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”Aslaug, jeg elsker å være sammen med 
barn. Jeg blir så glad når jeg er sammen 
med dem. De gir meg så mye. Jeg må 
dessverre innrømme at jeg ikke alltid 
syns det er like lett å være sammen med 
voksne”. 

        Fastetiden er selvsagt også et viktig 
fokus i dette nummeret. Dere vil finne 
flere artikler om fasten. Innledningsvis 
vil jeg gjengi et avsnitt fra boken Den 
brutte kroppen av Jean Vanier. Det 
handler om faste, det Bibelen kaller den  
faste som Gud vil ha: å se, verdsette 
og gi plass til de små og svake i vårt 
fellesskap:

Fastetid
Dette nummeret av Hallvardsvaka vil 
preges av at barnas spesielle venn, p. 
Ronald, har forlatt oss. Egentlig har han 
jo ikke forlatt oss, selv om vi savner 
og sørger… Jeg merker hvordan han 
stadig vekk dukker opp i tankene, med 
sitt glade smil, med et glimt i øyet, en 
bevegelse eller noe han sa en gang. 
Jeg syns jeg av og til kan se ham løfte 
hånden og med glimt i øyet si: ”Jeg 
forlater dere aldri”.

Flere av bildene som dere har sendt 
til Hallvardsvaka forteller mye om 
barnepresten Ronald. Herlige 
bilder! Ja, slik vil mange av oss 
huske ham! Bidragene i dette 
nummeret forteller hva han har 
betydd og fortsatt betyr. Takk til 
dere som har sendt bidrag!

     Jeg husker noe han sa en 
gang om sitt forhold til barn: 

Dette er den lille veien som Jesus viser oss:  

veien som gjør oss til skapere av fred og enhet: 

Gi til de små sin rettmessige plass, 

isolere dem ikke i en ghetto, 

gi ikke penger, men anerkjennelse 

og en rettkommen plass i fellesskapet. 

~Aslaug Espe, Redaktør ~
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 Kjære menighet!
Vi befinner oss nå i faste-tiden 
og forbereder oss gradvis mot 
kirkeårets største høytid, påsken. En 
høytid som understreker hele vår 
kristne trosoverbevisning, nemlig 
oppstandelsen fra de døde. 

Som apostelen Paulus skriver i sitt brev 
til menigheten i Roma: ”Vi vet at når 
Kristus er oppreist fra de døde, så dør 
han ikke mer, for døden har ikke lenger 
makt over ham. Gjennom sin død 
gjorde han opp med synden, én gang 

for alle. Det liv han lever, er et liv for 
Gud.” Rom 6,9-10 

På samme måte er vi kalt til å leve et 
liv for Gud. Dette fordrer at vi gjør noe 
aktivt hver eneste dag, at vi aktivt tar 
Gud med oss inn i hverdagen og ikke 
bare når vi går i kirken en søndag.
Det er selvsagt lettere sagt enn gjort 
å hevde dette, men likevel, vårt kall 
som kristne er å leve et liv for Gud 
og med Gud. Gjennom fastetiden 
ønsker Kirken at vi foretar en aldri 
så liten selvgransking. Hvor står jeg 
i forhold til Gud? Er jeg flink til å 
praktisere min tro? Går jeg i kirken 
hver søndag? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Ber jeg regelmessig? Utøver jeg 
nestekjærlighet?
Det er mange spørsmål vi kan stille og 
det er sikkert mye vi kan gjøre for å 
leve et godt kristent liv.

Som menighet har vi en stor utfordring 
i å samle alle våre menighetsfeller i et 
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naturlig del av ens hverdag og troen 
blir lettere å forholde seg til i gode som 
i vanskelig tider.

La årets fastetid være en god anledning 
til å styrke ditt kirkelige engasjement. 
Om du ikke går så ofte i kirken, prøv å 
gjøre noe med det. Om du ikke ber så 
ofte hjemme, prøv å sett av litt tid hver 
dag, om ikke mer enn 5 minutter.
Husk også at vår kirke er åpen hver 
eneste dag fra tidlig om morgenen til 
etter siste kveldsmesse.

Påskevigilien og 1. påskedag skal vi 
sammen med hele Kirken juble over at 
Jesus Kristus oppstod igjen fra de døde 
etter å ha sonet våre synder på korset. 

Jeg ønsker dere alle en god og velsignet 
faste- og påsketid.

p. Sigurd Markussen
Sogneprest

stort fellesskap, vi er altfor mange til å 
kunne samles til en messe. I disse dager 
har vi utvidet messetilbudet ytterligere, 
slik at det nå feires åtte messer hver 
eneste søndag i menighetens regi, i 
St. Hallvard kirke, Holmlia kirke og 
Skoklefall kirke. I påsken blir vi kjent 
med en ny polsk prest p. Miloslav 
Zur, kanskje kommer han igjen til 
sommeren og blir et år som kapellan 
med hovedvekt på de polsktalende.

Aktivitetsnivået er stort, men kan 
sikkert favne mer. Skulle du ha forslag 
til nye aktiviteter og ikke minst er du 
villig til å hjelpe til, er det bare å si fra.

Menighetsfellesskapet er en viktig del 
av manges liv, men det er ikke bare i 
kirken og på kirkelige arrangementer 
en er menighet. Vi er menighet der vi 
er, enten det er hjemme eller i kirken. 
Derfor er det viktig å også være en 
levende huskirke. Når troen leves 
ut også i hjemmet, blir troen en helt 
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Jeg kan ikke ta med alle mine synder, 
men i alle fall en av dem har fra tid til 
annen forvoldt meg en smule uro. Som 
det meste annet i mitt liv, skjedde det for 
svært lenge siden, jeg antar en gang i 1960 
årene. Et stort britisk industrikonsern 
skulle ha en presentasjon i Bergen, og 
jeg ble invitert til en slags generalprøve 
i Newcastle. Det var en imponerende 
utstilling, av modeller, grafiske 
fremstillinger (noe som alltid virker 
imponerende på legfolk), fotografier og 
brosjyrer. Direktøren selv fulgte meg 
rundt. 

Og vi har fått norske studenter i 
Newcastle til å oversette tekstene for oss!
Jeg har aldri vært student selv, men 
jeg kjenner rasen og har alltid hatt en 
mistanke om at studenter er troende til 
litt av hvert. Jeg tok ikke feil der.

Et av de kjempestore fotografiene var 
ledsaget av tekster på engelsk og norsk: 
” We give full coverage to non-ferrous 
metals”, sto det. Jeg hadde aldri før støtt 
på begrepet ”non – ferrous metals”, men 
det ga meg en følelse av teknisk soliditet. 

Mitt liv som 
angrende synder 

 av Per Bang
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Jeg gjorde direktøren oppmerksom 
på at visse ord har lett for å fremkalle 
noe annet enn beundring for britiske 
industritiltak, og han bleknet – ” er jeg 
blitt lurt?”
Ikke et ord fra meg om norske 
studenters sans for hva de kunne mene 
var fornøyelig, men jeg sa han burde 
kanskje finne en ny oversetter.

–  Tusen takk, Mr. Bang!

Men så dukker altså min samvittighet 
opp. Jeg hadde uomtvistelig gjort en 
god gjerning, men hvorfor hender det at 
jeg angrer på den? Hvorfor tenker jeg på 
hva muntre kolleger i Bergenspressen 
kunne gjort ut av den ikke-jerniske 
bedekningen? Kunne jeg ikke unt dem 
noen artige overskrifter?

Så spørsmålet er om det er synd å angre 
på en god gjerning?

Metaller som altså ikke omfattet jern.  
Sikkert betryggende for mulige norske 
kunder. 

– Og her er den norske oversettelsen, 
fortsatte min begeistrede vert.  
– Vi har altså hatt en norsk student til 
å lage den. –  Tenkte jeg det ikke! ”Vi 
gir full bedekning til ikke-jern metaller” 
stod det.

” Ikke-jern metaller” er en meningsløshet 
på norsk, sikkert fortolkningsmulig 
for en tekniker, men aldeles ikke for et 
gjennomsnittspublikum, selv i Bergen. 
”Bedekning” er et faguttrykk som stort 
sett anvendes av folk som driver oppdrett 
av storfe. Aldeles ikke noe pirrende ord, 
men avgjort noe spesielt og med liten 
tilknytning til metaller, være de av jern 
eller ikke – jern. 
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Slik var det med p. Ronald. Ikke at han 
på noen måte kjempet for å bli lagt 
merke til eller bli likt. P. Ronald var seg 
selv på en ekte måte – og det var denne 
ektheten som satte sitt preg på hans tje-
neste og det var denne ektheten vi likte 
– ja formelig elsket.

Den første lesningen, hentet fra Paulus 
brev til Korinterne hører vi ofte lest i 
bryllup. Kjærlighetens lovsang har på 
mange måter blitt og er, oppskriften på 
den perfekte menneskelige kjærlighet. 
For de av dere som har hørt p. Ronald 
snakke om ekteskap, var dette et sakra-
ment han glødet for. ”Det er så fantas-
tisk”, sa han ”at to mennesker som elsker 
hverandre virkelig vil love å elske hver-
andre og være trofaste hele livet” – og 
han sa det med strålende øyne.
For p. Ronald var kjærligheten det stør-
ste av alt. Kjærligheten til Gud, som han 

Kjære venner i Kristus!

Dere stusser kanskje på valg av lesninger 
til kveldens reqiuemmesse for p. Ronald, 
men valget av lesninger, ingen av dem 
foreslått for begravelser eller lignende, er 
helt bevisst.

Wilhelmus Franciskus Jacobus Maria 
Hölscher ble født i Amsterdam den 14. 
januar 1928.

Etter å ha trådt inn hos fransiskanerne 
ble han, under klosternavnet Ronald, 
presteviet den 11. mars 1956 i Neder-
land. Halvannet år senere kom han til 
Norge, først til Bergen, så raskt videre til 
Kristiansand hvor han var i omtrent ti 
år. P. Heinz-Josef, den nåværende sogne-
presten i Kristiansand har fortalt meg at 
han satte dype spor etter seg – minnene 
om årene med p. Ronald er fortsatt le-
vende blant mange av St. Ansgar menig-
hets sognebarn.

Preken i anledning p. Ronald Hölschers  
reqiuemmesse 28. januar 2009
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Den hellige Frans og den hellige don Bos-
co var p. Ronalds store forbilder, kunne 
nesten også sagt helter og idoler. Å leve 
et liv så nært Kristus som mulig var et 
av p. Ronalds store mål og vi er mange 
som har vært til skriftemål hos ham og 
som virkelig har følt hans sterke åndelig-
het i måten han meddelte oss absolusjo-
nen. Den hellige Frans gav avkall på alt 
for å hjelpe fattige, både legemlig og ån-
delig. Den hellige don Bosco gav sitt liv i 
Herrens tjeneste for å hjelpe foreldreløse 
og fattige gutter til et godt og verdig liv.
P. Ronald har i den hellige Frans og den 
hellige don Boscos ånd, hjulpet mange 
mennesker, både til tro på Kristus og til 
et bedre liv. 
I evangelieteksten står det avslutningsvis 
om Jesus: ” Så tok han dem inn til seg, la 
hendene på dem og velsignet dem.”

Hvor mange mennesker p. Ronald har 
tatt inn til seg, bedt for og velsignet, vet 
knapt nok vår Herre. 
I Norge har vi vært så heldige å oppleve 
p. Ronald i 50 år, 32 av disse var han til-
knyttet St. Hallvard kirke og menighet.
Hans nære kontakt med St. Josephsøs-
trene både som sogneprest og som pen-

levde intenst – og kjærligheten til de 
mennesker som han traff i sin prestetje-
neste, blant dem alle barna.

Evangelieteksten fra Markus kom til meg 
helt automatisk da jeg begynte å planleg-
ge kveldens reqiuem. ”La barna komme 
til meg, og vis dem ikke bort. For Guds 
rike tilhører nettopp slike som dem.”, 
forkynte Jesus. Ordene var på en måte 
også et motto for p. Ronald. Han øn-
sket av hele sitt hjerte å gjenspeile Guds 
kjærlighet i sin egen tjeneste. Derfor var 
det med dyp respekt for andres tro, at 
han også ble elsket av alle både katolske. 
Lutherske og muslimske barn. Han var 

”pateren”, han var akseptert og han var 
elsket, enten det var i menighetsarbeide, 
på St. Sunniva skole eller i filmklubben.

Da han i 1999 ble tildelt Kirkeakade-
mienes “Brobyggerpris” var det nok en 
bekreftelse på at han og hans arbeide var 
akseptert og at han var elsket. I begrun-
nelsen for utdelingen av prisen het det 
bl.a. ”at pater Ronald møtte alle med 
samme omsorg og kjærlighet, og var et 
fremragende eksempel på tjeneste og to-
leranse.”
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og kjærligheten det største.
Vi lyser fred over hans minne. 
Herre, gi p. Ronald den evige hvile.
Og la det evige lys skinne for ham.
Han hvile i fred. Amen

p. Sigurd Markussen
Sogneprest

sjonist boende på Grefsen, bar frukter. 

Både for søstrene og p. Ronald selv og for 
alle som har opplevd deres samarbeid.
Under avskjedsmessen, før p. Ronald 
reiste til sitt kloster i Weert, sa han i sin 
preken blant annet følgende: 

”Vi blir alle av og til fristet til å innbille 
oss at vi har prestert noe i livet. Men det 
er bare én som er virkelig hellig, og det 
er Gud. For oss er det bare en ting vi kan 
gjøre: å utstråle Guds hellighet”

Pater Ronald var sjelesørger for mange 
og vi er derfor mange som vil minnes 
ham som vår gode, glade, omsorgsfulle 
venn og prest. Vi takker ham for det han 
har gitt oss og Kirken i Norge av kjær-
lighet, både til Gud og menneskene. Og 
vi takker Gud for at vi har fått oppleve 
ham og hans tjeneste, at han ble sendt til 
Norge og ikke New Guinea, slik han selv 
opprinnelig hadde tenkt.

”Så blir de stående, disse tre: Tro, håp 
og kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten.”

For p. Ronald var troen det viktigste i 
hans liv og tjeneste, håpet var redskapen 

Julekrybben i Kristiansand

p Ronald med hånddukke på 
sommerleir på Marieholm
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p. Ronald og Don Bosco

Filmklubben Besøk

Biskop Gran på besok i Kristiansand

Hölschers velkjente humør

Forbindelse med dåp
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fin stund. Lite visste vi da at det skulle 
bli vårt siste møte med sr. Intemerata, og 
like lite visste vi at det skulle bli mitt siste 
møte med pater Ronald.  Da jeg møtte sr. 
Intemerata hadde hun allerede fått sin 
kreftdiagnose, men hun hadde også fått 
nytt håp gjennom en ny kur hun nettopp 
hadde begynt på.  Humøret var strålende 
og utseende likedan.  Det er godt å kunne 
gi det som et siste minne om denne strå-
lende personen.    

Pater Ronald bodde sine siste 1 ½ år i 
Weert, en liten koselig by som ligger helt 
syd i Holland.  På mange måter kan vi si 
at ringen ble sluttet ettersom han bodde 
nettopp i det klosteret hvor han trådte 
inn for over 50 år siden.  Det var en min-
nerik opplevelse å få være med i messen 
og sitte plassert i munkekoret hvor det en 
gang var plass til over 100 munker på en 
gang, nettopp i kirken der pater Ronald 
ble presteviet for over 50 år siden.  Den 
gang var det ikke mindre enn 37 unge 
menn som ble presteviet på en gang, og 
bildet av alle de 37 unge munkene som lå 
på gulvet samtidig ved den anledningen, 

Det skulle være en hilsen fra våre to ven-
ner som forlot Norge for å leve sine siste 
år i Holland. Vår avtale var at jeg skulle 
skrive en artikkel og fortelle at de hadde 
det godt nå, selv om de savnet Norge.   
Men så skjedde det vi alle vet, begge gikk 
bort i løpet av kort tid og vi sitter igjen 
med minnene. 

Det er med stort vemod jeg nå tenker 
tilbake på og fullfører den oppgaven jeg 
lovet dem begge å gjøre da jeg var på be-
søk i Weert i Nederland i november. På 
mitt forslag avtalte vi at jeg skulle lage en 
reportasje om disse to fantastiske men-
neskene, om hvordan de nå hadde det 
og hvordan de bodde i Holland.  Begge 
syntes det var en fin tanke å sette dette 
inn i Hallvardvaka som en hilsen fra dem 
begge. 

På besøk hos pater Ronald som bodde 
der han engang trådte inn hos Fransiska-
nerne i Weert, klarte vi å få det til slik 
at også sr. Intemerata kom på besøk en 
ettermiddag. Det ble et hjertelig gjensyn 
og det ble mange gode samtaler og en 

    Farvel og takk   til to av     våre  beste venner; pater Ronald og sr. Intemerata 



Nr 1 - 2009

Menighetsblad  Side 15

av interesse, enten det gjaldt felles kjente, 
St. Hallvard menighet, situasjonen i Nor-
ge eller hverdagen i Holland. Vi så alle-
rede frem til neste besøk og vi avtalte at 
det ikke skulle bli så lenge til! Men Vår 
Herre ville det annerledes.  Da er det godt 
å vite at inntil det aller siste hadde han 
det bra, og så fikk han slippe et langt og 
vondt sykeleie. 

Sr. intemerata som hadde nådd den anse-
lige alder av 86 år, var i strålende humør 
da jeg traff henne og var svært glad for 
besøk fra Norge. Hun kom ens ærend fra 
Asten til Weert i selskap med sr. Martine 
som også har mange år i Norge i sin bak-
grunn.  Jeg kan forsikre alle hennes ven-
ner i Norge at hun så like godt ut som da 

gjorde et sterkt inntrykk da vi tittet i det 
gamle fotoalbumet til pater Ronald. 

Pater Ronald ga uttrykk for at selv om 
han nok skulle ønske at han fortsatt had-
de bodd i Norge, var han fornøyd slik han 
nå hadde det. Det var mange som pas-
set på ham, det var mange som kom på 
besøk og det var mange som skrev eller 
ringte ham.  Så noen direkte ensom til-
værelse førte han ikke, og det er godt å 
tenke på for oss som savner ham og som 
aldri kunne forsone oss med at han måt-
te forlate Norge.  Helsemessig var han jo 
skral de siste årene, men da jeg besøkte 
ham i november, var han på mange må-
ter sitt gamle gode jeg, og vi hadde ingen 
problemer med å snakke om alt som var 

    Farvel og takk   til to av     våre  beste venner; pater Ronald og sr. Intemerata 
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hun reiste fra Norge, og hadde en hukom-
melse som enhver kan misunne henne.  
Hun og sr. Martine bodde i Moderhuset 
i Asten sammen med ikke mindre enn 50 
søstre.

 Det var 6 år siden sr. Intemerata forlot 
oss, og på direkte spørsmål om hvordan 
hun hadde det var det kontante svaret 
BRA! Hun mente det var bedre ikke å 
være alene og å kunne dele med de andre 
søstrene, og få lov til å bo sammen med 
dem inntil den siste dagen kom.  Det viste 
seg jo at hun heldigvis fikk lov til nettopp 
dette. 
Vi lyser fred over pater Ronald og sr. In-
temeratas minne.  De vil alltid bli hus-
ket som de fantastiske og positive men-
neskene de var.  Selv er jeg takknemlig 
for at jeg fikk muligheten til å treffe dem 
begge to og oppleve en kort men gledelig 
stund sammen med dem begge, samtidig 
som det på en måte ble en avskjed mel-
lom dem og St. Hallvard menighet som 
de begge ønsket å hilse til. 

Frøydis Gustavsen

p. Ronald sammen med moder Teresa

Brobyggerprisen 1999

Filmklubben



Nr 1 - 2009

Menighetsblad  Side 17

Minneord 

Det ble et avgjørende møte. Jeg var 17 
år, skole-elev og besøkte St Hallvard 
kirke for første gang. Besøket var en del 
av den obligatoriske undervisningen for 
meg. Jeg møtte opp med en forventning 
om kunnskap og informasjon som ved 
et museumsbesøk. Isteden ble besøket 
et dypt engasjerende møte med et 
usedvanlig nærværende menneske. 
Han utstrålte en uvanlig varme, en 
dyp ekthet, en rørende enkelhet og et 
smittende engasjement. Så berørende 
ble møtet med pater Ronald at vi ble 5-6 
ungdommer som regelmessig fortsatte å 
besøke ham. I dag 23 år senere tenker jeg 
på pater Ronald som en av de viktigste 
personene i mitt liv. Jeg tror mange 
tenker om pater Ronald som meg. Han 
betydde mye for mange. For noen var 
han den avgjørende forskjellen i livet. 

Jeg var ung, grublende, filosoferende, 
utfordrende, spørrende. Pater Ronald 
hadde en urokkelig tro på det gode i 
mennesket. Var det denne troen som 
fylte ham med en slik varme at jeg 
igjen og igjen søkte hans nærvær? Om 

filosofipensumet i studietiden var aldri 
så uoverkommelig som han husket det, 
var pater Ronalds svar preget av stor 
kunnskap om kirken, om dyp innsikt 
i menneskelivet og av hans radikale 
kjærlighets originalitet og mot.  For oss 
unge, søkende ga hans åpenhet og vilje 
til å udogmatisk hevde kjærlighetens vei 
en  enorm tillit og troverdighet. Pater 
Ronald forkynte det han levde og levde 
det han sa. 

Samtidig var han tilstede med mer 
enn bare ord. Jeg kan aldri huske noen 
samtaler med pater Ronald uten en 
tekopp og en kakebit eller noe annet 
søtt, og uten hans umiskjennelige latter 
og begeistrede utbrudd; Utrolig!  Pater 
Ronald var alltid tilstede med hele seg i 
møte med hele mennesket og preget på 
den måten atmosfæren rundt seg med 
varme og trygghet. 

Jeg var i et stort mørke og klynget meg til 
lyset av nærvær. Pater Ronald tilbød sitt 
nærvær og sin kjærlighet aller sterkest i 
feiringen av messen. Som et mangeårig 
medlem av St Hallvard uttrykte det: 
”Alle Pater Ronalds prekener handler 
om kjærlighet”.  Han var også tilstede i 
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sjelesorg og samtaler. Samtidig avviste 
han all tendens til avhengighet. Han var 
uvanlig nærværende, men ikke som en 
erstatning for Gud eller som takknemlig 
sosialt nettverk. Usentimentalt var han 
tilstede og usentimentalt ilte han til 
neste oppgave.  Han var et sjeldent 
uavhengig, sjeldent integrert menneske 
som med sin fryktløshet maktet å elske 
og være tilstede uten de bindinger, 
forventninger, krav og forbehold som 
så ofte preger menneskelige relasjoner.  
Våre  relasjoner er ofte motivert av frykt, 
kanskje åpenbart, kanskje som en anelse 
dypt i magen. Vi frykter ensomhet, 
meningsløshet, tap av anseelse, tap av 
velstand og havner i relasjoner som blir 
vanskelige og ødeleggende. Jeg har ofte 
spurt meg hvor pater Ronalds fryktløshet 
stammet fra. Jeg aner noe om et varmt 
morshjerte. Pater Ronald snakket ofte 
og med stor ømhet om sin mor. Startet 
hans usedvanlige kall med en stor, 
tilstedeværende morskjærlighet? Han 
fortalte mange ganger om hvordan han 
ble kalt som 13 åring. Var fryktløsheten 
en del av hans nåderike kall? Eller var 
det de alltid tidlige morgentimer med 
stillhet og bønn som skapte de dype 
røttene og den høye himmelen?

En ubeskrivelig fred fylte mitt hele jeg og 
ga meg en stor lengsel som jeg ikke visste 
innholdet i. Jeg skrev et brev, et umulig 
stotrende brev som jeg med bønn i 
hjertet sendte til pater Ronald. Han ga 
brevet til en betrodd St. Joseph-søster. 
Hun sendte meg til India. Der ble jeg 
boende i stillhet og bønn i til sammen 
et år. Den reisen forandret livet mitt på 
en måte som gjør at jeg for alltid blir 
stående i stor takknemlighetsgjeld til de 
to som sendte meg.

Pater Ronald hadde et intuitivt klarsyn 
og en visdommens handlekraft 
som virket befriende. Etter syv års 
grubling, undring og famling mente 
pater Ronald at når jeg først var blitt 
katolikk i hjertet kunne jeg like gjerne 
konvertere. Dermed ble dører åpnet 
til en utømmelig livets kilde å øse av. 
Noen år senere mente han at når to først 
hadde bestemt seg for hverandre kunne 
de like gjerne gifte seg, -og senhøsten 
var en like fin tid som noen annen. 
Dermed ble det bryllup i november med 
permisjon fra turnustjenesten 150 mil 
unna. Måneden etter bryllupet fikk min 
far sin dødsdom i form av en alvorlig 
kreftdiagnose. I sorgen som fulgte ga 
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ekteskapets sakrament avgjørende kraft 
til å fortsette sammen ikke minst da vårt 
første barn ble født midt i sorgen noen 
måneder senere. 

Til min mann sa pater Ronald i årevis at 
han absolutt burde bli lærer. Han erfarte 
at han ikke fult ut fikk ro og glede i 
arbeidslivet før han var på plass bak 
kateteret.

Jeg var redd og samtidig full av kjærlighet. 
Jeg hadde et brennende håp og samtidig 
en tro full av gråt. Å bære fram et barn 
er en troshandling; Så uendelig rikt, 
kjælighetsfullt og vakkert. Samtidig 
er barnet så skjørt, så usett, ukjent og 
utrøstelig. Jeg gikk til pater Ronald igjen 
og igjen. Gjennom fire svangerskap ga 
han meg styrke; ”Vil du at jeg skal gi deg 
kommunion?” En av pater Ronalds mest 
originale sider var hans forbløffende 
enkelhet og hans radikalt uselviske svar. 
Jeg fikk kommunion og han sa: ”Du skal 
være tilstede for andre gravide med din 
tro”. 

En annen gang han overrasket oss med 
sitt spontane svar rett fra hjertet, var da 
vi hadde flyttet ut av byen, blitt utkant-

katolikker, og skulle døpe vårt tredje 
barn. Vi bekymret oss for lang reisevei 
med et lite barn, da pater Ronald tilbød 
seg å komme til oss. Dermed fikk vi den 
velsignelsen at barnet både ble født og 
dåp i vårt eget hjem.    

Pater Ronald etterlater uendelig mange 
minner, men til slutt er det to møter og 
to utsagn som står tindrende klart igjen 
for meg som arven etter pater Ronald. 

Det ene utsagnet er følgende: ”I vår tid er 
vi så redde for den fysiske, miljømessige 
forurensningen, men det er mye farligere 
med den åndelige forurensningen som 
preger samfunnet idag.” Setningen ble 
sagt i en sammenheng som handlet om 
frykt for et barns helse, men handler om 
så mye mer. Vi lever i et samfunn og i en 
tid da drivkraften etter materiell velstand 
og intellektuell ærgjerrighet skaper 
normer, målsettinger og premisser 
fremfor noe annet. Pater Ronald brøt 
radikalt med ideen om meningen i å eie 
og gjøre for vinningens og prestisjens 
skyld. Han var den største anti-
materialist jeg har kjent. Utallelige er 
historiene om pater Ronalds manglende 
eiertrang. Alt han fikk ble gitt videre; 
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mer enn nok med å dømme deg selv, 
vi må aldri fordømme.”  Av og til blir 
utsagnet om åndelig forurensning 
og det engasjementet som kan følge 
av ønske om å kjempe mot den 
åndelige forurensningen utfordret av 
oppfordringen om å ikke fordømme. 
Hvor finner vi balansen mellom et ekte 
troens engasjement og viljen til ikke å 
fordømme?

Da jeg kom hjem fra Requiem-messe i 
dag leste jeg julebrevet fra pater Ronald 
om igjen: ”Nå vet jeg alt om barna og 
dere. Utrolig! Men nå håper å se dere 
virkelig i sommer. Vi har så mye å 
snakke om og jeg vil høre om alt barna 
har på hjertet!”   Et brev fra noen få 
uker siden, en requiem messe i dag; 
Det føles så uendelig kort mellom liv 
og død, som et pust som forsvinner. ”Å 
tro uten selvopptatthet og elske uten 
fordømmelse.”  Dette er bildet av pater 
Ronald som nå henger på det mest 
synlige stedet i mitt hjerte. Tydeligere 
enn noen gang er dette bildet bare et 
pust unna.

I dyp takknemlighet,
~Marianne Høivold med familie ~

Brødbakst, hjemmelaget syltetøy, bøker, 
klær, til og med en medbrors gjenglemte 
vinterklær ble gitt bort før han nådde å 
etterlyse klærne.  Allikevel handler hans 
anti-materialisme om langt mer enn 
ting og gavmildhet. Hele hans holdning 
handler om radikal kjærlighet og 
verdisetting på det å være menneske i en 
dyp og altomfattende tros-sammenheng. 

For meg midt i mitt liv som mor ble 
pater Ronalds utsagn viktig og relevant 
i møte med politiske bestemmelser som 
i stadig større grad undergraver behovet 
for sammenheng, tilknytning, trygghet 
og nærhet både før og etter at et barn 
er født. For andre gir utsagnet støtte 
og mening til andre sammenhenger. 
Uansett er pater Ronalds utsagn en 
brannfakkel i vår tid og et kall til uselvisk 
og frigjørende tro. 

Det andre budskapet som står tydelig 
fram er pater Ronalds gjentatte 
oppfordring om å ikke fordømme. 
Uansett hvor moralsk forkastelig jeg 
oppfattet et menneskes valg, uansett 
hvor skuffede og sårede følelser jeg 
kom til pater Ronald med, fikk jeg 
fordømmelsen alltid i fanget. ”Du har 
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For at alle skal bli forenet med 
Kristus og med hverandre i en felles 
botspraksis, fastsetter Kirken visse 
dager for bot. På disse dagene ska vi 
hengi oss til bønn, selvfornektelse og 
gode gjerninger. Slike dager skal ikke 
begrenses til bare bot, men de skal tjene 
til fordypelse av det kristne liv året 
igjennom.

Fasten er den tradisjonelle tid for 
fornyelse, anger og omvendelse i 
Kirken. Kirkeretten foreskriver at 
ASKEONSDAG og LANGFREDAG 
skal overholdes som faste- og 
abstinensdager. Det å faste betyr en 
merkbar reduksjon av det man spiser 
til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall 
på en spesiell form for mat, drikke 

eller fornøyelse. De som er over 18 
år er forpliktet av fastebudet inntil de 
begynner sitt 60. år, mens alle over 
14 år skal overholde abstinensbudet. 
Prester og foreldre bør lære barn 
som ennå ikke er bundet av faste- og 
abstinensbudet, betydningen av å 
praktisere botens ånd.

Siden hver fredag minner oss om Jesu 
korsfestelse og død, så er den også en 
spesiell botsdag. Kirken foreskriver 
at vi på fredager skal gi avkall enten 
på kjøtt eller en annen form for mat 
eller at vi holder os til en eller annen 
form for bot fastsatt av den lokale 
bispekonferansen.

I overensstemmelse med kirkerettens 

Fastebestemmelser for  
Oslo Katolske Bispedømme
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synd. Imidlertid hører bot med til 
enhver kristens liv, og det gode forsett 
å gjøre bot på fredag er en plikt.

Fastetiden er botstid

Kristus tilgav syndere. Det gjør også 
Kirken i hans navn og på hans befaling: 
”Om dere tilgir noen dere synder, er de 
tilgitt”, sier Kristus til disiplene, og ”om 
dere holder syndene fast for noen, er det 
fastholdt.” (Joh. 20,23)

I Bønneboken for Den katolske kirke 
kan vi lese om blant annet Botens 
sakrament. Hva og hvordan skal vi 
skrifte våre synder.

Ethvert menneske synder daglig og på 
mange måter. Gud forlanger ikke av oss 
at vi skal være feilfrie, men at vi alltid 
skal strebe mot fullkommenhet. 

Når vi holder Guds bud opp som et speil 
for vårt liv, kan vi ved første øyekast 
synes at det hele ser ganske bra ut. Vi 
tilber ingen avguder, vi verken stjeler 
eller myrder, vi begjærer ikke vår nestes 
esel…

ånd minner Den nordiske 
bispekonferansen oss om forpliktelsen 
til fredagsbot og gjør oppmerksom på 
at den kan oppfylles på én eller flere av 
følgende måter:

•	 Ved å avstå fra kjøtt eller annen 
form for mat

•	 Ved å avholde seg fra alkohol, 
tobakk eller andre former for 
fornøyelser.

•	 Ved en særlig innsats med hensyn 
til bønn i familien, deltakelse i 
Kirkens liturgi, bønn foran alterets 
sakrament eller ved å gå korsveien.

•	 Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje 
gi hva man sparer til noen som 
trenger det – enten hjemme eller ute.

•	 Ved direkte å hjelpe noen trengende, 
syke, gamle eller ensomme.

•	 Den form for bot som vi velger for 
fredagen er et personlig valg som 
ikke behøver være det samme hver 
fredag. Hvis man ikke gjør noen 
fredagsbot, så medfører det ikke en 
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Men i lyset av ”det største bud i loven: 
Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte, av hele din sjel og av hele 
ditt sinn og din neste som deg selv”, blir 
bildet et ganske annet. Riktignok har jeg 
ikke tilbedt avguder, men jeg har gjort 
alt annet enn Gud til hovedsaken i mitt 
liv. Selv om jeg ikke har stjålet, har jeg 
beholdt mye for meg selv som jeg kunne 
ha delt med andre.

I mange tilfeller blir det ikke gjør til 
større skade enn et heftig ord som man 
straks angrer eller et raseriutbrudd som 
snart er over.

Det individuelle skriftemål

Vi kan skrifte i en skriftestol eller et annet 
passende sted, knelende eller sittende. 
Det er Gud jeg taler til, og til presten i 
hans sted. Men presten representerer 
samtidig menigheten, siden skriftemålet 
er et uttrykk for at vi vil leve i forsoning 
og lojalitet med våre medkristne.

Vi bekjenner våre synder ved å navngi 
i det minste de alvorligste av våre feil. 
Vi kan innlede og avslutte bekjennelsen 
med våre egne ord. Bekjennelsen skal 

være personlig, enkel og rett på sak, uten 
mange ord, med mindre situasjonen 
må forklares mer inngående. Har jeg 
vanskeligheter med å uttrykke meg, vil 
presten hjelpe til ved å stille spørsmål. 
Presten kan også gi råd og oppmuntring, 
og han pålegger en bot som jeg tar imot 
som uttrykk for vilje til å gjøre godt 
igjen hva jeg har forbrutt og tjene Gud 
med fornyet kjærlighet.

Til slutt gir vi uttrykk for vår anger og 
bønn om forlatelse for våre synder, slik 
ritualet foreslår eller med egne ord. 

I forbindelse med fasten og forberedelsen 
til påskefesten er det normalt at en 
katolikk går til skrifte. Kirken oppfordrer 
alle katolikker til å skrifte minst en gang 
i året, og da gjerne foran påskehøytiden. 

(Bønnebok for Den katolske kirke, 1990)

I vår menighet er presten tilgjengelig 
for skriftemål i forbindelse med alle 
messer som feires, normalt fra 
 1700 – 1745 alle hverdager,  
 1730 – 1800 på lørdager, 
 1030 – 1100 hver søndag  
og ellers etter avtale. 
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Høymessen i St. Hallvard kirke vil derfor 
begynne kl. 11.00 med velsignelse av 
palmegrener og palmeprosesjon fra 
parkeringsplassen ved St. Hallvard kirke 
(foran Fransiskushjelpens kontorer) inn 
i kirken, der hele palmesøndagsmessen 
vil bli feiret i sin helhet etter katolsk 
liturgi.

På Holmlia vil vi feire 
palmesøndagsmessen på samme 
tidspunkt som vanlige søndager, altså 
kl. 17.00. Det vil da bli velsignelse av 
palmegrener og palmeprosesjon fra 
parkeringsplassen bak kirken eller foran 
kirken (det kommer an på været) inn i 
kirken, der hele palmesøndagens messe 
vil bli feirer i sin helhet etter katolsk 
liturgi.

Palmesøndag
Litt informasjon fra sognekontoret

Tidligere år har det vært litt ulik feiring 
av palmesøndag i St. Hallvard menighet. 
Det har vært delvis felles messe med 
Grønland menighet og helt felles messe 
med menigheten på Holmlia.

Noe av det som har skjedd er ikke tillatt 
i henhold til de liturgiske reglene i Den 
katolske kirke og andre ting har vært 
uheldig med hensyn til katolsk forståelse 
av messen. 

Derfor vil det fra og med i år være 
separate messer, både i St. Hallvard kirke 
og i Holmlia kirke på palmesøndag.

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Hallvard kirke?
Husk og avtal så tidlig som mulig med en av prestene. Alle som skal døpe sitt 
første barn må være med på et av dåpskursene i menigheten. Dere som skal døpe 
barn nummer 2, 3 eller mer, er også hjertelig velkommen. Siden det ikke alltid er 
så lett å til en dåpssamtale, tilbyr vi tre alternativer og dere kan selv velge hvilket 
av disse tre dere vil gå på. Vi holder dåpskurs for foreldre (gjerne også faddere) 
normalt første tirsdag i hver måned kl. 11.00, den andre onsdagen i hver måned 

kl. 18.30 og tredje torsdag i hver måned.

Husk å meld deg på i god tid til menighetskontoret!
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nighetsgrenser. 

En deling av menighetene medfører at 
det må opprettes nye messesteder og 
gjerne bygges en egen katolsk kirke på/
ved de nye messestedene. I St. Olav me-
nighet har de arbeidet med Grorudda-
len og tenker seg opprettelse av messe-
sted i området rundt Kalbakken. I sam-
arbeid med den lutherske menigheten i 
Grorud kirke har St. Olav menighet fått 
grønt lys for messefeiring på ettermid-
dagen hver søndag. Dette vil starte opp 
så snart alle avtaler er på plass.

For St. Hallvards vedkommende har det 
i lang tid blitt feiret messe i Holmlia kir-
ke, gjennom et godt samarbeid med den 
lutherske menigheten på Holmlia.

Tanken den gang var at Holmlia skulle 
bli utgangspunktet for en eventuelt ny 
menighet, utskilt fra St. Hallvard.

Da det relativt tidlig viste seg at kom-
munen ikke kunne tilby en passende 

Flere år tilbake i tid begynte bispedøm-
met arbeidet med å se på menighets-
størrelsen for St. Olav domkirkemenig-
het og St. Hallvard menighet.

Menighetene vokste stadig i antall og 
kapasiteten i våre to kirker ble etter 
hvert mer eller mindre sprengt. St. Olav 
domkirkemenighet har passert 8 000 re-
gistrerte medlemmer og vi i St. Hallvard 
nærmer oss 11 000 registrerte medlem-
mer – og veksten bare fortsetter.

Selvsagt gleder vi oss over stadig vekst, 
men økningen i antall menighetsmed-
lemmer representerer også en stor ut-
fordring for oss alle, ikke minst for oss 
prester.

Både St. Olav domkirke og St. Hallvard 
kirke har for liten kapasitet til å betjene 
sine menighetsmedlemmer. Bispedøm-
met har derfor i samarbeid med pre-
stene og noen lekfolk i St. Olav og i St. 
Hallvard sett på mulige løsninger for 
deling av menighetene og flytting av me

Skal menigheten deles? Blir det en ny kirke? 
Hva skjer med Grorud, Holmlia og Mortensrud?
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tomt for en katolsk kirke og et menig-
hetsbygg, har vi fortsatt messefeiringen 
i Holmlia kirke i påvente av at noe annet 
har dukket opp.

Flere alternativer har vært drøftet og de 
siste årene har en kommet frem til at 
Mortensrudområdet er det mest pas-
sende. Her finnes det en tomt vi mener å 
kunne gjøre nytte av, her er det T-bane-
linje, relativt god bussdekning, E6 like 
ved og store parkeringsarealer.

Tomten vi tenker på er gamle Mortens-
rud gård som i dag eies av OBOS. Et aber 
med denne tomten er at bygningene er 
delvis fredet og at låven som engang 
har stått her ønskes gjenreist. Vi har in-
gen intensjon om å drive gård ei heller 
å bygge en låve for låvebruk. Riksanti-
kvaren har sterke oppfatninger i denne 
saken og krever at en eventuell kirke må 
ha ”likheter med en låve – låvefasong”. 
Vi holder for tiden med å utrede dette i 
samarbeid med en arkitekt. Før vi kan 
kjøpe en tomt er vi avhengig av å vite 
at vi får omregulert området til kirke-
lig formål og at vi faktisk kan få reist en 
kirke der. Akkurat nå ligger saken hos 
Riksantikvaren.

I mellomtiden har jeg undersøkt med 
den lutherske menigheten på Mortens-
rud om mulig leie av Mortensrud kirke 
til katolsk messefeiring. Grunnen til 
dette er for det første at vi her kan leie 
kirken på et tidligere tidspunkt, kl. 1330, 
i motsetning til i Holmlia kirke hvor vi 
ikke kan feire messe før kl. 17.00 på søn-
dager. For det andre er det nødvendig 
for oss å kartlegge om det er menneske-
lig grunnlag for etablering av messested 
på Mortensrud, med andre ord, vi må 
se at det er interesse og vilje blant me-
nighetens medlemmer som naturlig vil 
sogne til Mortensrud (Oslo syd, Oppe-
gård, Ås, Ski, Enebakk syd) å komme hit 
for messefeiring og lignende.

Det kommunale/offentlige byråkrati ar-
beider meget langsomt, derfor har alt 
tatt lang tid og som ny sogneprest i sep-
tember fikk jeg bare en kort redegjørelse 
for det arbeidet som har pågått. Jeg har 
derfor nå i et snaut halvt års tid prøvd å 
få oversikten. 

Som mange av dere kanskje har lest i 
avisene eller hørt på Østlandssendingen, 
så sliter Den norske kirke i Oslo med 
økonomi og altfor mange kirker i 
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som må forholde seg til samme summer 
når det gjelder leie av Grorud kirke. Vi 
søker nå komme frem til en bedre løs-
ning gjennom samtaler mellom biskop 
Bernt Eidsvig og den lutherske biskop 
Ole Christian Kvarme.

Holmlia menighet har stilt seg positive 
til å ”huse” oss inntil ting er avklart med 
Kirkevergen og eventuelt Mortensrud. 
Derfor vil vi fortsette å feire messen på 
Holmlia som tidligere antagelig ut dette 
året – eller så lenge vi har råd til det. For 
det er klart at vi ikke vil være i stand til 
både å kjøpe tomt, bygge kirke og bygge 
opp en ny menighet om vi må betale en 
halv million kroner i året til Den norske 
kirke.

Jeg håper å kunne komme med en opp-
datert redegjørelse i neste menighets-
blad.

p. Sigurd Markussen 
Sogneprest

forhold til sin bruk. Dette har medført 
at Kirkevergen i Oslo har gjennomgått 
vår leieavtale med Holmlia menighet og 
en eventuell leieavtale med Mortensrud 
menighet. 

Mens Den norske kirke gjennom Mel-
lomkirkelig råd har uttalt seg veldig po-
sitivt til å hjelpe oss i Den katolske kirke 
med kirkerom og samtidig takket Den 
katolske kirke rundt om i Europa som 
har stilt sine kirkerom gratis til dispo-
sisjon for den norske Sjømannskirkens 
lutherske gudstjenester, møter vi langt 
fra den samme innstilling fra Den nor-
ske kirke i Oslo, representert ved Kirke-
vergen.

Vår leieavtale med Holmlia menighet 
vil nå bli justert fra ca. 75.000 kroner til 
nærmere en halv million kroner. Det 
samme vil gjelde om vi flytter messested 
til Mortensrud kirke. Summen varierer 
noe i forhold til hvilket beregnings-
grunnlag Kirkevergen velger å legge til 
grunn.

Dette er en situasjon jeg ikke kan aksep-
tere og vi er nå i tett dialog med Kirke-
vergen sammen med St. Olav menighet, 



Side 28           St. Hallvards

Nr 1 - 2009

Sommeren er igjen tid for ulike 
typer leirer i ulike deler av landet.

Gå inn på    www.nuk.no
under aktiviteter og deretter på oversikt. 
Da får du en oversikt over ulike leirer 
i løpet av sommeren 2009. Du finner 
også en brosjyre bakerst i kirken for 
mer info. Eller du kan ringe menighets-
kontoret og be om å få tilsendt brosjyre:  
23 30 32 00

På sentrale NUK-arrangementer kan en 
få reisestøtte og søskenrabatt (forutset-
ter medlemskap).

           HaBaKo (Hallvard Barnekor)
Endelig starter det opp barnekor i St. Hallvard menighet!! 

Dette koret er for deg som går på barneskolen. Vi øver annenhver torsdag fra 
kl.18.00-19.30 i menighetssalen. Første øvelse er 2.april. Har du lyst til å synge, 

leke, eller bare bli kjent med nye barn, da er HaBaKo noe for deg!

Lurer du på noe, ta kontakt!  
Therese.skaar@gmail.com/ tlf: 93644860

Biskop Bernt Eidsvig meddeler 
at frist for opptak til St. Eystein 
presteseminar er 20 april for det 

akademiske år 2009 – 2010.

Eventuelle kandidater ( ca 20-35 år ) 
kan melde seg til seminarets rektor, 
p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, 
Akersveien 5, 0177 Oslo
Fax: 23 21 95 01 
Epost: carlo.hong.phuc@katolsk.no
– med kopi av dåpsattest og referanse 
til to prester og eventuelt andre 
relevante personer.
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mer om å ha et levende og gøy barne 
og ungdomsarbeid med kor og drama..
Jeg drømmer om å rekruttere flere leder, 
slik at vi kan ha mange ulike tilbud til 
dere...Jeg drømmer om at arbeidet blant 
barn og unge i St.halvard kirke skal leve 
opp til deres forventninger og behov. 

Jeg håper og ønsker at dere tar tak i meg 
hvis dere har ideèr, tanker eller spørs-
mål. Jeg ser fram til å hilse på DEG!

Med vennlig hilsen Therese Skaar

Jeg er den nye barne og ungdoms-
konsulenten og kontormedarbei-
der i St.halvard kirke.

Jeg er gift og har en sønn på 6 mnd. Jeg 
er fortsatt i permisjon, men jeg skal så 
smått begynne å sette meg inn i stillin-
gen og bli kjent. Fra og med august er 
jeg i gang for fullt!

Jeg har min kirkelige bakgrunn i Den 
Norske Kirke, men har de siste årene 
vært aktiv i Den Katolske Kirke og kon-
vertete for et år siden. Jeg har alltid likt 
å være sammen med barn og unge og 
har erfaringer innen kor, drama, idrett 
og konfirmantarbeid.- Så denne jobben 
jeg nå har fått, er en drømmejobb! Ak-
tiviteter jeg før har gjort i tillegg til jobb 
og studie, skal jeg nå få gjøre på fulltid!

Jeg er så takknemlig og stolt over å få 
lov til å være medarbeider i denne kir-
ken! Det kribler i magen når jeg tenker 
på alt det spennende jeg har i vente! Jeg 
har mange drømmer for barne og ung-
domsarbeidet i menigheten. Jeg drøm-
mer om å bli kjent med dere.. jeg drøm-

Hei!
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Teksten ble lest 31. mai, 2008 i Lillehammer 
for pilegrimer fra St. Hallvard kirke.

Sigrid Undset sett 
med polske øyne

av Wieslaw Jankowski 

Den første boken jeg leste av Sigrid Undset 
var Olav Audunssøn. Selvfølgelig kjente 
jeg til Sigrid Undset tidligere og hennes 
bøker var tilgjengelige i bibliotekene. Hun 
ble heller ikke glemt i skolesammenheng, 
spesielt av eldre lærere. Før 1939, dvs. 
starten av andre verdenskrig ble bøker 
av Sigrid Undset løpende oversatt og 
var tilgjengelige for mennesker i Polen. 
Oversettingen ble utført via tyske utgaver 
av Wanda Kragen. Man kan trygt si at 
Sigrid Undset er kjent og verdsatt i Polen.
Jeg minnes den dag i dag hvor sterkt inntrykk 
lesningen av Olav Audunssøn gjorde på 
meg. Beskrivelsen av begivenheter fra 
12-hundretallet var ærlig og realistisk, og 
flyttet sjelen og fantasien til datidens Norge. 
De historiske skikkelsene likesom levde 
sammen med oss. Jeg har inntrykk av at jeg 
begynte å forstå bedre den menneskelige 
skjebne, våre åndelige prøvelser og den 
indre strid, - noe jeg tidligere bare hadde 
intuitive anelser om. Jeg begynte å skjønne 
de dramatiske konsekvensene av synd og 
verdien av å granske samvittigheten overfor 
Gud.

Senere leste jeg bøkene hennes på nytt, i 
hennes eget hjemland, i de omgivelser der 
hun selv levde – det gjorde sterkt inntrykk 
på meg.
Sannheten om Gud og menneske 
presentert av Sigrid Undset er nyskapende 
og inspirerende for mennesker i alle livets 
faser og mister ikke sin aktualitet, snarere 
tvert imot.

En naturlig fortsettelse av denne refleksjon 
er nysgjerrighet: hvem står bak den store 
sannhet som formidles?
Etter å ha utforsket Sigrid Undsets liv og 
virke ble det naturlig å fortsette med å 
utforske hennes litterære og etiske budskap. 
For nettopp det er den vesentlige kjernen 
og målet med litteratur.
I 1909 ble Sigrid Undset i et intervju 
spurt, hvordan hun kom til å skrive om 
mennesker fra så lenge siden, ”man kan 
bare skrive romaner fra sin egen samtid”. 
Hun lar middelalderens mennesker tre 
fram like levende som nåtidens. Allerede 
i 1902 begynte hun på med en roman fra 
midten av det 13. århundre. I 1905 hadde 
hun den ferdig. 

”Og så pyntet jeg meg det beste jeg kunne, 
stor sommerhatt med en masse blomster, 
lys kjole og silkestrømper” 
Hun gikk til Gyldendal, opp til selve Petter 
Nansen med manuskriptet, ”kom igjen om 
en måned.” Han klappet meg på skulderen 
og sa: ” forsøk dem ikke på historiske 
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romaner. Det kan du ikke. Men du jo 
prøve at skrive noen moderne.” Hun brente 
manuskriptet tyve år senere, da første bind 
av Olav Audunssøn utkom. 

Hvorfor er den historiske referansen så 
viktig for den unge Sigrid?
Middelalderens tidsånd tydet hun og hadde 
god innsikt i dens kultur. Hun vokste opp i 
lys av kjærlighet og toleranse i ordets beste 
forstand.
Sigrid Undset distanserte seg kategorisk 
fra materialistisk idéhistorie. Historisk 
materialisme i det marxistiske perspektiv 
brukes ofte som nøkkelen til historisk 
forståelse. Denne tolkningen dominerer 
også den dag i dag. Fra 17-hundretallet 
ser vi tendenser til at religion blir oppfattet 
som et produkt av samfunnsstruktur, og 
ikke omvendt. Sigrid Undset har nettopp 
bevist, som ingen før i Skandinavia, at den 
katolske kristendom var med på å bygge 
den sterke og moderne stat i løpet av bare 
150 år etter St. Olav. Denne statsstrukturen 
eksisterer frem til i dag med sin kultur 
bygget nettopp på denne tradisjon.
Sigrid Undset gir selv et heroisk vitnesbyrd 
gjennom sitt litterære forfatterskap, men 
mest av alt gjennom sitt eget liv. 
I 30-årene, da hun har fått en godt fortjent 
anerkjennelse, trekker krigsskyene over 
Europa.
Kort tid etter Hitlers maktovertagelse 
han sa: ” kristendommen er en orientalsk 

gift i det germanske blod”, ” Ingen skal 
hindre meg i å utrydde kristendommen 
fra Tyskland like til de siste rottrevler”, 

” Mot den kristne lære om den enkelte 
menneskesjels uendelige verdi og det 
personlige ansvar, setter jeg hensynløst og 
fullkommet tydelig en annen frelseslære 

– den som hevder individets intethet og 
ubetydelighet overfor den dennesidige 
udødelighet som en nasjon er bærer av”.
I 1935 rettet Sigrid Undset sitt første 
direkte angrep mot nazismen. ”Nazismen 
er blodets fatum, som hersker over 
mennesket, et uttrykk for hedenskap, den 
hedenske naturalisme, den hedenske 
tilbedelse av naturen”.
Mot det retter Sigrid Undset det kristne 
håp som Jesus Kristus har gitt menneskene. 
Hun skriver – ”alle mennesker av god vilje 
og enhver rase og religion på jorden - alle 
mennesker som har mot til å tro på et evig 
liv og eier ydmykhet nok til å søke samfunn 
med Skaperen istedenfor å forbli isolerte og 
drive med fetisj - dyrkelse, dyrke selvskapte 
idéer og ting… Selvdyrkelsen kan ikke 
bestå, den kulten er veien til oppløsning og 
død”. 
Sigrid Undset hadde en stor lesekrets i 
Tyskland. En tysk avis skriver: ” Hennes 
litterære produkter skal ikke lenger finnes 
verken i tyske aviser, tyske biblioteker eller 
tyske boklader”.
”Vi gjør denne uttalelsen til vår,” skrev den 
norske nazi- avisen ”Fronten” (15 mai 



Side 32           St. Hallvards

Nr 1 - 2009

kultur og om Nordens folk  som Sigrid 
Undset. Hun var i stand til å avsløre det 
vrengebildet av Norden og de nordiske 
idealer som nazistene og deres forløpere i 
tysk historie hadde fått tyskerne og mange 
andre også til å tro på. 

I juli 1943 i ”Det polske Akademi for kunst 
og vitenskap i Amerika” holdt hun foredrag 
om  Nordisk litteratur. ”Polakkene”, forteller 
hun, ”ville egentlig at jeg skulle bruke ordet 
skandinavisk fordi nordisk i deres ører var 
en ubehagelig påminnelse om det tyske 
folkeeventyret, der tyskerne også skulle 
være ”nordiske mennesker”.
I august 1945 vendte Sigrid Undset 
tilbake til Norge. Det gamle skrivebordet, 
som hun hadde arvet etter sin far, hadde 
tyskerne hogget opp. Nazismen er slått 
i første omgang, men Europa trues av ” 
livsinnstllinger som står oss like fremme”. 
I vår tid kan det synes – sier hun – som 
om det moderne hedenskap triumferer, 
et hedenskap av helt ny karakter, vil 
utrydde enhver religion, fra det primitive 
til kristendom. Hvis det nye vinner, vil 
det fremstå en verden så ulik den som 
menneskeheten hittil har kjent, at det er 
nytteløst å spekulere over følgene. Hun tror 
ikke den vil seire.
Til 65. årsdagen gav kong Haakon henne en 
stor utmerkelse. Storkorset av Sankt Olavs 
orden ”for fremdragende litterært virke og 
fortjenester for fedreland”*

1937) og videre ” Det som Sigrid Undset 
legger for dagen, er oss ikke bare fremmed 
og motbydelig, men det er fiendtlig. Av 
fødsel er nok Sigrid Undset nordisk, men 
hennes åndsinnstilling er høyst unordisk. 
Den 6 april 1940 holdt Sigrid Undset 
foredrag i Studentersamfunet i Oslo, derr 
hun 26 år tidligere hadde talt om ”Det fjerde 
bud” om ” civilisasjonens  forpliktelser”.
Temaet nå var ”Kristendommen og vår 
tid”. Vi er på god vei, sa hun - til å erstatte 
denne livsmaksime, ”Hva gavner det et 
menneske om han vant hele verden, men 
tok skade på sin sjel” med følgende: ”hva 
gavner et menneske om han vant den 
høyeste levestandard, men tok skade på 
sin fordøyelse”. Tre dager senere starter 
det tyske angrepet mot Norge. To sønner 
Anders og Hans drog i krigen. Anders 
så hun ikke mer igjen. Et skudd – han 
falt noen uker senere ved Segalstad bro. 
Den 20 april, da tyskerne nærmet seg 
Lillehammer, fikk Sigrid Undset ordre fra 
norske militære myndigheter å komme seg 
unna. Hun drar nordover og kommer til 
Stockholm gjennom Mo i Rana og Uppsala. 
Amerika var reisens mål. Sammen med 
Hans kommer hun til San Francisco den 
26 august, reisen gikk via Moskva, Sibir og 
Japan. Sigrid Undset stilte seg til tjeneste, 
for norsk informasjon i Amerika. Hun anså 
seg selv som mobilisert og var stolt av det.

Ingen kunne fortelle om Norge, norsk 
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Kunstneren Bjørn Carlsen er 
født i 1945 og er en av de mest kjente 
malerne i Norge. En del av hans 
malerier er inspirert av europeisk 
religiøs billedtradisjon som det gjengitte 
bildet Frigjøring. Det minner om 
oppstandelse. Carlsen konfronterer oss 
med sider ved mennesket vi ikke vil se.  
Carlsen representerer den ekspressive 
maleriske tradisjon. Han beskriver den 
slik: 

Du føler at en kraft griper tak i deg, noe 
inni deg som du ikke har kontroll over. 
Det virker som det kommer utenfra.  
Det ubevisste er også en kraft som vi 
har, men ikke kan beherske. Vi kan ikke 
leke med den til daglig, men den er der 
likevel. Mange mener det finnes krefter i 
solsystemet, i universet, som kan gripe inn 
i menneskets liv. En rasjonell psykolog ville 
si at jeg fikk kontakt med det ubevisste, 
mens et religiøst menneske ville si at jeg 
fikk kontakt med noe guddommelig.

Det handler om å kaste seg ut i det. Som en 

skihopper må du ta sats og bestemme deg 
for å flyte i svevet – stå bakken helt ned – 
og hvis du gjør det, vil du få et praktfullt 
nedslag. Du kaster deg ut i tåka og neste 
prosess blir å nå høyere bevissthet d.v.s. 
så høyt bevissthetsplan du kan nå for å få 
realisert det du opplevde i tåka. Prosessen 
er både søkende og avklarende. Det ligger 
en dobbelhet i det. Det er en søken i 
underbevisstheten, men sluttproduktet 
kan ikke være ubevisst uklart, det må 
være reflektert. På et tidspunkt i prosessen 
må jeg ta et standpunkt, stå fast ved det 
og avklare bildet.

Frigjøring av Bjørn Carlsen

Kunstverket 
ved Marianne Bratteli
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tema for menighetsretrett som ledes av 
Bjarne Falkanger OFM
 
Vi begynner kl 10:00, med Messe kl 
11:00. Retretten fortsetter til kl 16:00.
Det blir anledning for skriftemål i løpet 
av dagen. Etter Messen blir det pause 
med kaffe og te, og enkel servering 
(kaker og frukt). Lunsj: ta med 
matpakken. 
 
Påmelding til menighetskontoret 
innen søndag 22. mars. Hvis du kunne 
bake noe til pausen, gi gjerne beskjed 
ved påmelding. Retretten er gratis, 
men det er ønskelig med påmelding i 
forbindelse med forberedelsen. Det tas 
opp kollekt i lunsjpausen.
 
Meditasjonsretrett på fjellet 
med benediktinsk pater 
Hallvardsvaka har fått tilsendt følgende 
notis av Trine Haaland. 
For annen gang er pater Laurence 
Freeman OSB i Norge og vil holde stille 
retrett med meditasjon på Ildjarn-tunet 
i Hedalen i Valdres. Med seg har han 
yogainstruktøren Giovanni Felicioni, 

Finansråd
Den 12. desember godkjente biskopen 
formelt utnevnelsen av nytt finansråd 
i St. Hallvard. Rådet består av Frode 
Eidem, Petter Bruce og Ingunn Aase 
Baretto.

Vi trenger flere gaver! 
Vi har nå fått nytt teppe rundt alteret 
og ny løper i midtgangen i kirken. 
Dette kostet kr 85200. Vi vil også snart 
få nytt lys i kirken. 
Mange av dere har allerede gitt gaver 
til kirken. Vi takker for dette! Men vi 
trenger flere… 
 
Vi spør dere i stor frimodighet og 
støtter oss til tekster av Henri Nouwen 
der han sier at å samle inn penger er en 
del av vårt kristne kall. 

Menighetsretrett i St Hallvard 
lørdag 28. mars:
 
Tema er Fastetid
 
Hva innebærer faste og hvordan kan 
vi kan benytte denne tiden? Dette er 

Stort og smått i St. Hallvard
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som daglig vil hjelpe til med å holde 
også legemet mykt og levende. Freeman 
er invitert til Norge av en økumenisk 
meditasjonsgruppe som mediterer 
ukentlig på Emmaus-senteret i Oslo. 
Retretten vil foregå på engelsk og er 
åpen for alle interesserte. Foruten 
meditasjon og yoga vil det være daglige 
introduksjoner (teachings), tekstlesninger 
og mulighet for småturer i vakker 
fjellnatur.   
  
Tema for retretten er “Loosing and 
finding”: “Loosing and finding are not 
irreconcilable opposites, they form the 
rhythm of life” (p. Laurence Freeman 
OSB)
 
Retretten varer fra 19. -21. juni og koster 
2.650 totalt pr. person inkl. kursavgift i 
enkeltrom, eller kr. 2350,- i dobbeltrom. 
Det går buss til Beitostølen, derfra blir 
man hentet. (www.ildjarntunet.no)
  
Som en innledning til retretten anbefales 
Laurence Freemans foredrag i St. 
Dominikus torsdag 18. juni kl. 19.00: 
“Meditation in the early Christian 
tradition – a spirituality for today”. 
Kontakt Åse Markussen for påmelding og 

informasjon, wccmnorge@live.no, mob. 
93804814 

St. Hallvardskonserten 2009
Det er i år fem år siden St. 
Hallvardskonserten ble arrangert for 
første gang. En rekke kunstnere og 
foredragsholdere har opptrådt gratis og 
inntekten fra arrangementene har gått 
til Caritas Norge. I år slår vi til på selve 
St Hallvardsdagen, altså fredag 15.mai. 
Konserten begynner kl 1900, og alle de 
som tidligere på ettermiddagen har vært 
med på økumenisk vesper, vil kunne gå 
rett til menighetssalen i St. Hallvard kirke. 
 
Som tidligere vil Wolfgang Plagge 
og Annar Follesø ha ansvar for det 
kunstneriske. Det blir norsk, russisk 
og tysk musikk. Vi kommer tilbake til 
detaljene her. Det arbeides også med 
å skaffe en aktuell foredragsholder. 
Oppdatert informasjon vil følge i 
Søndagsbladet.
I tråd med tradisjonen, blir det også i år 
enkel servering i pausen.
 
Støtt Caritas og vel møtt til en ny St 
Hallvardkonsert! 
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For noen år siden ble det gitt en 
invitasjon til gruppefellesskap i vår 
menighet. De som var interessert samlet 
seg først til tre fellesmøter hvor en 
drøftet ønsker og behov. Ut fra disse 
samtalene ble det dannet to grupper hver 
på syv-åtte personer. Disse gruppene 
fortsetter kontakten gjennom jevnlige 
sammenkomster. Kontakten i gruppene 
har vist seg å være engasjerende.

Fellesskap omkring tro og liv oppleves 
som menighetsfylt og fruktbart for 
den enkelte. I den senere tiden har en 
del nye personer signalisert ønske om 
gruppefellesskap. 

Samtalegruppe – noe for deg?
•	 Er du på leting etter kontakt i 

menigheten,
•	 etter noen å snakke med om livet, 

troen, Kirken…,
•	 kanskje noen å be sammen med,
•	 eller kunnskaper om den katolske tro, 

Kirken, liturgien…,
•	 eller noen å lese Bibelen sammen med,
•	 eller noen å meditere med,
•	 eller sosialt samvær,
•	 eller…

…så vil vi gjerne hjelpe deg med å finne 
mennesker og etter hvert kanskje venner 
med samme lengsel, ønsker og behov!

St. Hallvard kirke og 
kloster skal fredes. 
 det kommer mer om 

dette i neste nummer.
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Ås. Kontakt menighetskontoret for 
nærmere informasjon. 

Ungdomsmesse i St. Hallvard
For alle studenter, ungdom og voksne i 
alle aldre, starter vi nå opp søndagsmesser 
i St. Hallvard hver søndag kveld kl. 
19.00 med etterfølgende kirkekafé. 
Erfaringsmessig kan studenttilværelsen 
være hard i helgen, derfor skal vi prøve å 
få til et messetilbud for og med dere. Om 
du har lyst til å bidra musikalsk eller på 
andre måter, si i fra til p. Arnfinn Haram 
o.p. eller p. Andreas Rupprecht sm, evt. 
også til p. Sigurd Markussen.

Hvis du er interessert, har ønsker 
eller spørsmål som du vil snakke om, 
inviteres du til å ta kontakt med p. Sigurd 
Markussen på e-post eller telefon 23 30 32 
00.

Dersom det er en interesse til å starte 
en eller flere grupper, sender jeg en 
invitasjon til dere med forslag til en dato 
for oppstart.

Messer på Nesodden
Til alle dere som bor på og rundt 
Nesodden, her følger en god nyhet!
Heretter vil det bli feiret messe i 
Skoklefall kirke den 1. og 3. søndag i 
hver måned kl. 13.30. Etter hver messe 
blir det kirkekaffe i menighetshuset.

Er du student i Oslo?
Hver onsdag i skoleåret feires det katolsk 
messe i Frederikke kapell på Blindern 
kl. 12.15 med etterfølgende kirkelunsj 
i kantinen. P. Arnfinn Haram o.p. er 
studentprest og tilgjengelig fra kl. 11.00 
i kapellet for samtale og evt. skriftemål.

Er du student på Ås?
Av og til vil det bli feiret messe for 
studenter og andre interesserte på 

Ønsker du å være med i et ungt 
katolsk fellesskap?

Går på videregående?
Utvekslingsstudent?
Jobber?
Studerer?

Søndager kl.19.00
St.Hallvard Kirke

(utenom palmesøndag, 1.påskedag
og sommeren)

OSLOUng:Messe
Ung Katolikk i Oslo?

Sentrum

Munch
museet

St.Hallvard

Tøyen
T-bane

Hvor er St.Hallvard?

Ta T-banen til Tøyen
(alle linjer)

Enerhauggata 4
Tlf: 23 30 32 00

ungmesse@nuk.no
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tilbudet med religionsundervisning til 
barn i skolepliktig alder og trenger derfor 
flere frivillige voksne til å gjøre en tjeneste 
en lørdag i måneden i skoleåret.

Kunne du tenke deg å gjøre tjeneste 
som kateket, men føler at du er på 
tynn is når det gjelder kompetanse. 
St.Hallvard menighet kan da tilby deg 
et innføringskurs som vil gå over fire 
kvelder, hvor du vil få en grunnleggende 
innføring i katekesens innhold - hva man 
lærer bort, og i katekesens metoder
- hvordan man underviser. Intensjonen 
med dette kurset er å legge et fundament 
hos potensielle kateketer for en katekese 
som er i samklang med Kirkens 
intensjoner og som ansporer de unge til 
det troens liv de ble kalt til ved dåpen.

Kurset vil bli holdt i Mariagården i 
Akersveien 16 og vi møtes til messen 
i St.Olav kl.18.00 og går derfra rett til 
Mariagården der vi holder på til kl.20.30.

Første kurskveld torsdag 16.april, deretter 
23. april, 30. april og 7. mai. Kursholder vil 
være Torvild Oftestad fra Det kateketiske 
senter. Påmelding til torvild.oftestad@
katolsk.no eller telefon: 23 21 95 51

Månedlige familietreff 
Småbarnsfamilier i St Hallvard inviteres 
til familietreff én lørdag i måneden 
i kirken. Familietreffene er et tilbud 
til familier med barn i alderen 0-5 år. 
Aktivitetene vil være tilrettelagt for 
barn fra 3 år og oppover, men vi vil 
også forsøke å inkludere de yngste 
barna. Foreldrene selv vil også bli bedt 
om å bidra til at deres barn får mest 
mulig glede av familietreffene gjennom 
familiens deltakelse.

Familietreff våren 2009, kl 10.00-13.30:
•	 lørdag 31. januar
•	 lørdag 21. februar
•	 lørdag 21. mars
•	 lørdag 18. april
•	 lørdag 16. mai
•	 lørdag 13. Juni

For mer informasjon, ta kontakt med 
Marta & Stian Erdal:
Tlf.: 45 21 76 48 eller  
e-post: bivand@hotmail.com

Ledige verv som kateket, 
lærer på barnekatekesen

I St. Hallvard menighet ønsker vi å styrke 



Nr 1 - 2009

Menighetsblad  Side 39

kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere 
er invitert til å delta i). Følgende kvelder 
har vi satt av til kurset:

Torsdag 2. april
Torsdag 16. april
Torsdag 30. april
Torsdag 14. mai
Torsdag 28. mai
Torsdag 4. juni

Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som 
dekker alt kursmateriale. 
Påmelding til p. Sigurd Markussen – eller 
menighetskontoret før første kurskveld.

Det vil også bli arrangert nytt kurs i 
perioden august - oktober

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk 
må gjennom et forberedende kurs. I St. 
Hallvard følger vi samme kursplan som 
i St. Olav domkirkemenighet, det vil si 
at vi avholder seks kurskvelder fordelt 
på tre måneder. Det er viktig at alle som 
ønsker å gifte seg melder fra så tidlig 
som mulig til menighetskontoret og 
prestene, senest fire måneder før vielsen 
finner sted, enten dere skal gifte dere i 
Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. 
Hallvard menighet går fortløpende 
gjennom året. Neste kurs starter opp 
torsdag den 2. april. Kurset går over 
seks kvelder fra kl. 18.30 – 20.00 (Det er 

Går du med gifteplaner i 2009?

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/ 



Side 40           St. Hallvards

Nr 1 - 2009

Ordinære

St. Hallvard kirke
Søndag: 
09:30 fromesse,  
11:00 høymesse (familiemesse den 1. i mnd),  
13:00 messe på polsk,  
16:00 messe på engelsk,  
17:30 messe på tamil. 
19:00 UngMesse (ikke palmesøndag og 
påskedag)

Messe på vietnamesisk 2. og 4.søndag i 
måneden kl. 14:30.

Mandag til fredag: 
17:00 sakramentstilbedelse  
18:00 messe 

Onsdag: kl. 11:00 hverdagsmesse, 
Kontaktklubb.

Lørdag: 
kl. 10:00 hverdagsmesse 
kl. 18:00 første søndagsmesse

Holmlia Kirke:
Søndag: kl. 17.00 messe

Messetider i St. Hallvard

Nesodden (Skoklefall kirke): 
Første og tredje søndag i mnd kl 13.30

Skriftemål:
Skriftestolene i kirken er betjent i tiden 
mellom fromesse og høymesse på søndager.
Hverdager:  17:00-17:50.  
Lørdager:  17:30-18:00.  
Andre tider etter avtale. 

Messetider i Påsken
Messetider i den stille uke og påsken

Palmesøndag 5. april 
08:00  messe på polsk
09:30  messe på norsk
10:30  skriftemål
11:00  høymesse på norsk
13:00  messe på polsk
13:30  messe i Skoklefall kirke (Nesodden)
14:30  messe på litauisk 
16:00  messe på engelsk
17:00  messe i Holmlia kirke
17:30  messe på tamil

Mandag 6. april
17:00  tilbedelse og skriftemål
18:00  messe
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Påskeaften lørdag 11. april
10:00  skriftemål på polsk til kl 12:00
12:00  velsignelse av påskemat på polsk
12:30  skriftemål på polsk
13:00  velsignelse av påskemat på polsk
13:30  skriftemål på polsk
15:30  påskevigilie på vietnamesisk
18:00  påskevigilie på tamil
20:30  påskevigilie på polsk
22:45  påskevigilie på norsk

1. Påskedag søndag 12. april
08:00  messe på litauisk
09:30  messe på norsk
10:30  skriftemål
11:00  høymesse på norsk
12:00  skriftemål på polsk
13:00  messe på polsk
14:30  messe på vietnamesisk
16:00  messe på engelsk
17:00  messe i Holmlia kirke
17:30  messe på tamil

2. påskedag mandag 13. april
11:00  høymesse på norsk
13:00  messe på polsk

Messetider i St. Hallvard

Tirsdag 7. april
18:00  oljevigselsmesse i St. Olav, ingen messe 
i St. Hallvard

Onsdag 8. april
11:00  messe (Kontaktklubben)
17:00  tilbedelse og skriftemål
18:00  messe

Skjærtorsdag 9. april
12:00  skriftemål på litauisk
12:30  skjærtorsdagsmesse på litauisk
14:00  skjærtorsdagsmesse på vietnamesisk
16:00  skjærtorsdagsmesse på tamil
17:30  skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00  skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30  agapemåltid
21:00  sakramentstilbedelse til midnatt

Langfredag 10. april
11:00  pasjonsgudstjeneste på tamil
13:30  pasjonsgudstjeneste på litauisk
15:00  pasjonsgudstjeneste på norsk
16:30  pasjonsgudstjeneste på polsk
17:00  pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke
18:00  pasjonsgudstjeneste på vietnamesisk
20:00  korsveisandakt og skriftemål på 
vietnamesisk
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EKTEVIET:

29.11.08   Grace Allera og Magnus Finstad  
     (St. Hallvard)

DØDE:

09.12.08   Ib Vedel Berrum
16.12.08   Asuncion Trinidad
27.12.08   Anette Kleveland
10.01.09   Thor Henry Hvalsengen
23.01.09   Agostino Dorati
29.01.09   Solveig Paula Dorati

DØPTE:

29.09.08   Caitlin Kristine Gravrok (St. Olav,Oslo)
29.11.08   Felix Egge Tostrup (St. Hallvard)
29.11.08   Santash Robinraj (St. Hallvard)
29.11.08   Julia Maturan Lervåg (St.Hallvard)
06.12.08   Gabriel Drivenes (St. Hallvard)
06.12.08   Vynela Viksveen Cibi (St.Hallvard)
07.12.08   Camilla Matusak (St. Hallvard)
13.12.08   Leo Schjøth-Iversen Nordhus  (St.   
     Hallvard)
10.01.09   Meron Debesay Tesfamicael (St.  
     Hallvard)
10.01.09   Josefine Aas-Vestre (St. Olav, Oslo)
10.01.09   Daniel Salvesen Johnson (St. Magnus,  
     Lillestrøm)
11.01.09   Adrian Anton (St. Hallvard)
24.01.09   Sofia Alexandra Andresen (St.Hallvard)
31.01.09   Alex Kean Aringay Byfugllien (St.  
     Olav, Oslo)
31.01.09   Linnea Johanne Eriksen (St. Hallvard)
31.01.09   Kiara Sofia Eriksen (St. Hallvard)
07.02.09   Magdalena Amanuel (St. Hallvard)
07.02.09   Catlin Nguyen (St. Hallvard)
07.02.09   Ivan Vačić (St. Joseph, Oslo)
08.02.09   Joel Teweldebran Andemariam (St.  
     Hallvard)
14.02.09   Alan Palinski (St. Olav, Oslo)
14.02.09   Grace Nyatony Tharbis Gani- 
     Stewart (St. Hallvard)

Enerhaug-nytt
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Barne- og ungdomskonsulent: 
Therese Skaar
therese.skaar@katolsk.no 

Organist:
Sara Strazynski 
Sara.Strazynski@katolsk.no

Vaktmester:
Christy Reginold Lawrence

Renholdere:
Beata Wasyluk og Anne Theresa Anh 
Tram Hoang

Sakristan:
sr Veronika Paulina Szelejewska

Frivillige på kontoret:
Liv Helmen, Berit Müller, Eileen 
Tørnes og Litz Forcella.

Ordfører i menighetsrådet:
Thor Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no

St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com      

Sogneprest:
p. Sigurd Markussen
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 11
Sigurd.Markussen@katolsk.no

Kapellaner:
p. Nguyen Thanh Phu
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 05
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no

p. Jon Atle Wetaas
Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo
22 43 07 71 
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no

Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Akersvn 6, 0177 Oslo
Inpa@katolsk.no
23 21 95 76. 

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

Staben i St. Hallvard menighet
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til 
avsender med opplysning om den nye adressen.

B-PostAbonnement
Returadresse:

St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4

0651 Oslo

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!!

Forsiden: Pater Ronald Hölcher var glad sammen med barn 
Baksiden: Lund, Kjell og Slaatto, Nils: “St. Hallvard kirke og kloster”

Trykket av Haakon Arnesen as. Oslo

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
tlf: 23 30 32 00
fax: 23 30 32 01
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500

Holmlia messested:
Alle henvendelser til menighetskontoret. 

Nett:  
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard
 Blogg:  
http://st-hallvardmenighet.blogspot.com/
 Katekesetilbudet: 

http://katekesesth.blogspot.com/


