nesodden gamle kirke: 18/3, 15/4, 13/5, 10/6, kl  1715



Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:
p. Nikolas Goryczka ofm.
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 91 88 50 24
Nikolas.Goryczka@katolsk.no 

Kapellaner:
p. Frans Szajer ofm.
Akersveien 16B, 0177 Oslo
tlf. Priv: 23 21 95 71 / 92 02 15 49
Frans.Szajer@katolsk.no 

p. Mariusz Lewandowski
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 41 45 54 22
Mariusz.Lewandowski@katolsk.no 

p. Gregor Gryz
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 /  47 65 58 54 
Grzegorz.Gryz@katolsk.no 

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no

        Vaktmester og renholder:
        Christy Reginold Lawrence

        Frivillige på kontoret:
        Romana Funnemark, 
        Berit Müller, Eileen Tørnes, 
        June Skaug, Gro Hindahl.

Leder av menighetsrådet:
Mary-Ann Ruud Jensen
Glimmerveien 24, 1155 Oslo  
tlf. priv: 23 38 07 84
mary-a-r@online.no

                                                          
                                                             Utsnitt av tegning, Astri Tønnessen Berg
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B-økonomi
Returadresse:

St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4

0651 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til 
avsender med opplysning om den nye adressen.

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
tel: 23303200
Fax: 23303201
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard

Kontortid
Mandag til fredag kl 1000-1400

Holmlia messested
Ravnåsveien 28,1254 Oslo
tlf 22610217
Torsdager fra kl 1100 – 1400

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til 
Aslaug Espe, Skogfaret 10, 1430 Ås
e-post:hallvardsvaka@katolsk.no,  64942641 / 64878681 
Ansvarlig redaktør: p.Nikolas Goryczka ofm
Redaktør: Aslaug Espe
Redaksjon: Kristin Espe Bjørnstad, Arthur Haakonsen, Jan Frederik 

 Solem og Ole Martin Holte 

Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter, om vi bruker 
feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv.  
Send oss gjerne en e-post... TAKK!!
Trykk: Haakon Arnesen as. Oslo
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