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Kjære menighet!
Da vi mottok askekorset på askeonsdag
startet vi vår årlige forberedelse til
påskens store feiring. Vi begynner
fastetiden med et enkelt kors av
aske. Asken kommer fra fjordårets
palmegrener fra Palmesøndag som nå er
tørre og visne og brent. Presten velsigner
asken med ordene: ”Barmhjertige Gud,
du som røres når vi ydmyker oss, og
forsones når vi gjør bot, vend ditt øre til
våre bønner, og utøs din velsignelse over
dine tjenere som blir tegnet med denne
aske, Hjelp oss å overholde fasten, så vi
med lutret sinn kan nå frem til feiringen
av din Sønns påskemysterium, han som
lever og råder fra evighet til evighet.”
Vi avslutter fastetiden med kirkeårets
aller største fest, påskenattens store
feiring av den oppstandne Kristus.
Om du ikke har deltatt i påskenattsmessen
på noen år – eller kanskje aldri – vil jeg
så absolutt anbefale deg dette. Vi leser
alle lesningene som liturgien foreskriver,
og får på den måten del i hele vår
frelseshistorie.

St. Hallvards

Menighetsblad

Med påskenattsmessen starter vår femti
dager lange påskefeiring som ender med
festen for Den hellige ånds komme,
pinsedag.
Mange av våre ungdommer mottar
fermingens sakrament 2. pinsedag,
en flott avslutning av påskefeiringen.
Styrket med Den hellige ånd skal de
nå leve videre et forhåpentlig aktivt
kristenliv.
Men før pinsefeiringen vil mange
av våre barn motta sin første hellige
kommunion, dette skjer på Kristi
Himmelfartsdag. Allerede nå begynner
forventningene å bli store, endelig skal
også de få lov til å motta Kristi legeme
og blod, og ikke ”bare” bli velsignet.
Alle disse markeringene er ikke
bare høydepunkter i disse barnas og
ungdommenes religiøse liv, men også
for hele menigheten. Sammen ber vi for
alle disse og på hver vår måte støtter vi
barna og ungdommene på deres vei mot
Gud.
Foreldre og faddere har et ekstra stort
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ansvar her, men hele menigheten er også
ansvarlige for at menighetens barn og
unge får tilstrekkelig med undervisning.
Derfor er det stadig et behov for flere
voksne som ønsker å dele sin tro med
barna, gjennom å være kateket, lærer på
undervisningen.
I fjor ble noe over 150 barn tilhørende
vår menighet døpt, alle disse skal vi etter
hvert kunne tilby undervisning for, ikke
bare i et år, men i ti år. Ja, da forstår dere
selv at høsten er stor, men arbeiderne få.
Vi er pr. i dag 11 som arbeider aktivt i
katekesen, men trenger flere. Om du
kunne tenke deg å gi av deg selv og din
tro, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt

med enten meg eller Therese Skaar, som
er vår barne- og ungdomsarbeider. Etter
beste evne skal vi hjelpe alle kateketene
slik at de best mulig står rustet til
oppgaven.
Og apropos dåp. Har du et eller flere
barn som de siste årene er blitt døpt i
utlandet, har du kanskje glemt å si fra
til menighetskontoret. For at vi som
menighet skal kunne tilby også ditt barn
katekese, trenger vi å vite om barnet. Vi
er derfor veldig takknemlig for om du
kan sende oss en kopi av dåpsattesten og
fødselsattesten.
I dåpen ble vi Guds barn, og som Guds
barn forbereder vi oss nå til å feire
frelsens mysterium, troens mysterium,
som vi i hver eneste messe forkynner på
følgende måte; ”Din død forkynner vi,
Herre, og din oppstandelse lovpriser vi,
inntil du kommer.”
Jeg ønsker dere alle en god og velsignet
fastetid og påsketid.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest
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Barnekor i familiemessene
Du har i hvert fall hørt dem. Og kanskje
har du sett dem også?! Det er så vidt
du ser dem over gallerikanten. Hver
første søndag i måneden, når det er
familiemesse, synger nemlig St. Hallvard
sitt barnekor i messen. Foreløpig er vi
ikke veldig mange i koret, men allikevel
så synger barna ut så hele menigheten
hører dem. Det tar tid å få et stort sang
epertoar, men vi kan love at fremover vil
vi bidra mer og mer i messen. Barna er så
flinke til å lære sanger!
Hvis du syns det er verdifullt at
barnekoret synger i messen, oppfordrer
jeg deg som er barn til å bli med. Hvis
du er voksen, oppfordrer jeg deg til å
Menighetsblad

lytte til dine barns ønsker og bli med på
korøvelsene som er annenhver mandag.
Jo flere vi er, jo flottere sang blir det og jo
flottere messe blir det!
Vi håper at vi ser mange nye barn og
voksne neste øvelse som er 22. mars!
Deretter annenhver mandag. Vi starter
med middag kl. 17.00 for dere som
ønsker dette. Middagen koster 20 kr/pr
person eller 80 kr/pr familie. Korøvelsen
starter kl. 17. 45, og det koster ingenting
å bli med i koret.
Obs! Vi har framskyndet øvelsen et
kvarter da det har vært ønsker fra flere
familier som har med mindre søsken.
Side 5
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Mitt liv som industrikonsulent
av Per Bang

Eventuelle lesere av denne spalten
kan kanskje ha trodd at mitt liv har
bestått av mange og meget kortvarige
småroller i et religiøst drama. Så har
ikke skjedd, jeg har faktisk også vært
industrikonsulent. I det meget små, skal
erkjennes, men alle monner drar, og et
brev fra en av de mindre vestlandsbyer
dro meg for meget mer enn femti år siden
til Åndalsnes. Det var den gangen alle
fremmelige kommuner i Norge skulle
ha et tiltaksråd, kommunalt oppnevnt
og med det mandat som ligger i navnet
– tiltak! Helst nye tiltak! Sett i gang noe!
Åndalsnes tiltaksråd hadde fått noen
penger fra kommunekassen og hadde
besluttet at det beste de kunne bruke
dem til var å invitere Dagens Næringsliv,
som i de fjerne dager het noe enda mer
tillitsvekkende: Norges Handels- og

Sjøfartstidende. Bevilgningen strakk
akkurat til for en sovekupé tur - retur
og to netter på et lokalt hotell, samt
en guidet biltur over det meste av
kommunen.
Jeg ble geleidet over alt hvor det var
plass til en fabrikk, og forklart at i
Åndalsnes bygget man hus før man
hadde byggetillatelse, som kom omtrent
samtidig med at taket ble tekket.
Praktisk slik.

mann kremtet litt og sa, med alvor i
stemmen, at det er jo sånn at det ikke
skulle serveres alkohol ved kommunale
sammenkomster?
Ja, sukket en annen og kremtet
saktmodig. Det er nok sånn, ja.

En av de mest sindige tok opp spørsmålet
alle ventet på – men var dette her
egentlig en kommunal sammenkomst?
Sånn helt strengt altså?

Mange
omhyggelige
kremtere

En annen, og mer dristig, mente at
egentlig var det vel ikke det. Strengt tatt
altså…
Alvorlige og bekreftende nikk gikk
som småbølger gjennom salongen med
plysjstolene rundt mahognybordet og
en merkbar duft av forventning var til
å føle, helt til den sindigste i tiltaksrådet
ringte på serveringsdamen:

Etter omvisningen var det kaffe og
wienerbrød i hotellets salong, og da
kaffen var drukket ble det kremtet.
Hva ventet man på? Jeg hadde sagt
fortrøstningsfulle ord om det kloke i å
sende bud på meg, og antydet velvillig
omtale av stedets muligheter til tiltak og
vekst. Det ble litt stille, inntil en sindig
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sluttet seg til og nikket alvorlig. Det var
jo slik.

- Frøken, la oss få en flaske sherry, takk.
Og syv glass.

Menighetsblad
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tidebønnene, samtidig som veien inn til
sentrum er kort.
Messen feires hver morgen, riktignok
på estisk, men med latinsk gregorianikk,
gode salmebøker som gir deg mulighet
til å synge med selv om du ikke forstår
språket og med en liten preken med
islett av engelsk til ære for besøkende
blir messen en fin opplevelse. De
sjarmerende søstrene snakker engelsk og/
eller spansk og er imøtekommenheten
selv. Jeg lovet å ta med en gruppe neste
gang, og det skal vi gjøre senere.

En reise i Østerled førte til besøk hos
Birgittasøstrene i Tallinn
Birgittasøstrene i Tallinn er våre søstre i øst,
og det er derfor med stor glede jeg skriver litt
om deres historie. Piritaklosteret i Tallinn
har en dramatisk og spennende forhistorie
og deres nåværende klostersituasjon er et
unikt eksempel på at det kan spire og gro
også i land som så lenge var undertrykt
av andre nasjoner. Den som tenker seg til
Tallinn anbefales å ta inn hos søstrene..
Bedre kan man ikke ha det, og vennligere
kan man ikke bli tatt i mot.

Ved en tilfeldighet havnet jeg hos
Birgittasøstrene i Tallinn i fjor sommer.
Planen var å bo på hotell i byen, men da
dette bortfalt, ble det naturlig å søke til
søstrene som jeg hadde hørt skulle holde
til her. Det ble noen strålende dager hos
de gjestfrie søstrene. Det nye klosteret
bygget i 2001 er et enestående byggverk
med masse lys og luft, og et opphold her
gir fred og ro i sjel og sinn, muligheter
for å delta i den daglige messen og i
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Historien
Historien om det første Birgittaklosteret
I Tallinn daterer seg tilbake til XV
århundre. I 1407 kom to brødre fra
Birgittaklosteret i Vadstena i Sverige for
å initiere utbredelse av Birgittaordenen
og bistå med råd om hvordan dette
kunne gjøres i Estland. I 1417 ble
grunnstenen til et nytt kloster lagt ned
og byggingen av Piritaklosteret kunne
begynne. Kirke og kloster sto ferdig I
1436 og ble innviet av Tallinns biskop
Heinrich II.
Klosteret fulgte strengt den hellige
Menighetsblad

Birgittas klosterregel. I henhold til
denne kunne ikke klosteret ha flere
enn 85 medlemmer – 60 søstre og 25
brødre, hvorav 13 var prester, 4 diakoner
og 8 legbrødre. Nonneklosteret og
munkeklosteret var adskilt med kirken
som midtpunkt, og hit kom både nonner
og munker, selv om de ikke kunne se
hverandre under messen.

Piritaklosteret – et
landemerke i lokal
arkitektur
Den som kommer til Birgittaklosteret
i dag, blir overveldet av dimensjonene
til den tidligere kirken. Så var den da
også et landemerke med sin 35m høye
gavl – som fortsatt står der, og med en
gulvplass på over 1360 m2,- 24x56m.
Kirken hadde i alt 13 altere, alle oppkalt
etter apostlene, slik at hver prest hadde
sitt eget alter og sin egen apostel.
Ettersom tidebønner ble sunget syv
ganger om dagen i kirken, ble det
folkefest like mange ganger når koret
av søstre og brødre stemte i. I klosterets
storhetstid må det ha vært en stor
opplevelse å være her.
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Ødeleggelsen
Etter bare 139 års virke slo dødsklokkene
for Piritaklosteret. Reformasjonen
ga dødsstøtet selv om klosteret var i
virksomhet i mange år enda. Men krig
og brann i 1564 ødela mye, og i januar
1575 ble resten av klosteret brutalt
invadert og ødelagt av den russiske
hæren. Også den nærliggende landsbyen
ble ødelagt og deretter gikk det hele inn
i mange hundre års dvale. Langsomt
ble området dekket av mudd og slagg
og så sent som i forrige århundre i 1930
dekket et stort potetland hele området,
og potetene ble oppbevart i abbedissens
gamle residens.
Den første systematiske utgravninger
startet i 1934, og det skulle vise seg at

de mange funnene som ble gjort hadde
stor verdi og var viktige i arbeidet med
å rekonstruere historien. Fordi hele
området var dekket av et 2 meter tykt
lag av jord og sand, ble det arkeologiske
arbeid et stort og langvarig prosjekt.
Det er laget interessante bøker om
det gamle klosteret og funnene som
ble gjort. De historiske ruinene
av Piritaklosteret hadde også stor
betydning for estlenderne under den
lange sovjetiske okkupasjonen. Det
historiske og populære området minnet
folk om dets lange og rike historie og
ruinene spilte en viktig rolle i filmer
som ble laget på den tiden hvor den frie
viljen og historien om en fri nasjon gikk
igjen.

Side 10											

St. Hallvards

Et nytt kloster
Nye tider i Estland, en fri republikk
med frihet til å utøve sin religion, kom
da Sovjetunionen i 1991 oppga sin
okkupasjon av landet. Det varte enda
noen år før man fant mulighet til å bygge
et nytt kloster, men i 2001 kunne planene
settes ut i livet, og allerede i september
samme år ble det nye klosteret innviet
av erkebiskop Erwin Josef Edder.
Klosteret består av en klosterdel for
Birgittasøstrene og en gjesteavdeling.
I midten ligger klosterkapellet.
Eiendommen ligger inntil det gamle
klosteret, og fra vinduene i gjestefløyen
Menighetsblad

har man utsikt direkte mot de gamle
vakre ruinene.
Birgittaklosteret i Tallinn står nok ikke
tilbake for vårt nye Birgittakloster i
Norge, men fordi kirkens plass i Estland
er såpass svak, sliter også klosteret med
økonomi og trenger sårt at gjester
kommer og bor der. Det blir derfor
min oppfordring til alle som skal til
Tallinn – bruk muligheten til å bo hos
Birgittasøstrene.
Frøydis Gustavsen
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styrke forholdet mellom menigheter
i bispedømmet Hamburg og norske
menigheter
kom
tydelig
frem.
Gjennom besøk og felles turer fylles
vennskapsforholdet med liv, og man kan
alltid oppdage noe spennende.

Grünkohl für alle
Tidlig på en desembermorgen sitter en
overskuelig delegasjon fra St. Hallvard
menighet på Gardermoen og venter
på flyet til Hamburg. Flokken på seks
skal besøke vår vennskapsmenighet St.
Marien Bergedorf. Flyet kalles opp som
Lufthansa regional til Hamburg. Det
høres ut som regionaltog til Moss. Godt
å vite at vennene ikke er langt unna.

av grønnkål og en ordentlig kjøttpølse.
Men skuffelsen er stor: grünkohl er
utsolgt, til tross for at vi rakk å bli sultne
ganske tidlig denne dagen. Diskusjonen
med kelneren bærer ikke frukt. Til tross
for det store reklameskiltet ”Grünkohl
für alle” (grønnkål for alle) som pynter
bordet. Vi blir til slutt enig at det må
være en trykkfeil og meldingen egentlig
er ”Grünkohl ist alle” (grønnkål er ut).
Schnitzel eller fisk smaker også bra.

Fremme i Hamburg blir vi mottatt av
syv hyggelige mennesker fra St. Marien.
Klokken viser lunsj og vi finner et
langbord i restaurant Schweinske. Som
navnet antyder kan man få alt som har
med det rosa dyret med spisse ører og
krøllete hale å gjøre. Vi bestemmer oss
tilnærmet kollektivt for ”Grünkohl mit
Pinkel”, en tysk spesialitet som er laget

På ettermiddagen står det en spasertur
gjennom byens sentrum og en ny bydel
ved havnen på programmet. Deretter
en nydelig båttur over Alster med
fin utsikt til byen og mange artige
historier fra guiden. På båten blir vi også
intervjuet av ”Neue Kirchenzeitung”,
som er Hamburg bispedømmes ukeavis.
Interessen for å holde kontakten og
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Tilbake på fast land tok vi en
tur til julemarkedet. Ja, besøk på
julemarkeder skulle det bli ganske
mange av, og man kan ikke hevde at
Hallvardsvaka var helt uskyldig i dette!
Da besøksprogrammet ble diskutert
og annonsert i Hallvardsvaka, var det
snakk om besøk på julemarked. Og vi
mente ett julemarked. Våre venner i
Hamburg forsto alle julemarkeder i
nærområdet slik at vi til slutt kom ut av
tellingen. Allikevel er det mulig å holde
noenlunde oversikt. Vi tok en Glühwein
(med ”Schuss”) på hvert julemarked, og
tok koppene med påskrift ”Julemarked
Hamburg”, ”Julemarked Lüneburg”,
”Julemarked Lübeck”, … med oss tilbake
til Oslo. De står nå ved kaffemaskinen
foran prestekontorene og er tause vitner
etter en hard innsats! Selvsagt begrenset
besøket av byene omkring Hamburg seg
ikke til julemarkeder. Vi så på kirkene
og historiske bygninger og fikk høre
mye interessant av vårt vertskap som
Menighetsblad

guided oss. I Lübeck prøvde vi å finne St.
Marien, siden menigheten i Porsgrunn
er vennskapsmenighet til denne
menigheten. Vi fant en Marienkirche,
men den var meget stor og kanskje
ikke helt passende for en liten katolsk
menighet. Til gjengjeld fikk vi være
med på en nydelig adventskonsert i
Marienkirche.
Det som var viktigst med hele besøket
var å være sammen med vårt vertskap,
snakke med hverandre og bli bedre
kjent. Ved en anledning dukket tre av oss
spontant opp hos en vertskapsfamilie og
ble godt mottatt med god stemning og
mat og drikke. Hele gruppen på seks ble
invitert til middag hjemme hos en annen
familie og også til en stor brunch den siste
dagen hos en tredje vertskapsfamilie.
I anledning av vårt besøk var det også
stor kirkekaffe etter høymessen, der p.
Sigurd Markussen konselebrerte med
Pfarrer Burkhard Göcke. Våre venner
kommer til å besøke oss i 2011 og det
er påtenkt en felles reise til Det hellige
land i 2012. Til slutt er det viktig å si at
vi fikk tak i ”Grünkohl mit Pinkel” på
et julemarked. Hvor ellers av alle steder!
Ferdinand Männle
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Fasteoverdose?
Fasten er en tid hvor vi prøver å gi
avkall på vårt ellers så velferdspregede
kosthold. For enkelte betyr det en
merkbar reduksjon i matinntaket, som
er selve definisjonen på faste. For andre
er det å kutte ut sjokoladen utfordring
nok. Det er allikevel ikke for matens
skyld vi gjør det, men for å avstå fra et
gode i påvente av en fest.
Men faste har vi vel nok av? Det er så
vidt vi blir ferdig med adventstiden og
har godtet oss litt med julemarsipanen,
så er det på’n igjen. Nok en gang skal
vi forberede oss på en stor begivenhet.
Denne begivenheten er påsken – der
hele frelsesmysteriet ligger.
Noe av det vakreste jeg vet er å ministrere
i påskevigilien. Å stå bak det hvitkledde
alteret med stearinlys som hovedlyskilde,
røkelsen som fyller luften og over alt
er kirken kledd i hvitt og gull. Med
prestens konsentrerte påskelovsang blir
det som et lite stykke himmel som har
plassert seg godt til rette i den ellers så
beskjedne menighetskirken.

Men jul og påske er neppe de eneste
feiringene vi har. Det er nesten ikke måte
på hvor mange fester og høytidsdager vi
har i Kirken. Matteusevangeliet nevner
at “Menneskesønnen kom; han spiser og
drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og
vindrikker..’ (Matt. 11,19) – tradisjonen
vår for å holde fest og glede oss over
livet strekker seg mye lenger tilbake enn
irske munker og deres ølbryggerier.
Noe er dog nødt til å balansere feiringen.
Det er fastens oppgave. Vi vet å fryde oss
over det flotte vi har fått i gave, nemlig
livet. Men for å kunne verdsette denne
gaven fullt ut er det viktig å kjenne
svakhetene våre som mennesker. I det
beskyttede liv i den lille oljenasjonen
Norge, med oppvarmede hus og et
matutvalg i hjørnebutikken som overgår
de villeste fantasiene til de fleste av
verdens grossister, er det kanskje ikke
så rart at vi trenger å oppleve vår egen
avhengighet av det ‘daglige brød’.
Gjennom opplevelsen av å avstå fra noe
vi føler et behov for, kan vi desto mer
glede oss over at vi får i overflod etter
fasten.
Tanken er ikke bare aktuell i botstid,
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den reflekterer også et større perspektiv.
I livene våre gjennomgår vi ofte store
utfordringer og lidelser. Livet blir på
mange måter en botshandling i seg
selv, i påvente av den store festen i
Himmelen. Kanskje trenger vi nettopp
livets prøvelser for å kunne verdsette
evig lykke?
Fasteoverdose får vi kanskje ikke, men vi

Teater for barn, laget
og spilt av ungdom!
Etter jul startet St. Hallvard menighet
opp et teaterprosjekt for ungdom. Men
ungdommen tenker ikke bare på seg
selv, de ønsker nemlig å lage et teater
som er gøy for barna å se på!
Vi er til sammen 10 ungdommer som
treffes annenhver mandag. Vi er to
grupper, en gruppe med skuespillere og
Menighetsblad

ser tydelig at Kirken følger en fast rytme.
Stadig gjør vi avkall på de små goder i
påvente av et større. Hadde vi stappet oss
med kake daglig, ville det vært vanskelig
å markere festdagene. Bruk derfor fasten
kløktig og nyt påskehøytiden når den
kommer. God påske!
Arthur Haakonsen

en gruppe som har ansvar for kostymer
og sminke! Hvis du angrer på at du ikke
har blitt med, så må du ta kontakt. Vi vil
alltid ha plass til flere! Og jo nærmere
vi er premieren, jo mer hjelp trenger vi
til alt! Scene, lyd, lys, kostymer osv. Ta
kontakt dersom du er interessert.
Til alle dere som bare vil komme se
teaterforestillingen: hold av 15. mai som
er selveste St. Hallvard dagen.
Forestillingen blir vist i den store
menighetssalen lørdag 15. mai etter
messen som begynner kl. 11.00
Forestillingen handler om St. Hallvard.
Vi har tatt utgangspunkt i Sigrid Undset
sin fremstilling av helgenen.
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menighetssalen og på menighetskontoret
i forbindelse med messer og på hverdager.
Kortterminalene vil akseptere alle bankog kredittkort.

”Ja, de penga, ja de penga, er til bekymring
for fattig og for rik…”
Slik synger Vidar Sandbekk og mye
sant er det i dette. Som menighet er
det ikke til å komme utenom at vi er
fullstendig avhengig av penger – ikke
for å bli frelst, men for å kunne holde
kirke og prestegård i drift, lønne ansatte
og i nær fremtid bygge en eller kanskje
hele to nye kirker.
Siden jeg var ung (det er noen år siden)
har jeg vært opptatt av økonomi og da
jeg var kasserer i ungdomslaget i Asker
og Bærum katolske menighet, var det
mange som ”ertet” meg med økonomi.
Den gang sa jeg at det helt sikkert
snart ville bli mulig å gi kollekt med
kredittkort, og så for meg en lang liste på
utsiden av kirkedøren ”Her aksepteres
alle kredittkort, VISA, MasterCard,
Diners Club osv.” Dette var helt tilbake
i 1982 og ennå har det ikke skjedd.

Det er flere grunner til at vi nå tilbyr
menighetens medlemmer å benytte
kort. Stadig flere av oss går med lite eller
ingen kontanter på oss. Jeg har hørt om
flere som har spurt andre om å låne dem
litt penger til kollekten eller kirkekaffen
eller for å kjøpe i bokskapet. Flere har
etterspurt en kortterminal for å kunne
gi gaver, betale for leie av lokalene og
andre ting.
For at livet skal bli lettere for dere og for
oss som administrerer menigheten, vil
det derfor om kort tid bli installert en
kortterminal (en firkantet bak i kirken,
ved siden av pengebøssen), og det vil
være en kortterminal tilgjengelig i

Men nå!
		
Nå kommer de…
… betalingsterminalene!
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Vi skal ikke sende
terminalen rundt i
benkeradene under
messen. Terminalen
skal stå forsvarlig sikret
bak i kirken og kan med
fordel brukes på følgende
måte:
Sett inn ditt kort med chip brikken
som forklart på terminalen, trykk det
ønskede beløp du vil gi i kollekt (eller i
gave til kirken eller Caritas) + OK, trykk
så pin koden din + OK. Når betalingen
er registrert får du ut to kvitteringer.
Den ene beholder du selv og den
andre legger du i kollektkurven når
den kommer rundt under messen. Du
kan også velge å gi en gave/kirkebidrag
på samme måte. Når du har fått ut to
kvitteringer, beholder du den ene selv og
legger den andre i for eksempel Caritas
bøssen (som henger ved St. Hallvard
statuen) eller i pengebøssen ved siden
av terminalen, eller ved Mariastatuen.
Menighetsblad

Beløpet du gir blir da overført dit du
ønsker.
Under kirkekaffen kan du benytte deg
av den andre terminalen. Denne
kan også brukes til betaling av
bøker og annet som du ønsker
å kjøpe fra bokutsalget
i
menighetssalen,
eller for betaling
på kontoret for
andre varer og
tjenester vi tilbyr.
Jeg vet at dette for
mange er en fremmed
ting – betalingsterminal i kirken
– men for veldig mange flere er dette
faktisk en lettelse.
Det heter seg at ”Gud elsker en glad
giver” – også St. Hallvard menighet er
glade og takknemlige for glade givere.
Ved installeringen av terminalene
blir det lettere å bli en enda lykkeligere
giver. 
p. Sigurd Markussen
sogneprest
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Regnskap og budsjett
I skrivende stund er regnskapet for 2009
på det nærmeste klart. Det mangler et
par større bilag, men vi har relativt god
kontroll på hvor store beløp det gjelder.
Vi er derfor rimelig sikre på resultatet,
selv om regnskapet ikke er revidert ennå.
Figuren nedenfor viser de vanlige
driftsinntektene, det vil si inntektsposter som gjentas hvert år og som er
relativt forutsigbare.

grenser er registrert i vårt kartotek med
fullt personnummer. Kjenner du noen
katolikker som ikke får Hallvardsvaka i
posten, betyr det at de ikke er registrert.
Vær så snill å be dem kontakte
menighetskontoret slik at vi får dem inn
i kartoteket.
Utfordringen for menigheten er først
og fremst å øke de inntektspostene vi
selv kan påvirke. Det gjelder spesielt
kirkebidragene og kollektene. Vi vil
derfor anbefale at du bruker en av de
blankettene som finnes i midten av
bladet. Avtalegiroordningen
har den fordel at du er
garantert at dine gaver til
kirken gir redusert skatt.
Vi vil snart installere
betalingsterminaler i kirken,
noe som gjør det lettere
å betale kollekt og annet
selv om man ikke har med
kontanter.

Som man ser er vi helt avhengig av de
kommunale tilskuddene for å overleve.
Derfor er det meget viktig at alle
katolikker bosatt innenfor menighetens

Inntekter som ikke inngår i
driftsinntektene ovenfor er f. eks. arv,
særkollekter og innsamlinger til spesielle
prosjekter. I 2009 gjaldt det også salg av
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menighetens hytte i Frogn.

Figuren ovenfor viser de faste
utgiftspostene våre. Det koster å ha
en stor og effektiv stab, og det koster å
drive og vedlikeholde kirkebygget. De
siste årene har vi også måttet bidra med
et større beløp til bispedømmets drift.
Større utgiftsposter utover driftsutgiftene siste år var oppgradering
av telefonsystemet i St. Hallvard,
planlegging av ny kirke på Mortensrud,
ominnredning av presteleiligheter,
fredning av kirken og fornyelse av
bilparken.
Vi ligger an til å få et driftsoverskudd
i 2009 på 1,25 millioner kroner. Når
vi tar hensyn til de øvrige inntekter og
Menighetsblad

utgifter og renter, vil vi få et resultat
på ca 1,4 millioner kroner.
Finansrådet har ennå ikke
tatt stilling til i hvilken grad
dette skal benyttes til å styrke
fondene våre.
Balansen ved årsskiftet viser
at vi har 13 millioner kroner i
banken. Av dette er 9 millioner
allerede avsatt til fond, og vi har
en kortsiktig gjeld på litt over 1
million. Gjelden er først og fremst vårt
driftstilskudd til OKB som forfaller til
betaling i 2010.
En netto formue på 12 millioner kroner
virker umiddelbart som veldig mye
penger. Men som vi tidligere har skrevet
om, er det sannsynlig at menigheten
i nær fremtid blir delt i tre, og da skal
det bygges to nye kirker, en i Oslo
syd og en i Groruddalen. Da rekker
ikke 12 millioner til mer enn kjøp av
tomter. Hvis vi antar at en ny kirke med
menighetshus vil koste 30-40 millioner,
to kirker det dobbelte, skjønner man
lett at overskuddet må økes betraktelig i
årene som kommer.
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Fra og med 2010 vil menighetenes
økonomi endres på følgende punkter:
OKB vil overta administrasjon og
avlønning av prestene, og vi skal ikke
lenger betale driftsbidrag til OKB.
Tidligere fikk menighetene tilskuddet
fra de kommunene som er i menigheten.
Dette var til en viss grad urettferdig,
siden noen kommuner betaler mye og
andre lite pr registrert medlem. Nå
vil alle tilskuddene først bli overført
til bispedømmet. OKB vil så trekke
fra utgifter til alle prester, ikke bare
dem som arbeider i menighetene, men
også de nasjonale sjelesørgerne. Så vil
OKB trekke fra en del som avsettes
til fond for å hjelpe vanskeligstilte
menigheter. Det som blir igjen fordeles
så på alle menighetene i forhold til antall
medlemmer.
Den nye ordningen vil medføre
både lavere driftsinntekter og lavere
driftsutgifter for menighetene. For St.
Hallvard tror vi at vi netto kommer
ut noe dårligere enn med den gamle
ordningen.

Budsjettet for 2010 tar hensyn til den
nye ordningen. Vi har budsjettert med
driftsinntekter på 4,4 millioner og
driftsutgifter på 4,3 millioner. Med
forventede renteinntekter og noen andre
poster ligger det an til et overskudd på
bare 250 000.
Vi regner med at fullføringen av
ominnredningen og planlegging av
to nye kirker vil kreve til sammen 1,9
millioner i 2010. Disse midlene må tas
fra fondene.
Vi får altså en redusert formue i 2010 og
bare et beskjedent overskudd. Derfor
kommer vi med en sterk oppfordring
til alle, enten dere i fremtiden vil tilhøre
en av de to nye menighetene eller det
som blir igjen av St. Hallvard: vær så
snill å gi mer penger i kirkebidrag, bruk
avtalegiroblanketten midt i bladet.
Dette er en forutsetning for at fremtiden
skal være lys for alle de tre menighetene.
Finansrådet ved Frode Eidem
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Palmesøndag og påskens hellige Triduum
Om ikke lenge kommer vi til
kirkeårets helligste uke, som begynner
palmesøndag og varer fram til påskedag.
Navnet PALMESØNDAG knytter
seg til evangelienes fortelling om
Jesu inntog i Jerusalem, der han ble
mottatt med gledesrop (hosanna), og
folk strødde palmegrener foran ham på
veien. Vanligvis starter messen denne
dagen utenfor kirken, eller i alle fall bak i
kirken, med lesning av evangeliet (i år fra
Lukas) og velsignelse av palmegrenene,
før alle sammen i prosesjon går inn i
kirken. Prosesjonen skal være vår hyllest
til Kristus som konge. Vi følger ham med
grenene i våre hender som vitnesbyrd
om vår kjærlighet og troskap.
Men etter denne ekstraordinære
starten på messen fokuserer vi denne
dagen aller mest på Jesu lidelse, og Jesu
lange lidelseshistorie leses fra ett av de
synoptiske evangeliene - i år fra Lukas.
Fra min bakgrunn i Den lutherske kirke
har det tatt en del år å venne meg til
dette; jeg var vant med at bare langfredag
hadde dette fokuset på Jesu lidelse. Men
Menighetsblad

i Den katolske Kirke står hele den stille
uke i dette lidelsens tegn.
Mandag, tirsdag og onsdag i Den stille
uke skjer det ikke så mye - det er ofte
gode dager til skriftemål eller retretter.
Skjærtorsdag er imidlertid en dag det
skjer mye. Det er først og fremst en
festdag til minne om innstiftelsen av
nattverden, og dagen da Jesus vasket
disiplenes føtter - noe man også vanligvis
gjør i denne messen.
Men denne dagen feires også
oljevigselsmessen om morgenen av
biskopen, som her vigsler de hellige
oljer for salving av syke og katekumener,
samt den hellige krisma. Under denne
messen fornyer også prestene sine
ordinasjonsløfter, for skjærtorsdag feires
også Kristi innsettelse av apostlene
i hans prestedømme. Derfor er så
mange prester som mulig sammen med
biskopen i denne messen, som i Norge,
av praktiske grunner feires tirsdag i Den
stille uke. Da jeg for fire år siden var i
Roma i påsken, var jeg så heldig å kunne
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varer fra skjærtorsdag kveld til lørdag
kveld før påskevigilien.
Langfredag var Jesu lengste dag, da han
led døden på korset. Derfor begynte de
kristne tidlig å markere dagen med lange
bønner, våkenetter, korsprosesjoner og
tilbedelse av korset. Messen ble (og blir)
ikke feiret denne dagen, med de troende
mottok eukaristien, som ble konsekrert
dagen før og oppbevart for formålet.

konselebrere denne messen med pave
Benedikt i Peterskirken - sammen med
i alt ca 1000 prester.
Om
ettermiddagen
skjærtorsdag
innledes
PÅSKENS
HELLIGE
TRIDUUM (lat. tre-dag). Triduum
er en periode som fokuserer på de tre
dagene Kristus lå i graven. Perioden

Etter pave Pius XIIs reform av den
stille ukes liturgi i 1955 blir denne
pasjonsgudstjenesten gjennomført ca
kl 15 langfredag, men tidligst kl. 12.00
og senest kl. 21.00. (Før 1955 hadde
man i flere hundre år feiret alle disse
liturgiene om formiddagene, til og med
påskevigilien ble feiret lørdag morgen.)
Den høytidelige liturgien til minne om
Kristi lidelse og død kan deles i fire
deler: Lesningene med lidelseshistorien,
de høytidelige forbønnene, hyllesten av
korset, og kommunionen.
Langfredag ble betraktet som årets
viktigste og strengeste bots- og fastedag.
Den er fortsatt, ved siden av askeonsdag,
en dag for faste og abstinens.
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Påskens hellige triduum leder så over
til påskevigilien lørdag kveld. Denne
vigilien/ midnattsmessen starter utenfor
kirken med velsignelsen av påskeilden,
som det kommende års påskelys blir
tent fra. Påskelyset er et symbol på
den oppstandne Kristus. Etter at lyset
er tent går prosesjonen inn i kirken
og påskelovsangen (“Exultet”) synges.
Deretter kommer inntil sju lesninger fra

Det gamle testamente, en nytestamentlig
lesning, det høytidelige Halleluja,
lesningen av Evangeliet, velsignelsen
av døpefonten og dåpsvannet, gjerne
voksendåp, før eukaristien feires på
vanlig måte, men med ekstra stor jubel.
Velkommen til kirken disse dagene!
Pastor Oddvar Moi

Vel møtt 15. mai!

St. Hallvardsdagen 15. mai begynner den 14. mai
Alle er hjertelig velkommen til å feire vår
skytshelgen og Oslo bys skytshelgen, St.
Hallvard. Vi begynner allerede fredag
14. mai med vigiliemesse i St. Hallvard
kirke kl. 18.00 etterfulgt av vesper. St.
Hallvardskonserten er i år som tidligere
ved Annar Follesø og Wolfgang Plagge
og begynner kl. 1900.
Musikken
i år vil være en del av musikernes
festspillprogram. Inngangspenger er
på kr. 150,- pr. person – som går til
Caritas sitt hjelpearbeide. Det blir enkel
servering
Lørdag den 15. mai feirer vi festmesse
i St. Hallvard kirke med biskop Bernt
Menighetsblad

Eidsvig som hovedcelebrant. St.
Hallvardsguttene er med, sammen
med kirkekoret. Etter messen vil det
bli kirkekaffe og ungdomsgruppen
spiller teaterstykket om St. Hallvard.
Det vil være flere kulturtilbud i
middelalderparken, programmet her er i
skrivende stund ennå ikke helt klart. Se
www.sthallvardsdagen.no for oppdatert
program.
St. Hallvards dagen avsluttes med
økumenisk vesper i ruinen av St.
Hallvardskatedralen kl. 18.00
Alle er hjertelig velkommen!
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Ledig 1 års vikariat i 100% stiling som Barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet
Da vår barne- og ungdomsarbeider går ut i svangerskapspermisjon til sommeren,
søker vi etter en barne- og ungdomsarbeider i ett års vikariat, som kan være med å
videreutvikle og ivareta barne- og ungdomsarbeidet i St. Hallvard menighet.

Menigheten søker en medarbeider med:
• Fullført relevant utdannelse for arbeid med barn og ungdom, gjerne innen musikk/
teater
• Evne og lyst til å engasjere barn og unge i Den katolske kirke
• Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære
• Gode evner til kommunikasjon
• Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid og som er ryddig og nøyaktig
• Et positivt menneskesyn
• Kunnskap og erfaring innen kontor og administrasjon

Arbeidsoppgavene vil bestå av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinering av alt katekesearbeid
Gjennomføring og planlegging av ukentlig babytreff
Gjennomføring og planlegging av familiemiddag og familiekor
Organisering og planlegging av konfirmantturer og barnehelger
Kontaktperson og inspirator for ungdomslaget.
Gjennomføring og planlegging av teatergruppe
Deltakelse og engasjement i månedlige familiemesser
Det vil være generelt forefallende kontorarbeide tilknyttet stillingen
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Vi kan tilby:
• En selvstendig og utfordrende stilling hvor du kan bidra til menighetens og
enkeltpersoners vekst og utvikling
• Et godt arbeidsmiljø i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo
• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold
• Opplæring/oppfølging
Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og menighetssekretæren. Det må
påregnes en del kvelds- og helgearbeid.
Det vil bli stilt krav til pedagogisk evne/evt. utdanning, leder- og administrasjonserfaring i tillegg å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Stillingen avlønnes etter statens lønntrinn 30-40, avhengig av kompetanse og erfaring.
Tiltredelse 1. august 2010
Søknad sendes innen 1. april 2010 til St. Hallvard menighet v/p. Sigurd Markussen,
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til barne- og ungdomsarbeider Therese
Skaar eller sogneprest p. Sigurd Markussen, telefon 23 30 32 00

St. Hallvards

Menighetsblad
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litt skummelt og vil heller hjelpe mor å
holde teppet.

Prat med småbarnsmødre
Hver onsdag i St. Hallvard kirke er det
babytreff. Foreldre og babyer treffes til
messe kl. 11.00 og deretter er vi sammen
og synger, danser, prater og koser oss
med vafler og kaffe. Onsdag 10. februar
tok jeg en prat med mødrene som var til
stede.
Mariam Jemmah Joseph er fra Sri
Lanka og har sønnen Antonius Joseph
på et år. Han er blitt den eldste ”babyen”
her nå og er god og varm i trøya. Han

går rett bort til tromma som vi pleier å
spille på mens vi synger velkomstsangen.
Mariam og Antonius har vært med helt
fra vi startet opp med babytreffet i høst.
Tirhas Abraham er fra Eritrea og har
sønnen Thomas Tzehaje på snart 9 mnd.
Høydepunktet for Thomas hver onsdag,
er når vi tar fram det store blå silketeppet
og synger sangene om bølger og havet.
Thomas fryder seg under teppet, mens
noen av de andre barna syns det kan bli

Cipo Manjengwa er 24 år og fra
Zambia. Hun har en datter på 6 mnd
som heter Alida Brøyn. Av en eller
annen grunn er babytreffet ellers en liten
gutteklubb. Derfor er vi veldig glad for
at Alida har kommet. Hun har et stort
smil, og jeg tror hun sjarmerer guttene.
Hun sjarmerer i hvert fall oss voksne!
Jeg syns det er interessant å høre
med damene hvordan de fikk vite om
babytreffet. Vi har nemlig fortsatt plass
til enda flere foreldre og barn og jeg lurer
på hvordan vi best når ut til alle som er
hjemme med barn og som kunne tenke
seg å delta på babytreff av og til.
Hvordan fikk dere vite om babytreffet?
Jeg fikk invitasjon til babytreff samtidig
som jeg fikk invitasjon om å døpe barnet
mitt i kirken, forteller Mariam. Det fikk
jeg også, bekrefter Tirhas. Cipo fikk vite
om babytreffet da hun kontaktet kirken
for å døpe datteren sin.
Hvorfor kommer der hit på babytreffet?
Miriam: Jeg ønsker at Antonius skal
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treffe andre barn. Jeg vil også at han skal
bli kjent med den kristne tro helt fra
han er liten. Her lærer vi kristne sanger
og bønner, vi går i messen sammen og
vi ber sammen.
Tirhas: Jeg er enig med Miriam. Også
er det veldig gøy å være her. Babytreffet
er en aktivitet for Thomas, samtidig som
han blir tidlig kjent med kirken og blir
opplært i den kristne tro.
Cipo: Sosialiseringen for Alida er en av
grunnene til at jeg er her. Men så blir
også jeg kjent med nye mennesker. Det
er for meg en veldig viktig grunn for å
gå på babytreff.
I det Cipo har nevnt at hun som mor
også har glede av babytreffet, snakker
nesten alle i munnen på hverandre. Det
er tydelig at dette er viktig for også de
andre mødrene. Vi snakker norsk og
engelsk om hverandre, og ikke minst
bruker vi kroppsspråket vårt tydelig. Vi
kommer videre inn på nettopp det at
ikke alle snakker flytende norsk ennå.
Alle på babytreffet i dag er opprinnelig
fra et annet land og har ikke bodd i
Norge hele livet. Vi fortsetter praten om
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hvordan det er å bo i et annet land enn
sitt hjemland, hvordan det er å lære et
nytt språk og hvordan det er å ikke forstå
alt som bli sagt eller ikke kunne uttrykke
det man ønsker. Det er tydelig at damene
har mye til felles. Jeg sitter og beundrer
hvordan de veksler mellom å snakke sitt
morsmål til barnet, og hvordan de våger
seg utpå å snakke norsk med oss andre.
De er ikke i tvil om at babytreffet er et
flott sted å komme for å praktisere det
norske språket.
Til slutt spør jeg om de har en
oppfordring til alle mødre og fedre som
er hjemme med barn og lurer på om
babytreffet er noe en burde prøve.

Kontaktklubben
Omtrent hver eneste onsdag i skoleåret
samles eldre i alle aldre fra mange ulike
land til messe i St. Hallvard kirke kl.
1100. Etter messen inviteres alle inn
til menighetssalen til lunsj og hyggelig
samvær. Serveringen er gratis og alle er
hjertelig velkommen. Etter maten er det
utlodning, så det kan være lurt å ha med
litt penger likevel.

Tirhas var rask og tydelig i sin tale: ”Alle
burde prøve å komme. Her sosialiseres
barna, vi lærer kristne sanger og har et
kristent felleskap fra barna er små, vi får
praktisert norsk og vi får nye venner!
Det er kun to utveier hvis du velger å
komme. Enten er babytreffet noe for deg,
eller så er det ikke noe for deg. Og mest
sannsynlig vil du like det, avslutter hun
med et stort smil om munnen.

Den 52. Internasjonale
Militærvalfarten
til Loudres

Velkommen til babytreff i St. Hallvard
kirke hver onsdag kl. 11.00!
Therese Skaar

17.mai - 26.mai 2010

Det er ingen forpliktelser i det å være
med, alle som kan komme er som
sagt hjertelig velkommen når de kan.
Vi ønsker deg derfor velkommen til
et hyggelig og uformelt samvær på
onsdager.

Mer informasjon på www.nuk.no
Påmelding kontakt Pater Domenic på
Nguyen.Van.Thanh@katolsk.no
innen 7. april

Inger Marie Steiner
Leder av kontaktklubben
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Fasteaksjonen 2010: Ingen fred uten utvikling
Tema for fasteaksjonen 2010 er “Ingen
fred uten utvikling”. Fastetiden er en tid
for omvendelse, en tid for å rette blikket
og engasjementet mot det som er viktig
for vår tro. Derfor er det naturlig at
Kirken i fastetiden ønsker å fokusere på
solidaritetshandlinger i tillegg til liturgi,
bønn og åndelig fordypning.

Et ordtak på swahili lyder: Wapiganapo
tembo nyasi huumia. Dette betyr: Når
elefantene slåss, er det gresset som blir
trampet ned. Krig kan sette år med
utvikling tilbake når det slippes en bombe
over en skole eller et sykehus. Krig dreper
lærere, sykepleiere, ingeniører, mødre og
fedre. Krig forårsåker livslang lidelse når
kvinner voldtas, barn lemlestes og fedre
dør. Fredsbygging handler om utvikling.
Fattige land er fire ganger så utsatt for
krig og konflikt enn de mer utviklede
land. I en verden med konflikter av alle
slag jobber Caritas tålmodig og dedikert
i sitt arbeid for å fremme en fred som

håndterer også de underliggende
årsakene til konflikten. Pave Paul VI
skrev i Populorum Progressio (Om
folkenes utvikling) i 1967 at fred aldri
må bygges på bekostning av menneskets
og den sosiale utvikling, og at utvikling
er et annet navn for fred.
I Bibelen forstås fred som mer enn
fravær av krig. Fred uttrykker livets
fylde. Fred er en verdi og en universell
plikt som har sitt utspring i Gud.
Fred er utgangspunktet for å forstå
hva mennesket er, og forutsetter en
samfunnsorden basert på rettferdighet
og nestekjærlighet. Fred er en frukt av
kjærlighet. Å fremme fred i verden står
sentralt i Kirkens misjon. Å fremme
sann fred er et uttrykk for kristen tro
på den kjærlighet som Gud har til alle
mennesker.
Årets fasteaksjon går til inntekt for
Caritas’ arbeid for fred og utvikling på
Filippinene, i DR Kongo og i Colombia.
Du kan støtte fasteaksjonen ved å gi
ditt bidrag til Caritas på kontonummer
8200.01.93433 Merk innbetalingen
”Fasteaksjonen 2010”.
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Leir er levende Kirke!
Norges Unge Katolikker (NUK)
arrangerer hvert år påskeleire og
sommerleire for barn og ungdom i
Norge. På våre leire står alltid Kristus, vår
katolske tro og vårt fellesskap i sentrum.
Alle som har vært på leir kjenner igjen
følelsen av den levende Kirken. På leir
blir vi virkelig ett med hverandre og
Kristus. De ulike leirene for barn og
ungdom har forskjellige temaer. Disse
har som formål å støtte opp om vår
vekst i troen og vårt liv som troende.
Dette skjer delvis gjennom katekese,
men fremfor alt gjennom ulike typer
aktiviteter og lek, og gjennom fellesskap
med andre unge katolikker en hel uke
til ende.

Barneleir
ØST

For barn fra Østlandet
Tid: 19.til 26. juni
Sted: Mariaholm

NUKs leire ledes alltid av et dyktig team,
bestående av en leirsjef, en leirprest,
samt ungdommer og voksne (over 18
år). Disse forbereder leiren sammen,
innholdsmessig og praktisk, og gir
sjenerøst av sin tid for at barna og de
unge som kommer på leir skal få en best
mulig opplevelse.

En dag på barneleir….

En dag på barneleir vil vanligvis
begynne med morgenbønn, før man
spiser frokost. Videre er det rydding av
rom – det rommet som kommer best ut
av inspeksjonene gjennom hele uken får
selvsagt en premie! Om formiddagen
har man kanskje også en temaøkt, og
lærer litt mer om troen. Så
er det ut å leke i solen
Barneleir
eller regnet. Ofte
SØR
er fotball, bading,
For barn fra Sørlandet
Tid: 3. til 10.juli
badminton
og
Sted:Vegårtun

Barneleir
NORD

For barn far Nord-Norge
Tid: 31.juli til 7. august
Sted: for tiden ikke
klart

Barneleir
MIDT

For barn fra Midt-Norge
Tid: 24 juni til 1.juli
Sted: for tiden ikke
klart
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”rød & blå” blant de helt store slagerne
ute. Etter lunsj fortsetter man kanskje
med litt tema-arbeid, men da gjerne i
form av gruppearbeid med forming,
sang og drama som vanlige ingredienser.
Med fritid, bading og uteaktiviteter går
ettermiddagen fort. Kanskje man rekker
en Messe, eller litt vannkrig, og så er
det middag. Etter en lang dag er mange
slitne, men ikke helt klare for sengen! Da
er det fint med noen
flere fellesleker,
Ungdomsleir
natursti, spill
For ungdommer 1518 år fra hele landet
tid: 3. til 10. juli
Sted: Mariaholm

Vestlandsleir

For barn og juniorer
fra vestlandet – 8-14 år
Tid: 24.juni til 1. juli
Sted: Fredtun
Menighetsblad

og sang. Dagene rundes alltid av med en
aftenbønn, ofte forberedt sammen med
barna. Velkommen på leir!
Pris for leirene(bortsett fra familieleir)
er kr 1900,- for NUK-medlemmer
og 2300 for ikke-medlemmer. NUKs
medlemsskap
koster
100 kr. Informasjon
Juniorleir
om innmelding
For Juniorer 12-14
år fra hele landet
på www.nuk.no
26. juni til 3.juli
Sted: Mariaholm

Familieleir

For småbarnsfamilier fra
hele landet
Tid: 20. til 24.juli
Sted: Hove leirsenter med liturgi i
Tromøy Kirke
Pris: Ikke avklart, informasjon
kommer på www.nuk.no
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Konsultacje:

Biuro Duszpasterstw
Miedzynarodowych informuje, że
od dnia 15-tego lutego 2010 roku
wznawiamy udzielanie konsultacji
dla polskich obywateli i ich rodzin
przebywających w Norwegii.
Konsultacje prowadzi Pani Jolanta
Gluksman.
Konsultacje dotyczą spraw ogólnych

Kontoret for nasjonal sjelesorg
informerer om oppstart for veiledningstimer for polske arbeidsinnvandrere og
deres familier ved Jolanta Gluksman.
Veiledningen omfatter tolking og
forståelse av diverse offentlige skriv
og dokumenter knyttet til arbeid og
opphold, helse og utdanning.
Veiledningen foregår annenhver uke, på
mandager fra 17.00 til 19.00 ved kontoret
for polsk sjelesorg ved Akersveien 16a.
Påmelding skjer elektronisk til
margareta.tumidajewicz@katolsk.no,
eller på telefon 23 21 95 49.

i wnioskach do/z różnych urzędów i
organów publicznych.

związanych z pobytem i pracą,
zdrowiem oraz szkolnictwem. Jest
też możliwość ustnego tłumaczenia
informacji zawartych w dokumentach

Konsultacje odbywają się co drugi
tydzień w poniedziałki, w godzinach od
17.00 do 19.00 w biurze Duszpasterstwa
Polskiego przy Akersveien 16a.
Zapisu można dokonać pocztą
elektroniczną na adres margareta.
tumidajewicz@katolsk.no, lub
telefonicznie 23 21 95 49.

Zmiany w naszej parafii
Dnia 10 lutego br. ks. prałat Lucjan
Skolik, dotychczasowy wikariusz naszej
parafii, został mianowany przez bp.
Bernta Eidsviga, Biskupa Diecezji
Oslo - w porozumieniu z Biskupem
Kieleckim – Wikariuszem generalnym
naszej diecezji. Od marca br. parafialne
obowiązki ks. Prałata przejmie ks.
Janusz Zakrzewski, prezbiter Diecezji
Płockiej. Parafialny telefon komórkowy
ks. Janusza (od marca): 48.88.41.93.

Ny polsk kapellan i St. Hallvard
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av
Oslo har med virkning fra den 15.
februar 2010 utnevnt msgr. Lucjan
Skolik til generalvikar i Oslo katolske
bispedømme. Samtidig sluttet han som
deltidskapellan i St. Hallvard menighet.
Men han vil fortsette å ha messene på
polsk inntil den nye kapellanen er på
plass. P. Janusz Zakrewski utnevnes til
kapellan i St. Hallvard kirke i 50% stilling
og rektor for St. Elisabethsøstrene i 50%
stilling fra 15. mars 2010. P. Janusz er i
skivende stund ikke kommet til Norge,
derfor kommer vi tilbake med bilde og
omtale senere.
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St. Hallvard-guttene
ønsker flere med i koret!

Opplev gleden og
samholdet ved sang!
St. Hallvard-guttene har 30 sangere
og øver hver onsdag fra kl. 15.00
i St. Hallvard kirke på Tøyen.

Koret har egen sangskole for de
minste guttene kl. 16.30–17.10.

Ta kontakt med
dirigent Hans Martin Molvik på tlf: 99 55 17 57
eller e-post: hmmolvik@hotmail.com
www.st.hallvard-guttene.no

Menighetsblad

Korsangen ledes av dirigenten og
øvelsene består også av individuell
sang-, gehør- og noteundervisning
med pedagoger.
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Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet
Går du med gifteplaner i 2010?
Alle som har tenkt å gifte seg katolsk
må gjennom et forberedende kurs.
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 18.
mai. Kurset går over seks kvelder fra
kl. 18.30 – 20.00 (Det er kveldsmesse i
kirken kl. 18.00 som dere er invitert til
å delta i).
Alle par må sørge for å ta med seg
dåpsattest (for katolikker kan den
ikke være eldre enn 6 måneder regnet

fra ekteskapsinngåelsesdatoen) og
sivilstandsbekreftelse for begge parter.
Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som
dekker alt kursmateriale. Beløpet kan
betales kontant første kurskveld eller
overføres via nettbank til menighetens
konto: 3000 22 49134 (husk å skriv
”Ekteskapskurs” og ditt navn i ”gjelder”
feltet.
Påmelding til p. Sigurd Markussen
(sigurd.markussen@katolsk.no) – eller
menighetskontoret (tlf. 23303200) før
første kurskveld.

Siste kurset før sommeren
blir avholdt på følgende
kvelder:
Tirsdag 18. mai, Tirsdag 25. mai,
Tirsdag 1. juni, Tirsdag 8. juni, Tirsdag
15. juni og Tirsdag 22. juni
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Marriage preparation in St. Hallvard parish
The course is obligatory for everyone
who want to enter a sacramental
marriage. St. Hallvard parish also
runs marriage preparation courses in
Norwegian. Please sign up for the course
in advance, sending an e-mail to: sigurd.
markussen@katolsk.no
Place: St. Hallvard church parish hall
Time: 18.30 – 20.00 Price: NOK
1.000,- (to be paid either in advance
to the parish account number: 3000
22 49134, marked with your name and

Menighetsblad

“Marriage preparation” or cash at the
first day) Teacher: Edwin Sammut

The last marriage
preparation course in
English this springtime is
(02/2010):

Tuesday 13. April, Tuesday 27. April,
Tuesday 25. May, Tuesday 8. June,
Tuesday 22. June and Tuesday 11. May
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Enerhaug-nytt
OPPTATT I KIRKENS FULLE FELLESSKAP:

DØPTE:
17.10.09
31.10.09
13.11.09
21.11.09
21.11.09
21.11.09
21.11.09
13.12.09
19.12.09
27.12.09
27.12.09
27.12.09
29.12.09
09.01.10
09.01.10
09.01.10
16.01.10
16.01.10
16.01.10
17.01.10
23.01.10
24.01.10
30.01.10
30.01.10
06.02.10
06.02.10
06.02.10
06.02.10
06.02.10
06.02.10
07.02.10
07.02.10
13.02.10

11.12.09
11.12.09
15.12.09

Sonia Delan-Sing (St. Magnus, Lillestrøm)
Hedvig Harr Svare Finke (Lunden kloster, Oslo)
David-Matias Lyczak (St. Olav, Oslo)
Lievin Lukoo Machozi (St. Hallvard)
Laetitia Riziki Kityotyo (St. Hallvard)
Daniel Lukas Olajay Hakimi (St. Hallvard)
Ukazu Adanna Osterhammel (St. Hallvard)
Leon Khai Gia Tran (St. Magnus, Lillestrøm)
Laura Ingvild Hernandez Hanisch (St. Hallvard)
Samuel Paul Sammut (St. Hallvard)
Benjamin Olav Sammut (St. Hallvard)
Anja Rennehvammen (St. Hallvard)
Marco Sverre Carlesi (St. Hallvard)
Toel Mikael Tesfay (St. Hallvard)
Million Kebraeb Niguse (St. Hallvard)
Arsema Yosief Waldegergis (St. Hallvard)
Liliana Krpan (St. Olav, Oslo)
Katarina Krpan (St. Olav, Oslo)
Tore Joakim Simon Riksaasen (St. Olav, Oslo)
Simonne Stas (St. Olav, Oslo)
Olivia Adriana Plichta (St. Hallvard)
Alexander Zbigniew Raciniewski (St. Olav, Oslo)
Henrico Jacobe Payabyab (St. Hallvard)
Aleksander Stanislaw Machlik (St. Olav, Oslo)
Sara Sofie Amador (St. Hallvard)
Rikard Riad Tomi (St. Olav, Oslo)
Gabriel Christian Diez Gjersvik (St. Olav, Oslo)
Ella Adriana Pader-Nordahl (St. Joseph, Oslo)
Daniel Haugestad Pedersen (St. Joseph, Oslo)
Kaira Charlotte Matibag (St. Olav, Oslo)
Nikolas Aleksander Usarewicz (St. Hallvard)
Lars Jozef Halseid (St. Hallvard)
Otto Sipus Pardee (St. Hallvard)
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Karina Møgster Verpe (St. Olav, Oslo)
Harald Emil Verpe (St. Olav, Oslo)
Heidi Karine Ljosland (Lunden kloster, Oslo)

EKTEVIET:
04.07.09
08.08.09
29.08.09
12.09.09
12.09.09
12.09.09
26.09.09
24.10.09
05.12.09
12.12.09
19.12.09
27.01.10
30.01.10

Elisabeth S.V. Berg og Mads Lohre (St. Franciskus Xaverius, Arendal)
Ingrid Marie Taxt Gillebo og Alexander Horne Iversen (Haslum kirke)
Inez Hang Le og Sang Ngoc Ho (St. Olav, Oslo)
Yolenn Geraldine Glaude og Vegard Torsnes (Paris)
Camille C.M. Ayello og Loic Dujardin (Frankrike)
Anna Maranszky og Sebastian Molnar (Budapest)
Diana Patricia Lopez Vega og Steinar Paulsen (Bogota, Colombia)
Katharina Vida Baylis og Miroslaw Adam Czupryna (Polen)
Sylvia Mayende og Jim Johansen (Nairobi)
Alexandra Le Ny og Florentinus Groentjes (Nederland)
Mai Geraldine B. Lumibao og Bradley T. Lumibao (Filippinene)
Subashini Parameswaran og Ruben Antony (St. Hallvard)
Dominika Grela og Mariusz Skubich (Polen)

DØDE:
07.11.09
17.12.09
06.01.10
02.02.10

Maria Juliana Gad
Trac Van Nguyen
Rønnaug Jahr Bronder
Haakon Sevald Blaker Kløften

FØRSTEKOMMUNION:
13.02.10
13.02.10
13.02.10

Andrea Hernando
Antilda Koroma
Mathias Vesthjell Romano

FERMING:
06.02.10

St. Hallvards
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Michal Daniel Glowacki (St. Hallvard)
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Ordinære messetider:

St. Hallvard kirke
Søndag:
09:30 fromesse,
11:00 høymesse (familiemesse 1./mnd)
13:00 messe på polsk,
16:00 messe på engelsk,
17:30 messe på tamil.
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:
11:00 hverdagsmesse
18:00 første søndagsmesse på norsk
19:00 første søndagsmesse på polsk
Holmlia Kirke: Søndag: kl 17.00 messe
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 og lørdager:
17:30-18:00. Andre tider etter avtale.

Messetider i St. Hallvard
Messer etter Tridentisk ritus:
Det feires messer etter
Tridentinsk ritus i St. Joseph
kirke, Akersveien på følgende
søndager det neste halvåret:
21. mars 18. april, 23. mai og 6. juni
Alle dagene kl. 18.30 i St. Joseph
kirke, med påfølgende kirkekaffe
i den gamle menighetssalen
tilhørende St. Olav menighet.

Messetider i Påsken

Messetider i den stille uke og påsken
Palmesøndag 28. mars
09:30 messe på norsk
10:30 skriftemål
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
14:30 messe på vietnamesisk
16:00 messe på engelsk
17:00 messe i Holmlia kirke
18.00 skriftemål på Holmlia
17:30 messe på tamil
Mandag 29. mars
09:00 skriftemål på polsk (til 11:30)
17:00 tilbedelse og skrifemål
18:00 messe
18:30 skriftemål på polsk (til 20:30)
19:00 messe på polsk
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Tirsdag 30. mars
09:00 skriftemål på polsk (til 11:30)
18:00 Oljevigselsmesse i St. Olav
domkirke, ingen messe i St.
Hallvard kirke

16:30 pasjonsgudstjeneste på polsk
18:00 pasjonsgudstjeneste på
vietnamesisk
19:30 korsveisandakt og skriftemål på
vietnamesisk

Onsdag 31. mars
09:00 skriftemål på polsk (til 11:30)
11:00 messe
17:00 tilbedelse og skriftemål (norsk og
engelsk)
18:00 messe
18:30 skriftemål på polsk
19:00 messe på polsk

Påskeaften lørdag 3. april
11:00 velsignelse av påskemat på polsk
(hver halvtime frem til kl. 13.00)
15:00 påskevigilie på vietnamesisk
17:30 påskevigilie på tamil
20:00 påskevigilie på polsk
22:45 påskevigilie på norsk

Skjærtorsdag 1. april
09:00 skriftemål på polsk (til 11:30)
14:00 skjærtorsdagsmesse på
vietnamesisk
15:00 skjærtorsdagsmesse på norsk på
Holmlia
16:00 skjærtorsdagsmesse på tamil
17:30 skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00 skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30 agapemåltid
21:00 sakramentstilbedelse til midnatt
Langfredag 2. april
11:00 pasjonsgudstjeneste på tamil
15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk
15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk på
Holmlia
Menighetsblad

1. påskedag søndag 4. april
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)
16:00 messe på engelsk
17:00 messe i Holmlia kirke
17:30 messe på tamil
2. påskedag mandag 5. april
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
17:00 skriftemål på norsk og engelsk
18:00 messe på norsk
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Staben i St. Hallvard menighet

Kristen meditasjon i St. Hallvard
Meditasjon kan også beskrives som
kontemplativ bønn, en stillhetens og
hjertets bønn. Målet i meditasjonen er
å oppnå en harmoni av kropp, sinn og
ånd, komme forbi ord, tanker og bilder
- til et indre samvær med Gud.
Verdensfellesskapet
for
kristen
meditasjon (World Community for
Christian Meditation, se www.wccm.
org) anbefaler daglig meditasjon, og
praktiserer en enkel meditasjon med
linjer tilbake til ørkenfedrene, til Johan
Cassianus og middelalderens tekster
i ”The Cloud of Unknowing” med
sin veiledning i kontemplativ bønn.
WCCMs leder, benediktinermunken
Laurence Freeman, var i Norge for
tredje gang i juni 2009, holdt foredrag
med etterfølgende meditasjon i St.
Dominikus for en fullsatt sal og ledet en
veldig fin helgeretrett for 25 deltakere
i Hedalen i Valdres. Det ble omtalt i
Broen 2009, nr. 4, s. 10-11.
Selve meditasjonsformen er enkel og kan
praktiseres av alle. Man sitter stille og
oppmerksom, med rett rygg og lukkede

øyne, og gjentar et enkelt bønneord
innvendig i 20-30 minutter morgen og
aften. Som støtte for en daglig praksis
anbefales det å være med en i ukentlig
meditasjonsgruppe.
Meditasjonsgrupper over hele verden
møtes til kristen meditasjon i denne
tradisjonen, og det eksisterer noen små
grupper i Norge også.
På Olaf Ryes plass 7 på Grünerløkka
møtes en slik gruppe hver onsdag kl.
17.30. Det er plass til flere.
Også i St. Hallvard har en gruppe
begynt å møtes en times tid for å
meditere, på mandager fra kl. 18.30.
Stedet er (foreløpig) Speiderkjelleren –
inn til venstre ved starten av bakken opp
til kirken. Man behøver ikke å ”kunne”
meditere fra før – formen er helt enkel
- og man binder seg ikke til å komme
hver mandag. Dropp innom en mandag,
eller ring meg på telefon 938 04 814.
Åse Anna Markussen
www.wccm.no
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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. Oddvar Moi
Energhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 06
Oddvar.Moi@katolsk.no
p. Janusz Zakrewski
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 03 / 48 88 41 93
janusz.zakrewski@katolsk.no
Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Akersvn 6, 0177 Oslo
Inpa@katolsk.no
69 18 11 68

Menighetsblad

Menighetssekretær: Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
Barne- og ungdomskonsulent:
Therese Skaar
therese.skaar@katolsk.no
Organist: Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no
Vaktmester: Christy Reginold
Lawrence
Renholder: Beata Wasyluk
Sakristan: sr Veronika Paulina
Szelejewska
Frivillige på kontoret:
Berit Müller og Eileen Tørnes
Ordfører i menighetsrådet:
Thor Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no
St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com
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B-PostAbonnement
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: 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/

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!!
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