Foto: Maria Giæver: fra familiemessen (Maria Lysmesse) 3.2.08: Offergavene bæres frem.

Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 1/08 24. årg.

På vei mot påske
Jeg fikk tilsendt et dikt til dette faste – og påskenummeret av
Hallvardsvaka. Diktet er skrevet av Åge Rønning. Jeg husker så godt Åge
fra den tiden barna mine var små. Da satt Åge og Magda alltid på benken
foran oss i kirken. Vi kjente et fint fellesskap med de to. Vi snakket sjelden
sammen, som oftes bare hilste og smilte vi til hverandre. Barna var veldig
nysjerrige på denne mannen i rullestol som alltid smilte og hadde et glimt i
øyet. Det var også så rørende å oppleve fellesskapet mellom Magda og Åge.
Åge måtte ha hjelp av Magda for å kunne ta i mot kommunion. Dette er et
vakkert «bilde» som alltid vil være i meg. Jeg vil derfor dele Åges dikt med
dere. Kanskje kan det bli en fin forberedelse påske for dere.
~ Aslaug ~

Bønn i mørke og lys
Herre, la meg aldri triumfere
over mine fiender.
Tilgi meg denne elendige
bønnen til deg,
du forstår hva jeg
tenker.
Jeg er hjelpeløs
uten din kjærlighet.

Herre, jeg er ikke verdig
til dette, la meg
aldri glemme
min uverdighet.
La meg aldri triumfere
over dine venner.

La meg finne den alle
steder, også hos dine fiender

Tilgi meg min skyld
i hatet og angsten og
alle lidelsene og la meg
lære i taushet.

La meg motta din kjærlighet
som et tomt kar
fylles av klar vin.
Slik at jeg kan bli rakt
til en fattig.

I mørke er jeg
alene med deg, hjelp
meg da til ikke å
spørre, ikke snakke
mange ord.

La meg da være uten navn
og ære, være flinten
i det buede stenkar
og likevel rørt av dine
hender.

Nå i morgenlyset, send meg
avsted igjen.
Herre, gi meg dristighet
til å tape.
(Diktet stod i St. Olav Tidsskrift
nr. 13, 1966).
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Kjærlighetens uke
av Åge Rønning (en påskebetraktning fra 1961 fra St. Olav Tidsskrift)
I går red Vår Herre inn veien til Jerusalems port, mens folk jublet og strødde
sine grener foran Ham. Men i dagene som nu kommer stopper jubelen, det er
akkurat som om alle dekker til ansiktene sine. Og Han spyttes på, hudflettes og
nagles til et kors av tre.
Og i nattemørket før søndagsmorgenen til
helgen igjen går Han rett ut av graven. Når de
to kvinnene kommer i det første morgenlyset, er
graven tom.
I dette, i denne frivillige underkastelse og
”fornedrelse”, og i dette under i nattetimene,
hviler vår kristne tro. Vi maser med vårt, noen
klager på bakerne som skal ha så mye ferie,
noen kan ikke rive seg løs fra atomdebattenes
irrganger, noen pakker ryggsekkene, likevel er
det ikke det som er påske.
For i denne påske feires ikke bare et blekt
minne om noe vi hørte om engang på skolen, i
et snusbrunt klasseværelse med skjev komfyr. I
påsken gjentas lidelseshistorien, vi håner igjen
Kristus når vi håner andre, baktaler og sverter andre. Vi hudfletter Ham, nagler
Ham, alt om igjen. Like rystende, like skremmende, og like mørkt som den
første påske.
Og likevel, likevel, mens vi ligger i solveggene rundt omkring påskemorgen og
kanskje ikke har tenkt så mye på dette med påske som et kristent mysterium,
den største kristne høytid i året, så har Han gjenoppstått.
Frivillig har Han igjen tatt på seg tyngden av vår skyld, og som en jublende
bekreftelse på at dette virkelig var Gud selv, er graven tom i de første spede
solglimtene på murhellene påskemorgen.
I vissheten om dette er vi kristne, med ansvar og forpliktelser, men først og
fremst i dette merkelige spill av sorg og glede. Påsken 1961 har så mange ting
å by oss, tekniske rariteter, fra infrarød grill til måneraketter, politiske kamper,
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pengesorger, en nesten uutholdelig spenning i forholdet mellom de to
maktblokker i verden. Forvirring, misforståelser, rent hat. ”Visste du bare hva
som tjener til din fred…”
Tenk om vi i disse få dager i hvert fall kunne fatte litt av dette, vi tuslete,
månesyke raringer. Det ene budet som bare er kjærlighet, vi skal elske våre
fiender. Hver vi ikke tilgir, er et slag i Herrens ansikt, hver vi støter bort, er en
ekstra byrde for Ham når Han bærer trekorset det siste stykket til retterstedet.
Hver baktalelse er den onde mumlingen langs veien, hvert slag er den siste
naglen.
Vi er alle medskyldige.
Og vi er alle bundet sammen på godt og ondt. La oss kanskje huske en ting: vi
lever i en farlig tid. Mange ting trues.
Vi kan ikke forsvare det vi tror på og står for i hat. Mange steder lever troen på
dette påskeunder ”under jorden”, lever i små grupper av menneske som sniker
seg langs husveggene til sine hemmelige møtesteder.
I fengsler og torturkamre sitter kristne i denne påsken.
I nattemørket gjemmer kristne seg mens politifolkene tramper rundt på jakt
etter dem. Men vi kan ikke møte dette med hat.
For Han hatet ikke de som spyttet på Ham, hudflettet Ham, naglet Ham opp
som den usleste av de usle. Han elsket dem også, det er den rystende og
vidunderlige sannhet det. Elsket dem og døde for dem. I den uke vi nu går

inn i.

Noen å snakke med ?
● Fransiskushjelpen; Tilbyr enkeltpersoner og par å bearbeide sorg etter
dødsfall i en sorggruppe. Fransiskushjelpen driver Oslos største sorgtjeneste
med 17 forskjellige sorggrupper. Tlf: 22707680

● Oslo Katolske Bispedømmes Familiesenter. Rådgivning, samtaler og hjelp i
vanskelige situasjoner: familie@katolsk.no Tlf: 23219545.

● Det vietnamesiske pastoralsenteret: www.mucvu.no
● Psykoterapeut/gestaltterapeut Ole Martin Holte. Tilbyr sjelesorg,
samtaleterapi og veiledning: www.samtale-terapi.no Mob: 97953843.

● Psykoterapeut Elzbieta Schjetne, samtaleterapi/veiledning på norsk, polsk og
engelsk. Tlf. 22137396, Mobil: 93413224, metapontum@broadpark.no
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Nestekjærlighet foran vår egen dør
AvDarko Wakounig, innenlandsmedarbeider Caritas Norge

Den katolske kirke i Norge har de siste årene opplevd en nokså kraftig vekst.
Dette er selvfølgelig en gledelig utvikling for Kirken, men det stiller den også
overfor nye utfordringer. Det kommer nå mange innvandrere til Norge, og
spesielt den økte innvandringen fra Polen og Litauen har vært en utfordring.
Når innvandrere trenger hjelp, hender det ofte at de enten henvender seg til den
nærmeste katolske kirken eller til Caritas, som er Den katolske kirkes
bistandsorganisasjon. Dette er naturlig for mange innvandrere. Caritas
Internationalis, som er en internasjonal sammenslutning av lokale Caritasorganisasjoner, består nemlig av totalt 162 medlemsorganisasjoner i rundt 200
forskjellige land og territorier, og spesielt i katolske land står Caritas for svært
mye sosialt arbeid, noe som gjør organisasjonen tilsvarende godt kjent. På
verdensbasis er Caritas for øvrig en av de største hjelpeorganisasjonene.
Caritas Norge ble grunnlagt i 1952 som Norsk katolsk flyktninghjelp, og ble så
i 1964 omstrukturert til det vi i dag kjenner som Caritas Norge. Tradisjonelt
har hovedfokuset vært rettet mot utlandet. Det karitative arbeidet i Norge, for
noen bedre kjent som ”diakonalt arbeid”, har spilt en mindre rolle. Dette i en
viss grad fordi ordenssøstrene tok seg av mye av dette arbeidet før i tiden.
Det er i dag forholdsmessig få søstre igjen i Norge, samtidig som Kirken har
vokst. Dette medfører mange nye utfordringer for Kirken. Kirkens virke hviler
nemlig på tre søyler:
- på liturgien, det vil si messefeiringen og felles bønn
- på katekesen, det vil si forkynnelsen og undervisningen av troen
- på det karitative arbeidet, det vil si hjelp til mennesker rundt oss og i verden.
Det er viktig for Kirkens troverdighet at alle tre søyler er omtrent like sterke.
Liturgien og katekesen er stort sett godt ivaretatt her i Norge. Imidlertid bør
det rettes mer oppmerksomhet på det karitative arbeidet. For St. Hallvard
menighet sin del kan vi si at Fransiskushjelpen gjør en svært viktig jobb, og
den bidrar uten tvil med sitt til at pastorale behov blir dekket. Likevel klarer
Fransiskushjelpen ikke å ta fatt i alle utfordringer, og det er her Caritasgruppens engasjement er viktig. Caritas-gruppen og Fransiskushjelpen skal
altså på ingen måte konkurrere med hverandre, men de skal dekke hver sine
områder og på denne måten utfylle hverandre.
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Hva er så de udekkede behovene i vår menighet, hva er det Caritas-gruppen
kan og bør arbeide med?
Det gjelder å identifisere behovene, og så lindre den nøden som finnes.
Følgende tiltak kan iverksettes av en Caritas-gruppe:
- Besøkstjenester; også i vår menighet bor det ensomme mennesker – syke,
eldre, uføre og innvandrere. Mange av dem vil sette pris på å få regelmessige
besøk av en person fra menigheten eller å bli invitert på en spasertur eller
kaffekopp, for på denne måten å kunne delta i et sosialt liv.
- En gruppe med store behov, og som øker kraftig, er innvandrere. Spesielt for
nyankomne innvandrere spiller det en stor rolle om man blir tatt godt imot og
inkludert i menigheten. Kirkekaffe er en fin arena til slike formål, og fra tid til
annen går det an å arrangere større arrangementer som for eksempel
kulturdager.
- Innvandrere har et stort informasjonsbehov, spesielt i ankomst- og
etableringsfasen. En informasjonstjeneste for eksempel en gang i uka vil da
være verdifull hjelp for mange.
- Språkkurs og språkhjelp for innvandrere, som for eksempel hjelp til å forstå
brev fra myndighetene eller å skrive brev. En slik organisert
konversasjonshjelp vil sikkert bli tatt godt imot og den vil bidra til å forbedre
innvandrernes praktiske norskkunnskap betraktelig.
- Treff for hjemmeværende småbarnsforeldre, slik at man kan komme seg ut
og møte andre i en lignende livssituasjon. Det sier seg selv at spesielt de med
lite nettverk i Oslo vil ha spesiell stor glede av en slik småbarnsgruppe.
- Og dette er bare eksempler på arbeid som kan settes i gang…
Caritas-grupper i menighetene er Kirkens redskap for å få dette viktige
arbeidet gjort.
”Caritas forandrer verden!” er Caritas Norges slagord, og det er foran vår egen
dør dette arbeidet må begynne.
Derfor inviterer vi alle til å delta i menighetens Caritas-gruppe. Det stilles
ingen høye krav til deltagerne i denne gruppen.
Er du glad i å omgås mennesker og er du interessert i andre menneskers ve og
vel, er du antageligvis en god kandidat. Du trenger heller ikke å bruke all
fritiden din på dette arbeidet. 6-10 timer i måneden kan mange av oss avsette
til frivillig karitativt arbeid. Men disse timene kan utgjøre en stor forskjell for
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en ensom som kan få noen å snakke med, eller en innvandrerfamilie som får en
venn å henvende seg til når de måtte trenge det.
Caritas Norge vil støtte opp om dette arbeidet og bistå med praktisk hjelp
og koordinering.

Alle som kan tenke seg å bli med, kan kontakte menighetskontoret i St.
Hallvard (tlf. 23 30 32 00) og legge igjen en beskjed til leder i diakoniutvalget,
Barbara, eller hennes vararepresentanter, Nghia Vu og Virginia. Det er også
fint om du samtidig gir beskjed om hva slags arbeidsområde du personlig
foretrekker, for da blir planleggingen og oppgavefordelingen enklere.
Alle interesserte vil bli kontaktet og invitert til neste Caritas-møte!

~8~

Broder Frans

Herre, gjør meg til redskap for din fred.
(Fra Fredsbønnen)
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Hva har skjedd?
4. oktober – festen for den hl Frans av Assisi
er alltid en stor fest for alle i den fransiskanske familie, enten vi nå tilhører 1.
orden som prestene i St. Hallvard, Klarasøstre, legfransiskanere eller andre
grener av familien.
I år startet vi med aftenmessen i St. Hallvard den 4. oktober. Pater Frans og
pater Gregor konselebrerte og vi minnet våre avdøde brødre og søstre.
I litt feil rekkefølge feiret vi dagen etter Transitus som egentlig er 3.oktober.
Først var det som vanlig aftenmesse i kirken og igjen konselebrerte pater
Gregor og pater Frans. Kirken var vakkert pyntet med statuen av St. Frans
foran alteret.
Så fulgte Transitus som er en spesiell liturgi der vi minnes den hl. Frans
overgang fra livet til døden. Tekstene er tatt fra Celanos biografi om helgenen,
vi deler et måltid brød, et agapemåltid, ikke eukaristi. Denne liturgien ble
ledet av pater Nikolas, som er åndelig rådgiver for legfransiskanerne på
Lillestrøm, tekstene ble lest av legfransiskanere fra Oslo.
Legfransiskanerne inviterte til sitt oktobermøte, hvor tema var
”Elisabethsøstrenes liv – i historien og i verden i dag”. Dessverre måtte vår
innleder melde sykdomsforfall i siste liten, så denne delen ble litt amputert,
men vi fikk med oss at det er 800 års jubileum for den hl. Elisabeth av Ungarn
og at også hun var legfransiskaner. I tillegg litt om Elisabethsøstrene i Norge.
Vi hygget oss over et enkelt måltid og avsluttet med å be Solsangen.
Søndag 7. oktober var det høytidelig feiring av den hl. Frans i familiemessen,
da var pater Tan hovedcelebrant. Han holdt en fin preken for barna om Frans
og den spedalske, en preken som gikk rett inn også hos oss voksne!
Slik vi feiret vi i St. Hallvard den Hl. Frans tre hele dager til ende.
~~ Peggy Bruce ~~
Hallvardsvaka på nett!

Beklager at det ble surr i teksten på noen steder i adventsnummeret av
Hallvardsvaka. Adventsnummer og de siste utgivelsene kan du nå finne på
nettet:
http://faithandlight.katolsk.no/tidliger.htm
Aslaug
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Kjære menighet!
Jeg ønsker å takke hjertelig for kollekten som ble samlet inn til inntekt for vårt
Karitative Kjøkken i Wrocław.
Jeg takker hjertelig dem som har følsomme og åpne hjerter, som ser behovet
og imøtekommer det ved å gi andre en hjelpende hånd.
Vår hjelp når barnefamilier gjennom betaling for skolelunsj til barna, innkjøp
av skolemateriell og utdeling av næringsmidler gjennom hele året.
Mange eldre, ensomme, fattige, syke og uteliggere benytter seg av vårt
kjøkkens hjelp. Den materielle situsjonen hos mange av dem tillater dem ikke
å føre et liv under verdige forhold.
Som hellige Paulus sier: Hva dere enn gjør, gjør det med hjertet... Den
innsamlede kollekten hos dere, kjære velgjørere, er særlig tiltenkt betaling for
skolelunsjer til barn og innkjøp av næringsmiddelsartikler.
Må Gud lønne dere for all hjelpen og hvert et uttrykk for empati.
Broder Rafael, direktør.

Fra den daglige matutdelingen i Det Karitative Kjøkken i Wrocław.
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Pål ministrant er nå blitt diakon
Lørdag 5 januar ble Pål Bratbak, tidligere ivrig ministrant i vår menighet,
diakonviet sammen med Nguyen Thanh Phu. Vielsen fant sted i St. Olav kirke.
Pål leser for tiden til eksamen, men innimellom alle eksamener fant han tid til
å la seg intervjue av Hallvardsvaka.

Avleggelse av lydighetsløfte
Hvordan opplevde du å bli viet til diakon?
På en måte er det litt vanskelig å sette ord på. Det som skjedde er større
enn det jeg klarer å ta inn over meg. Hvordan kan man beskrive hvordan det
oppleves å ha mottatt en viss sakramental konfigurasjon til Kristus som det
heter så fint? Det var helt klart et stort øyeblikk. Objektivt sett er
kanskje prestevielsen en større sak, men på det subjektive plan var det
denne vielsen som var vendepunktet i livet mitt. Jeg har nå avlagt mine
løfter om å leve i sølibat, lydighet og om å be tidebønnene daglig "for
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Kirken og verden" som det heter i ritualet. Disse løftene legger jo ganske
sterke bånd på livet mitt, men det kjennes veldig godt å ha avlagt dem. Det
kan jo sammenlignes i en viss grad til et bryllup hvor man vier seg fullt og
helt til en person. Jeg føler at jeg også nå har funnet min Brud, Kirken, og
jeg ser frem til å tilbringe resten av livet sammen med henne og tjene
henne. Med diakonvielsen fikk jeg jo også hennes "ja" til meg! Det føles
godt.
Var det noe som spesielt berørte deg denne dagen?
Det var en utrolig sterk opplevelse å komme inn i den smekkfulle kirken. Jeg
vet også mange som ikke hadde mulighet til å være der ba for meg. Det
betydde veldig mye. Det at folk deltok i vielsen på den ene eller andre
måten så jeg på som en kirkelig aksept på kallet mitt som jeg har gått og
grublet over så lenge. Det er en ting at den aksepten har kommet fra
Biskopen og de som har vært ansvarlige for utdannelsen min før vielsen, men
å se at Guds folk i en bredere forstand også stilte seg bak dette ved å
dukke opp var rørende. Det var godt å se at så mange fra St. Hallvard også
var der. Det er lenge siden jeg har bodd i Oslo og var aktiv i St. Hallvard,
men jeg vet at det er i St. Hallvard at kallet mitt ble "født". Det er der
jeg er døpt, der jeg mottok min første kommunion og ble fermet. Det er der
jeg var ministrant i 10 år og lærte å elske messen. Det er den menigheten
som har gitt meg troen og formet meg som et troende menneske. Jeg er hellig
overbevisst om at Gud kaller mennesker nettopp gjennom Kirken, så jeg har
menigheten i St. Hallvard å takke for at jeg oppdaget kallet mitt! Derfor
var det særlig fint å se folk derfra.

Tjenesten er begynt!
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Når og hvordan fikk du kallet til å bli diakon/prest?
Sukk, hvor skal man begynne. Jeg har gått med prestetanker siden jeg var
10-12 år, og det var mens jeg var ministrant i St. Hallvard at tankene kom
først. Men derfra har jeg gått mange runder med meg selv og på den måten har
tanken fått anledning til å modne over veldig lang tid. Jeg var 24 da jeg
begynte i seminaret. Jeg har hele livet vært aktiv i Kirken, som ministrant,
så gjennom ungdomsarbeidet og andre ting. Jeg har alltid følt det veldig
godt og riktig å jobbe for Kirken, selvom det ikke alltid er like givende
der og da, så ser man at det man bidrar med virkelig kan spire og gro og
være med på å forandre menneskers liv ved at de modnes i troen. Jeg har jo
hatt gleden av å se mange av de jeg har hatt som deltakere på leir selv
forelske seg i Kirken og er aktive på en eller annen måte i dag. Det er
givende. Jeg tror kort og godt at det er dette jeg er skapt til å gjøre,
ikke fordi jeg har noen spesielle gaver som andre ikke har, men fordi det er
dette Gud vil med livet mitt. Og om det er riktig så er det også som prest
Gud vil gjøre meg lykkelig til syvende og sist. Men hvordan og hvorfor er
dypest sett enda et mysterium for meg, og jeg vet ikke om jeg vil finne
svaret på det. Jeg kan se enkelte hendelser i livet mitt som har vært
avgjørende, men det store "hvorfor meg?" har jeg ikke svaret på. Men en
nonne jeg kjenner sa til meg for noen måneder siden, jeg tror hun siterte
Therese av Jesusbarnet, at Gud ikke kaller de som er flinke eller på noen
måte fortjener det, men de Han vil ha. Jeg tror da at jeg er en av dem, og
kan ikke gjøre annet enn å takke Ham for det.
Har det skjedd store forandringer med tanke på oppgaver du gjør i
kirken?
Ja, det har det. Som diakon kan jeg døpe, vie folk og begrave. Men i og med
at jeg er her i Roma for å fullføre studiene mine så får jeg ikke praktisert
dette så veldig mye. Jeg skal vie et vennepar av meg om noen måneder, det
ser jeg veldig frem til! Men i tillegg til disse tingene så er et diakonen
som leser evangeliet i messen om man har en diakon tilstede, og jeg kan også
preke. Det gjør vi jo her nede. Det er enda en sterkt opplevelse ta på seg
en stola før man går inn til messen. De liturgiske klærne setter tjenesten
du utfører inn i en større sammenheng, og jeg tenker for eksempel på at den
tjenesten jeg utfører har menn gjort i 2000 år nå. Det setter livet mitt inn
i en ganske fantastisk historisk ramme og gjør at jeg føler meg ganske liten
der og da. Det ser ut til at jeg skal klare å komme innom St. Hallvard og
preke siste helg i april. Det gleder jeg meg til.
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Blir du snart prest i St. Hallvard?
Hehe, det er det nok ikke jeg som avgjør. Det er Biskopen som bestemmer
hvor jeg skal virke som prest. Det jeg vet er at om alt går etter planen så skal
jeg feire min første messe i St. Hallvard. Jeg skal prestevies lørdag 28.
juni, så da feirer jeg min første messe 29. juni- på festdagen for Peter og
Paulus! Det er jo litt ekstra gøy.
Og den nye diakonen er interessert i kontakt!
Pål Bratbak, Collegio Svedese, Corso Trieste 57, 00198 Roma, Italia
Hustelefon: 0039-0645438479-319
Mobil: 0039-3488722840

Pater Ronald Hølscher hilser og takker
Kjære gode venner i St Hallvard!
Det var utrolig mange som skrev til jul og sendte gaver, eller til og med
besøkte meg i Nederland i disse festdagene. Derfor vil jeg takke dere alle
hjerteligst. Patrene her ertet meg litt og sa at «de skulle be om et ekstra rom
her for meg», for å kunne ha plass til all post og presanger. Men det var jo
bare spøk, men likevel føler jeg at jeg må gjøre noe igjen. Kanskje er det
særlig viktig at jeg forteller dere at jeg er et lykkelig menneske her, efter en
sterk hjemlengsel tilbake til Norge og til dere alle som jeg savner. Her har jeg
ikke andre forpliktelser enn å be sammen med mine 25 medbrødre flere
ganger om dagen og sammen med mange andre som bor her i vårt kloster i
Weert, hvor jeg også ble ordinert for 50 år siden. De tar godt vare på oss her
på alle måter. Jeg takker Gud og min Fransiskanerorden at de sendte meg hit,
hvor alle tar seg av hverandre, akkurat som St. Josephsøstrene på Grefsen
gjorde, mens jeg i mange år bodde hos dem.
Jeg takker dere for det dere gjorde for meg og ønsker dere et lykkelig og
velsignet år 2008.
Deres takknemlige pater Ronald Hølscher

Adresse: pater Ronald Hølscher, Minderbroeders Klooster,
Biest 43, NL- 6001 AP Weert, Nederland
Tlf fra Norge: 00310495456939
Tlf fra Nederland: 0495456939
~ 15 ~

Hva skjer?
Våre hellige rom - religioner på vandring
Gå ikke glipp av denne flotte
utstillingen!
Utstillingen kan du se på
Interkulturelt museum, i Tøyenbekken
5, Oslo (Grønland), og er åpen ut
2009. Det er gratis inngang.
Åpningstider: Tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10-16; torsdag kl. 10-18;
lørdag og søndag kl. 12-16; mandag
stengt. St. Hallvard kirke er med på
utstillingen.

En katolsk kirke, en ortodoks
synagoge, en pakistansk moské, et
tamilsk hindutenmpel, et vietnamesisk
buddhisttempel og en sikh gurdvara
befinner seg bak døren i Interkulturelt
Museum i Tøyenbekken 5 i Oslo
(Grønland).

Intervju med en jødisk kvinne,
Katrine Jutrem Cohen (VL.27.10.2007)
Hva gjør et rom hellig? Innenfor
jødedommen er ikke hellig rom noe
enkelt begrep. Jøder tenker først og
fremst på Tempelet i Jerusalem som
ble ødelagt i år 70 etter vår
tidsregning. Jødedommen er en
praktisk religion hvor det hellige og
religiøse er til stede i hverdagen for
dem som lever etter den religiøse
tradisjonen. Derved kan hjemmet
oppfattes som et hellig rom fordi vi
utfører religiøse handlinger i hjemmet.
Synagogen er likevel det nærmeste vi
kommer et hellig forsamlingssted. Det
som først og fremst gjør synagogen til
et hellig rom er Torah-rullenes
tilstedeværelse. Torahen er for oss en
hellig bok. I jødisk tradisjon regnes
synagogen som ”Tempelet” i miniatyr.
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foto: Håvard Sæbø, Vårt Land

Hvilken betydning har synagogen i jødedommen?
Stor, stor betydning som den viktigste felles arenaen for religiøst liv. I tillegg
til hverdags- og sabbatgudstjenester, bar og bat-mitszvah og vielser, feires alle
de jødiske helligdagene med spesielle gudstjenester. Synagogen har funksjon
både som religiøst, sosialt og kulturelt samlingspunkt. I gamle dager ble
synagogen også brukt som studiested og skole, ikke bare som rom for
gudstjeneste.
Hva betyr synagogen for deg?
Synagogen i Oslo er mitt andre hjem, et sted hvor jeg er med på gudstjeneste
og får bekreftelse på min jødiske identitet, føler meg trygg og komfortabel.
Både religiøst, kulturelt og sosial er jeg sterkt knyttet til synagogen.
Hvordan er det å være jøde i Norge?
Et stort og sammensatt spørsmål. Skuddene mot synagogen i Oslo i fjor og
debatten i kjølvannet som forfatteren Jostein Gaarder utløste med sine
kommentarer, representerer et slags skille. Rasistiske og antisemittiske
karakteristikker fra nynazistiske grupper og dommene i etterkant, som strekker
ytringsfriheten svært langt, gjør det i dag utfordrende å være jøde i Norge.
Sjikane, drapstrusler og grumsete holdninger har vi kunnet lese om i mediene
flere ganger i det siste. Alt dette gjør noe med oss, og særlig på bakgrunn av at
jødene bærer på en lang historie som handler om forfølgelse hele veien.
Samtidig vil jeg understreke at norske jøder lever i et rolig hjørne av verden,
og våre utfordringer er små i forhold til hva jøder bys mange andre steder på
kloden. Det skal også sies at nordmenn flest møter oss med positiv interesse og
nysgjerrighet. Vi opplever det ikke minst gjennom de mange skoleklassene
som ukentlig besøker synagogen.
Hvordan opplever du det å være samlet under samme tak med de andre
religionene i en slik utstilling?
Utelukkende positivt. Alle tiltak som kan synliggjøre minoritetenes kultur og
rive ned slike tabuer og negative holdninger, er bra. Det Mosaiske
Trossamfund har et godt samarbeid med andre minoritetsmenigheter om saker
av felles interesse.
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Velkommen til St Hallvardsdagen 2008!
Tradisjonen tro feirer vi også i år St. Hallvards dag i Gamle Oslo, og
starter kl. 14.00 i Gamlebyen kirke med orgelkonsert ved Kåre
Nordstoga. Kl. 15.00 er det foredrag samme sted, alternativt vandring
med tema Konservering og restaurering av middelalderruiner. Kl. 16.24
offisiell åpning i Ladegårdens hage, kl. 17.00 konserter ved Kalenda
Maya og Trio Mediæval og kl. 18.00 avslutter vi med økumenisk vesper
i St. Hallvardskirkens ruiner.
Følg med på www.sthallvardsdagen.no eller se etter plakater og
program som blir lagt ut i kirkene.

Nytt medlem i redaksjonen av Hallvardsvaka!
Ferdinand Männle har sagt ja til å være med i
redaksjonsgruppa for Hallvardsvaka.
Vi ønsker han velkommen og
gleder oss over enda en bidragsyter!

Pilgrimsreise til det hellige land
10. - 18. 06. 2008

med fransiskanerne
Pris for Valfarten: 9000 kroner + 500 kroner i påmeldingsavgift
påmeldingsfrist 30. april 2008
Ta kontakt med p. Frans.Szajer@katolsk.no

tlf. : 23 21 95 71 / 92 02 15 49
kontor: 23303200
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Mitt liv som meteorolog
av Per Bang
Strengt tatt var det ikke jeg som spilte meteorolog,
men en prest som ga meg et livsviktig værvarsel.
Det var i London for mer enn en menneskealder
siden, i august. I London City hvor jeg hadde
mange kontakter og hvor jeg ofte plukket opp
saker og ting til avisen, var den siste blaff av
surstoff erstattet av eksos fra utålmodig stønnende
bilister. En solid varmebølge i London er en
alvorlig trussel mot livet. Bruk av rene skjorter og
bluser er en umulighet. Under en tsunami av het,
stinkende pust er verdensbyen knapt levelig, man
opplever svette som nesten en sjelelig permanent
og udelikat egenskap, selv ølet på puben er lunkent
og smaker som.. Vel, smaker ikke godt. Lesker
ikke, men forsterker tilstanden av klebrig ubehag.
Da søndagen kom, med enda mer varme, valgte
jeg å gå i ettermiddagsmessen i et fåfengt håp om at den ville virke litt svalere. Vår
sognekirke den gangen er en temmelig forhenværende brakke med lavt tak og
pessimistiske forsøk på from dekor. Ikke for å si noe stygt om den, men altså..
Noen få år senere fikk vi for øvrig en ny kirke, sval, vakker, arkitektonisk
tiltalende, original. Og vi fikk beholde våre utmerkede prester hvorav flere var irske.
Det er noe eget over irske prester, de går gjerne på puben, de er vittige og varme og
uavlatelig pratsomme.
Nok om det, her satt jeg altså søndag ettermiddag og ventet på prekenen og
håpet den ville bli kort. Jeg må tilstå at det håper jeg om svært mange prekener og
noen velsignede ganger er håpet blitt virkelighet. Så også der og da.
Presten gikk frem til den lille plassen bak talestolen, kremtet og sa:
- I går var det veldig varmt her i London. I dag har temperaturen steget hele tiden.
Det er bare ett sted som er varmere, -”keep away from it”. Preken slutt.
Man ler ikke høyt under messen, men det rykket i noen stoler, det ble
småhostet diskret i benkeradene, varmebølgene ble plutselig til å bære ved denne
diskrete påminnelsen om at det finnes en mulighet for noe verre.
Kirkelig sanksjonert lære handler ikke lenger om den evige pine, vi blir ikke
truet med ugjenkallelig fortapelse, selv for udøpte barn ventes det ikke en
ubarmhjertig nesten-eksistens i et halvmørke. En preken bør være aktuell mener vel
de fleste av oss. Denne var det. Og hvem vet hvilke overjordiske krefter som
allerede neste dag ga oss et velvillig tak av skyer, frisk bris og kjøligere øl på puben.
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Ungdomssidene i Hallvardsvaka
v/ Kristin og Arthur

Hilsen fra
Kristin
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"Hello Norway, America calling!"
Utenfor en liten kystby på den andre siden av
dammen sitter det en ministrant. Litt bak midten av
kirken sitter han, midt i menigheten. Det er
en liten kirke. Eller kanskje ikke. Nesten like stor
som St. Hallvard, men lavere. Kirkerommet er lyst og
hvitmalt innvendig med et dominerende
trekrusifiks bak alteret. Messen er på engelsk og
presten ledsages av en diakon. En enklave av
gjenkjennelig liturgi og høykirkelighet i et ellers
evangelisk dominert område. Vi, eller rettere sagt jeg,
befinner meg i St. James katolske kirke i Conway,
South Carolina. Hit kommer jeg så langt det
lar seg gjøre - men hverken busser, tog eller gåveier
er kjente begreper her, og for en oslogutt uten
bilsertifikat blir plutselig transport en utfordring.
6. desember satte jeg meg på Continentals rute til
New York, hvor jeg fløy videre til Atlanta, og så bort
til Myrtle Beach. I dagene før hadde jeg
fløyet opp til småflysertifikatet, vært innom den
amerikanske ambassaden, ministrert for foreløpig
siste gang i St. Hallvard og påberopt meg den noe
ekstravagante tittelen "USA-korrespondent" for vår
beskjedne menighetsutgivelse. Så langt, så godt. Den
store barndomsdrømmen har alltid vært å fly - noe
min far stadig klandrer seg for etter å ha introdusert
meg til "planespotting" i ung alder.
Etter Kongen hadde fått den tiden min som tilkommer
han og Luftfartstilsynet ble overbevist om at jeg kan
kalles pilot, bar det da endelig av sted for å virkeliggjøre drømmen.
Utdannelsen preges av mange utfordringer og store utgifter, men med støttende
foreldre og en god porsjon motivasjon er veien intet tyngre enn den gjøres. Her
borte kalles jeg "advanced student" - avansert elev - som i grunn bare er en
annerkjennelse av at jeg har en dyr papirlapp fra Norge hvor det står at jeg kan
fly. Sertifikatene jeg skal ta her borte er rett og slett en utvidelse av aktiviteten
fra hobby til profesjon.
Conway er et lite tettsted midt i det amerikanske bibelbeltet. Det ligger
like utenfor Myrtle Beach, som er et av USAs mest populære feriesteder.
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Dersom du hopper i en bil i Myrtle og kjører strake veien vestover, er det lett å
finne fram. Når gatebildet begynner å domineres av automobilbutikker,
hurtigmatsrestauranter og bedehus har du kommet til rett sted. Kjører du enda
litt lenger og finner en ubelyst avkjøring som peker inn til en liten flyplass,
skal du ikke se bort ifra at du finner meg i det lille terminalbygget på enden av
veien. North American Institute of Aviation holder til her, og gjennom et
utvekslingsprogram organisert av en norsk flyskole på Vigra har jeg funnet
veien hit. Utvekslingsprogrammet er et av de få godt organiserte
flygerutdanningene som tilbys i Norge. Grunnen til at man drar til USA er i all
hovedsak bensinprisene. I tillegg kan man leve av å arbeide som flyinstruktør
her - i motsetning til i Norge hvor lav lønn og dårlig vær (ergo; ingen
småflyflyging) ofte gjør en slik tilværelse nærmest kvalifiserende til sosiale
stønader. På visumet vi får har vi derfor også muligheten til å være instruktører
her - for å samle dyrbar erfaring – så fort utdannelsen er ferdig, og inntil
visumet går ut - 2 år etter det ble utstedt.
Etter redaktørens ønske har bidraget mitt til Hallvardsvaka denne gangen
blitt en liten oppdatering om hva jeg gjør og hvorfor jeg ikke lengre er å finne
surrende bak p. Mariusz på søndagene eller i ungdomslagsmøtene på
tirsdagene. Jeg trives godt her borte, og selv om St. Hallvard fort blir et savn,
flyr tiden - ganske bokstavelig. Hver fredag overraskes jeg av at enda en uke er
gått, at jeg har kommet lengre i utdanningsløpet, og tiden til jeg er på vei
tilbake til Norge på besøk eller som ferdigutdannet flyger stadig blir kortere.
Besøk blir det forøvrig få av, men skolen har antydet at de er
villige til å gi slipp på meg en uke om et par måneder, så da sees vi kanskje!
Fra ministranten deres på motsatt side av Atlanterhavet;
pax et bonum!

Arthur

Arthur er fortsatt glad i mennesker og kontakt, så bare skriv til:
Arthur Haakonsen, 1700 Airport Road, Conway, SC 29527, USA
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Det er tappert å leve!
Intervju med billedkunster og katolikk Marianne Bratteli –
av Ole Martin Holte

Marianne foran et av sine bilder: Speilbildet- en dobbel fremtoning av en ungpike i
duse toner. Et av hennes mest betydningdfulle verk? Foto: Gidske Stark

St.Hallvard menighet rommer mange mennesker. Noen av dem er kunstnere.
De bruker livene sine på å uttrykke fornemmelser og følelser. De peker.
Kunsten deres peker, henviser og henleder. Ikke mot dem selv, men videre.
Mot noe, mot noen. Marianne Bratteli er en peker. En peker av format, men
dog ydmyk og stillferdig. Hun lager store malerier og tresnitt. Hun liker å gå i
St. Hallvard menighet på grunn av den usnobbete og folkelige stilen.
Barndom og oppvekst
Marianne vokste opp i et sosialdemokratisk hjem. Som datter av en far som
hadde vært i tyske konsentrasjonsleire.
- Marianne, hvordan fornemmet du dette ?
Dette speilet seg i barnesinnet . Først som godt voksen har jeg gått igjennom
disse barndomsfornemmelsene, og jeg ser nå flere sammenhenger, ser hvorfor
man er som man er, hvorfor man tenker som man tenker. En legning i retning
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av metafysisk undring har sammen med erkjennelsen av dette mørket vært
viktig i min søken etter ståsted. Kunnskapen om Auschwitz kan få livet til å
synes helt uten mening og troen på livet som en ”mellomstasjon” og
oppreisning for alle fornedrede nødvendig.
- Men var du en helt vanlig jente som lekte og spilte?
Jeg var nok litt tilbaketrukken og lekte mye i min fantasiverden. Samtidig var
jeg veldig visuell. Jeg ble slått av hvor vakkert det var rundt meg – trær –
gater. Jeg var åpen for poetiske og visuelle inntrykk . Og jeg var udøpt.
Samtidig var kristendomsundervisning yndlingsfaget mitt på barneskolen.
Åpenheten for dette ikke kan forklares ut fra gener eller familie. - Som
ungdom var jeg som andre. Gikk på dans og spilte Beatles.
- Så kom den venstreradikale tiden?
Ja, på bakgrunn av et politisk engasjert barndomshjem, kom jeg en kort tid
borti den ytterliggående venstresiden. Det var ungdommelig gravalvor. Jeg
forsøkte å finne en logikk i tilværelsen. I dag ser jeg på det som skjedde som
selvpining og et feilslått forsøk på å finne mening.
For meg er det kristne menneskesynet en befrielse Som mennesker bærer vi
alle på hemmeligheter og irrasjonelle sider, og dypest sett kan ingen forstå et
annet menneske. Det finnes en hemmelighet dypt inne i enhver, som ingen
kjenner. Kunsten gjør det mulig å bli kjent med mangfoldet.
- Padre Pio har en gang sagt: ”I am a mystery to myself!”
Ja det passer på meg også, slik erfarer jeg det.
Kirken
- Hvordan er det for deg, med ditt rause menneskesyn, å være del av den
katolske kirke?
Vi mennesker er begrenset, og menneskelivet er begrenset. Ørnulf
Ranheimsæther skrev om hvordan han opplevde å se en solnedgang. Han ble
sørgmodig over å se det vakre. For alt det vi ser vekker lengsel og er et avbilde
av Gud. Vi mennesker er så begrenset, så vi må samarbeide. Personlig må jeg
innrømme at jeg er lite opptatt av formaliteter og teologiske spissfindigheter.
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- Er det noen spesielle mennesker i kirken som har betydd mye for deg ?
Jeg ble tatt opp i St.Hallvard menighet av pater Arno. Han hadde mange
egenskaper som betyr mye for meg. Han var menneskelig og realitetsnær og
hadde mye erfaring og kjente til hvor vanskelig det er å leve.
Før jeg ble opptatt i kirken hadde jeg også samtaler med Sr. Else - Britt Nilsen.
Hun har store kunnskaper og har et ryddig og klart hode.
St. Hallvard er en fransiskansk menighet…
Jeg går i forskjellige kirker, men har stor sans for det fransiskanske. Jeg ser
paralleller mellom arbeiderbevegelsen og fransiskanerbevegelsen. Det er en
bevegelse av alminnelige mennesker og med en liketil og direkte tone. Det
liker jeg godt. For meg er det viktig at troen går dypt ned i vårt alminnelige liv,
og ikke blir satt på en pidestall med mye glitter og stats. Jeg er ikke opptatt av
å være katolikk for å skille meg fra andre mennesker. Men for å bli dypere
sammensveiset med andre.
Kunsten, livet og det mystiske
- Kan du fortelle meg litt om ditt trosunivers?
Vi sier: I vårt mangfold er vi alle like mye verdt for Gud. Jeg liker å tenke at vi
mennesker møter hverandre som venner. Noen vil kanskje bare forholde seg til
andre som en hjelper, det synes jeg kan virke litt aggressivt. Jeg liker at vi ser
på hverandre som medmennesker. Livet er mangfoldig, og som kristen er det
viktig å glede seg, more seg og å le.
- Du har i et annet intervju en gang sagt at ”Jo enklere bildet ser ut, desto
lenger kommer jeg mot kjernen av et tema”.
Ja det kan stemme. Jeg forsøker i finne en syntese. De som ser det store i det
enkle og gleder seg over det, de får et rikt liv. Men livet er også krevende. Det
er tappert å leve. Alle får store prøvelser, gamle mennesker vet at livet tar
uventede vinklinger. Livet er noe å glede seg over og noe å holde ut. Men vi er
omgitt av tegn fra Gud. Kunstnere kan formidle dette. Og når mennesker ser
disse bildene, har de mulighet til å åpne øynene og bli mer seende.
Jeg liker bildene til Bendik Riis og min lærer Ludvig Eikaas . De inneholder et
drama og en sjokkartet latter .En kunstner i et annet felt som har formidlet noe
essensielt er skuespilleren Allan Edwall. Han var stor.
- Du har, slik jeg opplever deg, en legning mot undringen og det mystiske. Si
litt om det.
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Som jeg sa tidligere, så opplevde Ranheimsæther det paradoksale i å føle sorg
over se noe så vakkert som en solnedgang. Solnedgangen er et bilde på noe
annet bakenfor. Stein Mehren har sagt at ”Alt jeg tar i, minner om noe annet”.
Slik opplever jeg tilværelsen. Det er en poetisk og religiøs innstilling til livet.
Jeg er opptatt av Gunvor Hofmo og hennes sarte dikt. Det at noe er vakkert er i
seg selv mystisk. Vi trenger å gå til et bestemt sted – det er altere overalt. Vi
trenger å takke og tilbe. Det ligger dypt i oss.
Kjærligheten
- Hvis jeg sier ”Kjærlighet”, hva tenker du på da?
Jeg tenker at kjærlighet er en reell og fundamental kraft i menneskelivet.
Kjærligheten er vanskelig å forstå, men betyr alt. Den er basis for livskraften.
Uten kjærlighet ville tilværelsen bli flat. Vi mennesker kan aldri forstå
hverandre fullt ut. Jeg tror det er Én som ser meg akkurat slik jeg er. Én som er
uendelig generøs. Man blir båret . Men i dette livet er kjærlighet forbundet
med ondskap, galskap og likegyldighet.
- Hva gjør en kunstner når hun møter kjærligheten og det onde?
Kunsten er med på å problematisere dette og samtidig gi det et rom. En
kunstner må i den kreative prosessen stupe ut i dette, og ikke i forkant sette for
tydelige mål før start.
Familie
Jeg knytter kontakter i ulike miljøer Kirken er en familie. Det er slik at jeg som
kunstner er så opptatt av å finne ut av mitt indre og hvorfor vi er som vi er, det
tar tid. I klosterlivet arbeider noen praktisk, mens andre er mer
kontemplative og gjør en åndelig rengjøring for andre. Dette gjelder for
kunstnere også. De gjør en rengjøring for andre, og andre kan speile livet sitt i
deres kunst. En poetisk bearbeidelsesprosess. Jeg er fundamentalt opptatt av
hva det er å være et menneske. Metafysikken i livet.
- Til slutt Marianne, hva vil du si til Hallvardsvakas lesere?
Jeg føler takknemlighet over alt jeg har opplevd i St.Hallvard. Den er som en
familie for meg. Jeg er glad for den hyggelige atmosfæren. Jeg håper at dette
miljøet fortsatt vil være åpent og inkluderende.
– Tusen takk for nydelige ord, jeg kunne ha sittet her i mange timer til og hørt
på deg.

~ 27 ~

Messetider i den stille uke og påsken 2008
Palmesøndag

Langfredag

0935: Fromesse
1100: Palmesøndagsliturgi (begynner
i Grønland kirke)
1100: Palmesøndagsliturgi i Holmlia
kirke (merk tiden!)
1300: Palmesøndagsliturgi på polsk
1730: Palmesøndagsliturgi på tamil

1100: Langfredagsliturgi på tamil
1700: Langfredagsliturgi
1700: Langfredagsliturgi i
Holmlia kirke

Mandag
1800: Messe
Tirsdag
1800: Messe
1800: Oljevigselsmesse i St. Olav

Påskeaften lørdag
(ikke messe kl 10.00)
1300: Velsignelse av påskemat på
polsk
1530: Påskenattsliturgi på
vietnamesisk
1800: Påskenattsliturgi på tamil
2245: Påskenattsliturgi
1. påskedag søndag

Onsdag
1100: Messe
1800: Messe
Skjærtorsdag
1600: Skjærtorsdagsliturgi på tamil
1900: Skjærtorsdagsliturgi, agapemåltid

(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
1100: Høymesse
1300: Messe på polsk
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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
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 ( Holmlia kirke)
Søndag: kl. 1700 messe
Nesodden messested: Nesodden gamle kirke: søndagene 24/2, 30/3, 27/4,

25/5 og 15/6 kl
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Enerhaug-nytt
DØPTE

04.08.07

Derik Anantharaja (St. Hallvard)

29.09.07

Gabriel Milinkovic (St. Maria, Askim)

27.10.07

Isabella Nguyen (St. Mikael, Moss)

01.11.07

Katherina Stålnacke (Ahus, Lørenskog)

01.12.07

Charlotte Lervåg (St. Hallvard)

01.12.07

Romeo Nathanael Gude Escobar (St. Olav, Oslo)

01.12.07 Thaniya Sebastiampillai (St. Joseph, Oslo)
01.12.07

Nana-Kojo She Bonful (St. Hallvard)

08.12.07

Kiet Gia Trinh (De vietnamesiske martyrers kapell)

09.12.07

Øyvind Jørpeland Lunde (St. Olav, Oslo)

22.12.07

Sara Gavina Abraham (St. Hallvard)

22.12.07

Maria Guivera Guevedo (St. Olav, Oslo)

31.12.07

Leopold August Kasimir Aloisius Orlinski (Kolbotn kirke)

05.01.08

Sebastian Hilberg Tunstad (St. Hallvard)

19.01.08

Erika Bø Pucci (St. Hallvard)

19.01.08

Kajsa Nederhoed (St. Hallvard)

19.01.08

Oliver Kathiramalainathan (St. Hallvard)

EKTEVIET
19.01.08

Henrieta Petrovicova og Anders Nederhoed (St. Hallvard)

26.01.08

Benedicte Spolén og Glenn Kristoffersen Røhme
(St. Hallvard)

DØDE
29.11.07

Erna Hedvig Taxt

29.12.07

Ive Katinka Tovari
~ 30 ~

Staben i St. Hallvard menighet
Fungerende sogneprest
(mens p. Nikolas har sabbatsår):
p. Frans Szajer ofm.
Akersveien 16B, 0177 Oslo
tlf. Priv: 23 21 95 71 / 92 02 15 49
Frans.Szajer@katolsk.no

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

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

Vaktmester og renholder:
Christy Reginold Lawrence

p. Gregor Gryz
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 47 65 58 54
Grzegorz.Gryz@katolsk.no
p. Jon Atle Wetaas
Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo
22 43 07 71
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no

Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no

Frivillige på kontoret:
Romana Funnemark,
Berit Müller, Eileen Tørnes,
June Skaug, Gro Hindahl.
Leder av menighetsrådet:
Aasmund Vik
Falsensgt 27B, 0556 Oslo
Tlf. 22378498
Mobil: 47269148
aasmund.vik@nationaltheatret.no

Utsnitt av tegning, Astri Tønnessen Berg

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
tlf: 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
tirsdag fra 1100 – 1330 (Ny tid!!!)

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til
Aslaug Espe, Skogfaret 10, 1430 Ås
e-post: hallvardsvaka@katolsk.no , tlf: 64942641 / 64878681
Redaktør: Aslaug Espe
Ansvarlig redaktør: p. Frans Szajer ofm
Redaksjon: Aslaug Espe, Kristin Espe Bjørnstad, Ole Martin Holte og
Arthur Haakonsen og Ferdinand Männle.
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

