


som  begynner askeonsdag, er 
det riktig å huske sin dåpsdato. 
Pave Frans oppfordrer oss til 
dette: Dåpen er ikke kun forma-
liteten, men en handling som 
rører ved dypet av vår eksis-
tens. Pave Frans oppfordrer alle 
troende om å huske sin egen 
dåpsdag, og å feire den hvert år.

Med askeonsdag begynner vi 
den 40 dager lange fastetiden 
ved at vi får tegnet et korsmerke 
av aske på vår panne. 

A s k e o n s d a g  m i n n e r  o s s 
moderne mennesker om at vi 
trenger å gjøre bot, og om å 
vende oss fra det onde til det 
gode. Vi skal vende vår opp-
merksomhet mot Gud, mot det 
hellige. Når vi faster, skal vi 
ikke rope høyt ut for all verden, 
heller ikke skal vi utbasunere 
våre gode gjerninger. Vi vet hva 
ordene betyr når presten teg-
ner askekorset på vår panne 
og sier: Kom i hu menneske, 
at du er støv og skal vende til-
bake til støv! Eller vend om og 
tro på evangeliet!  Dette er en 
påminnelse om våre timer her 

på jorden.

Askeonsdag leser vi salme 51(50) 
med omkvedet: Utslett min 
synd i din rike barmhjertighet.

Omvendelse, bønn og faste er 
hovedoppgaver i kristenlivet 
her på jorden, særlig i de 40 
dagene før påsken.

Tallet 40 er betydningsfullt i 
Den Hellige Skrift. Moses fas-
tet 40 dager før han nærmet seg 
Gud på Sinaifjellet, 40 dager fas-
tet Jesus selv. Derfor har kirken 
gitt fastetiden en varighet på 
40 dager. Den fysiske fasten er 
ikke selve hovedsaken, den må 
være forbundet med en indre 
faste, med løsrivelse fra syn-
dene, flukt fra all tilbøyelighet 
til synd, iver i bønn, kjærlighet 
til nesten, sorg over det onde i 
mennesket selv, og et opprik-
tig ønske om omvendelse til 
det gode. Fastetiden er en invi-
tasjon til å gjøre alvor av det vi 
hører i kirken eller leser i bibe-
len. Vi må orientere oss på nytt. 
Det er vi selv som må gjøre det 
skritt for skritt. Søke å gjøre det 

gode, prøve å handle etter vår 
indre overbevisning, lytte til 
Guds ord og følge Jesu eksem-
pel, men også være åpne for 
hans tilgivelse og kjærlighet.

Vi må finne oss i at vi ikke for-
står alt, men den som hører og 
følger Jesu stemme i den stille 
uke, får en opplevelse og ett nytt 
liv som bare den som selv har 
prøvd det, vet hva er.

Vi vet at etter langfredag kom 
påskemorgen med oppstan-
delsen og det evige liv. Han er 
forbilde for oss i vår tro om at 
vi en gang oppstår etter døden.

Kirkeårets høytid viser oss hva 
Jesu liv og hans gjerninger betyr 
for oss. Den vitner om Guds 
godhet og miskunn gjennom 
Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde.

Den som sulter, setter pris på 
et stykke brød. Den som lever i 
frihet, står i fare for å misbruke 
den. Vårt liv omsluttes ofte av 
to motpoler. Selve påskefesten 
beveger seg mellom to poler: 

Kjære menighet!

I familieåret i OKB er vi på vei til 
Jerusalem, til det nye Jerusalem.

Jeg har skrevet noe i tidligere 
utgaver av Hallvardsvaka om 
familielivet og det jeg selv 
opplevde i min egen familie 
som barn og ungdom, senere 
som voksen mann i kongrega-
sjonsfamilien, og ikke minst i 
menighetens familie. 

Mye har blitt sagt om den hel-
lige familie fra Nasaret, men 
evangelistene er sparsomme 
med opplysninger. Det er som 
om de – fulle av ærefrykt – vil 
respektere familielivets fred. 
Jesus selv har fra evighet av 
levd et familieliv. Den ene, tre-
enige Gud er ingen ensom Gud. 
Han lever sitt ene guddomme-
lige liv i tre personer: som Guds 
Fader, Guds Sønn og Guds 
Hellige Ånd. Dette er den him-
melske familie som Guds Sønn 
er medlem av, fra evighet og til 

evighet. All menneskelig fan-
tasi kommer til kort, når vi skal 
skildre den lykke som den ene 
hellige treenige familie opple-
ver i sitt felleskap. Her blir ord 
fattige, men så mye forstår vi, 
at den himmelske familie er et 
forbilde for alt familieliv både 
i himmelen og på jorden. Gud 
elsker oss med en kjærlighet 
som er grenseløs, derfor ville 
han som mennesket Jesus lære 
å kjenne det menneskelige fel-
leskap til bunns. Kjernen i alt 
menneskelig felleskap er fami-
lien, og derfor vokste han opp i 
en menneskelig familie.

Vi ser i våre dager at mange 
familier opplever det samme 
som Den hellige Familie. De 
er på flukt fra sine hjemland 
og søker noe tryggere og bedre 
fordi noen vil drepe dem, eller 
fordi det er umulig å leve et 
verdig liv av forskjellige årsa-
ker: politiske, økonomiske eller 

religiøse. Vi lengter etter et 
familieliv fri for mas og kon-
flikter. Vi ønsker oss et varmt, 
harmonisk samliv mellom faren, 
moren og barnet – uten nervesli-
tende spenninger. I kirken hører 
vi fra prestene at familiene må 
gå gjennom livet med Kristus. 
Slik som apostelen Paulus sier: 
La Kristi ord bo blant dere i 
hele sin rikdom.  I Den hellige 
Familie var Jesus en kjærlighe-
tens kilde, men også i dagens 
familier må Jesus og hans glade 
budskap være en slik kilde. Den 
hellige Familie stolte på Gud da 
prøvelser kom over dem.

Kanskje spesielt i fastetiden, 
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Jesu død og hans oppstandelse.

Bare den som vet at døden en 
gang vil sette en grense for vårt 
liv, er åpen for budskapet om at 
Jesus vil fullende vårt liv i Gud.

Når vårt liv også står i spen-
ningsfeltet mellom Jesu død 
og oppstandelse, da åpner pås-
ken helt nye dimensjoner for 

oss. Slutten blir samtidig til en 
begynnelse. Døden er samtidig 
fødselen til et nytt liv. 

Påskeliturgien er ikke bare et 
minne, men en fantastisk virke-
lighet for oss her og nå.

Når vi tar imot det levende lyset 
fra Kristus og gir det videre til 
hverandre, så blir verden lysere 

og varmere. «Lyset fra Kristus» 
fordriver mørket, sprenger 
grenser og gjør oss til et levende 
felleskap av alle raser, nasjoner 
og språk. I skinnet fra påske-
lyset oppdager vi hverandre. 
Dette lyset kan skape et nytt 
hjerte og en ny ånd i oss alle. 
Med disse ord ønsker jeg oss 
alle en velsignet fastetid og god 
påske!

Forpliktelsen til fredagsbot i fastetiden 
For at alle skal bli forenet med Kristus og med 
hverandre i en felles botspraksis, fastsetter kirken 
visse dager for bot. På disse dagene skal 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 omven-
delse i kirken. Kirkeloven 
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 abstinensbu-
det. Prester og foreldre bør lære 
barn som ennå ikke er bun-
det 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 fre-
dager skal gi avkall enten på 
kjøtt eller annen form for mat 
eller at vi holder oss til en eller 
annen form for bot fastsatt av 
den lokale bispekonferansen.

AV MOLL ER DU KOMEN, TIL DUR SKAL DU BLI

Denne tittelen på julealbumet 
til Skruk & Vårsøg er perfekt 
for en liten refleksjon over kir-
kemusikken i fastetiden, og 
hvordan vi påvirkes av den. 

På askeonsdag, under utde-
lingen av asken, sier presten: 

”Kom ihu, menneske, at du er 
støv og skal vende tilbake til 
støv.” Det er den samme opp-
fordringen til å huske på ens 
egen forgjengelighet som vi fin-
ner i requiemmessen: ”Av jord 
er du kommet, til jord skal du 
bli, og av jord skal du igjen 
oppstå”. 

I fastetiden hjelper Kirken oss 
med å rette våre tanker mot det 
som angår vår evige skjebne. 
Det er en anledning til å vise 
Gud at vi erkjenner sannheten 
om oss selv, angrer på våre syn-
der og ønsker å gjøre bot for 
dem, slik at vi kan ha håp om at 
vår sjel blir frelst. 

I musikken finnes det mange 
virkemidler for å skape en spe-
siell stemning, eller illustrere 
innholdet i en tekst som synges. 
Oppfatningen av de ulike virke-
midlene kan også forandre seg 
med tiden – for eksempel er det 
veldig vanlig for våre moderne 
ører å oppfatte melodier i moll 
som ”triste” og dur som ”glade”, 
selv om andre elementer som 
tempo og rytme kan bidra til å 
styrke eller svekke vår opple-
velse av stemningen. Det ligger 

flere århundrer med dur- og 
mollbasert harmonikk bak våre 
assosiasjoner, og ser vi på de 
store kirkemusikalske verk for 
faste- og pasjonstiden siden 
barokken, oppdager vi at valg 
av toneart er med på å definere 
stemningen i satsen eller verket. 

Det som avgjør om en skala går 
i moll eller dur, er om den har 
stor eller liten ters – dvs. om 
avstanden mellom skalaens før-
ste og tredje note er halvannen 
tone eller to heltoner. Det skal 
altså bare en halvtone til for å 
forandre skalaen fra moll til dur 
eller omvendt, og halvtonen er 
det minste intervallet som kan 
spilles på et piano. I tillegg vet vi 
at den vanlige stemmemetoden 
på et piano faktisk innebærer at 

intervallet mellom stor og liten 
ters er noe større enn i naturto-
nerekken. Man kan undre seg 
over at et så lite intervall, som 
i virkeligheten er mindre enn 
en halvtone, kan ha en så avgjø-
rende betydning. 

Går vi tilbake til tiden før barok-
ken og den dur- og mollbaserte 
funksjonsharmonikken, ser vi 
at de gregorianske melodiene 
som brukes i løpet av kirkeåret 
har et helt annet utgangspunkt – 
de åtte såkalte modale skalaene. 
Tre av disse er det vi ville opp-
fattet som ”dur”, de andre går i 

”moll” – men dette er på ingen 
måte like viktig for skalaen som 
i barokken og senere. Verken i en 
modal eller en dur-moll-skala er 
tonene likeverdige, alle står 

sara BrøDsJø 

  sara.brodsjo@gmail.com

Fra Den norDiske BisPekonFeransen

ST. HALLVARD MENIGHET ST. HALLVARD MENIGHET 

I overensstemmelse med kirkerettens ånd minner 
Den nordiske bispekonferansen oss om forpliktel-
sen til fredagsbot og gjør oppmerksom på at den 
kan oppfylles på én eller flere av følgende måter:

1. Ved av avstå fra kjøtt eller annen form 
for mat.

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

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

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

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

6. Den form for bot vi velger for fredagen 
er et personlig valg som ikke behøver 
være det samme hver fredag. Hvis man 
ikke gjør noen fredagsbot, så medfører 
ikke det en synd. Imidlertid hører bot 
med til enhver kristnes liv, og det gode 
forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.
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i ulik relasjon til grunntonen, 
men melodiene styres av for-
skjellige ting i de to systemene. 
I de gregorianske sangene har 
melodiene en mer horisontal 
retning, fordi frasen følger tek-
stens setningsoppbygning og 
betoningene følger stavelsene. 
Fra barokken og utover knyt-
tes melodiens toner til bestemte 
harmonier, og de får slik sett 
en mer selvstendig og vertikal 
funksjon. 

Det har altså vært en lang peri-
ode i musikkhistorien der dette 
med dur og moll ikke har blitt 
så entydig assosiert med glede 
eller sorg, om det i det hele tatt 
har hatt den type betydning. 
For eksempel går nesten alle 
de gregorianske sangleddene 
som foreskrives for 1. påskedag 
i modale tonearter som vi nok 
ville definert som mollstemte, 
noe som ville vært rart på 

Kirkens største festdag dersom 
mollstemtheten hadde vært så 
ensbetydende med en negativ 
stemning. 

Så hva burde vi gjøre med dette? 
Burde vi føle oss lurt av våre 
egne ører, og tvinge oss selv til 
å være upåvirket av stemnin-
gene dur og moll kan skape? 
Er samsvaret mellom det vi 
forventer å oppleve og virke-
midlene komponistene bruker 
for å fremkalle denne opplevel-
sen så naturlig for oss at vi ikke 
klarer å være nøytrale i møte 
med andre musikalske tradi-
sjoner? Og er det egentlig noen 
grunn til å venne oss av med 
måten vi lar de musikalske vir-
kemidlene påvirke oss, om det 
så er en mer tillært enn natur-
lig måte? Uansett trenger vi 
ikke å avgjøre dette for alles del 
– tonalitet er bare ett av mange 
elementer som til sammen 

skaper vår individuelle musi-
kalske opplevelse. For noen 
vil en salme i tredelt takt alltid 
assosieres med vals (på godt og 
vondt). For andre vil to forskjel-
lige harmoniseringer av samme 
melodi være avgjørende for om 
de liker den eller ikke. Noen vil 
ha så glade tanker i kirken at 
bare en bossa nova eller tango 
(i dur) kan hjelpe dem. For de 
fleste i vår tid og kultur vil en 
mollstemt salme føles skuffende 
hvis den kommer etter fem 
uker med faste, på dagen hvor 

”Jubelropet runger: Frelseren er 
her!”. I St. Hallvard menighet 
benytter vi oss av salmeboken 
Lov Herren, der vi finner et 
variert utvalg for forskjellige 
ører. Én av forventningene som 
i alle fall vil bli oppfylt fra gal-
leriet de kommende månedene, 
er at moll vil komme – men dur 
skal bli. 

ST. HALLVARD MENIGHET ST. HALLVARD MENIGHET

Pave Frans har ordet
Fra generalaudiensen 29. januar 2014

Dear Brothers and Sisters,

In this third catechesis on 
the Sacraments, we pause to 
reflect on Confirmation or 

“Chrismation”, which must be 
understood in continuity with 
Baptism, to which it is inse-
parably linked. These two 
Sacraments, together with the 
Eucharist, form a single saving 
event - called “Christian initia-
tion”- in which we are inserted 
into Jesus Christ, who died and 
rose, and become new creatures 
and members of the Church. 

This  i s  why these  three 
Sacraments were originally cele-
brated on one occasion, at the 
end of the catechumenal jour-
ney, normally at the Easter Vigil. 
The path of formation and gra-
dual insertion into the Christian 
community, which could last 
even up to a few years, was 
thus sealed. One travelled step 
by step to reach Baptism, then 
Confirmation and the Eucharist.

We commonly speak of the 
sacrament of “Chrismation”, a 
word that signifies “anointing”. 

And, in effect, through the oil 
called “sacred Chrism” we 
are conformed, in the power 
of the Spirit, to Jesus Christ, 
who is the only true “anoin-
ted One”, the “Messiah”, the 
Holy One of God. The word 

“Confirmation” then reminds 

Kjære Brødre og Søstre, 
I denne tredje katekesen om 
sakramentene, foreslår slår jeg 
at vi stopper opp og reflek-
terer over Konfirmasjonen. 
Konfirmasjonen skal forstås 
som en videreførelse av Dåpen 
som den er rotfestet i. Begge 
disse sakramentene, sammen 
med Eukaristien, danner én 
og samme hendelse. Denne 
hendelsen kalles «kristen initi-
ering», der vi blir del av Jesus 
Kristus, som døde og oppsto, 
slik at vi blir nye skapelser og 
medlemmer av Kirken.

Det er grunnen til at disse tre 
sakramentene opprinnelig 
ble feiret samtidig, vanligvis 
etter en katekumenisk vand-
ring, og ofte Påskenatt. Veien 
mot Kirken og den gradvise 
inkluderingen i det kristne fel-
leskapet varte ofte noen år og 
ble forseglet gjennom denne 
handlingen. Katekumenen van-
dret steg etter steg mot Dåpen, 
deretter Konfirmasjonen og 
Eukaristien.

V i  s n a k k e r  o f t e  o m 
«Krismeringssakramentet», et 
ord som betyr salving. Og det er 
nettopp dette, at oljen som kal-
les «hellig chrisma» som leder 
oss mot, gjennom den Hellige 
Ånd, til Jesus Kristus, den eneste 
virkelig salvede, Messias, Guds 
Hellige. Ordet «Konfirmasjon» 
minner oss om at dette sakra-
mentet bringer med seg en 
styrking av Dåpens nåde, som 
vi kommer dypere inn i gjen-
nom sakramentet. Sakramentet 
bringer oss til større enhet med 
Kristus, det helliggjør våre bånd 
med Kirken og det gir oss den 
hellige Ånds styrke til å spre 
og beskytte troen,… å frimo-
dig bekjenne Kristi navn og 
aldri skjemmes av hans kors 
(se Catechism of the Catholic 
Church, n. 1303).

Det er derfor viktig at vi passer 
på at våre barn og unge mottar 
dette sakramentet. Vi er gode 
på å sørge for at de blir døpt, 
og det er bra, men kanskje vi 
er mindre flinke på å hjelpe 
dem til å velge Konfirmasjonen. 

Dermed blir de stående midt-
veis i sin vandring og mottar 
ikke den Hellige Ånd som er så 
viktig for vårt kristne liv siden 
det er den som gir oss styrken 
til å holde ut. La oss tenke litt, 
hver og en av oss: er vi virkelig 
opptatt av at våre barn og unge 
skal motta Konfirmasjonens 
sakrament? Dette er viktig, det 
er så viktig! Og dersom dere 
har barn eller ungdommer 
hjemme som ikke ennå har mot-
tatt Konfirmasjonens sakrament 
og er i den rette alder for dette, 
gjør alt dere kan for å sikre at de 
fullfører sin kristne initiering og 
mottar Den Hellige Ånds styrke. 
Det er viktig!

Det er selvfølgelig viktig at den 
som skal konfirmeres får mulig-
heten til en god forberedelse. 
Målet skal være å lede dem 
mot et personlig engasjement 
i troen på Kristus og en gjen-
oppvåkning i forhold til deres 
tilhørighet til Kirken.

us that this Sacrament brings an 
increase and deepening of bap-
tismal grace: it unites us more 
firmly to Christ, it renders our 
bond with the Church more 
perfect, and it gives us a spe-
cial strength of the Holy Spirit 
to spread and defend the faith, 
... to confess the name of Christ 
boldly, and never to be asha-
med of his Cross (cf. Catechism 
of the Catholic Church, n. 1303).

For this reason, it is important 
to take care that our children, 
our young people, receive this 

sacrament. We all take care that 
they are baptized and this is 
good, but perhaps we do not 
take so much care to ensure that 
they are confirmed. Thus they 
remain at a midpoint in their 
journey and do not receive the 
Holy Spirit, who is so impor-
tant in the Christian life since 
he gives us the strength to go 
on. Let us think a little, each one 
of us: are we truly concerned 
that our children, our young 
people, receive Confirmation? 
This is important, it is impor-
tant! And if you have children 

or adolescents at home who 
have not yet received it and are 
at the age to do so, do everyt-
hing possible to ensure that they 
complete their Christian initia-
tion and receive the power of 
the Holy Spirit. It is important!

Naturally it is important to offer 
the confirmandi a good prepara-
tion, which must aim at leading 
them towards a personal com-
mitment to faith in Christ and 
reawakening in them a sense of 
belonging to the Church.
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CARITAS NORGE CARITAS NORGE

Fasteaksjonen 2014:  
”Felles ansvar for en bedre framtid”

Vi går nå inn i fastetiden. Hvert 
år bruker Caritas fastetiden til å 
sette fokus på temaer vi arbei-
der med, samt ett eller flere 
av våre prosjekter gjennom 
Fasteaksjonen. I år handler fast-
eaksjonen om vårt felles ansvar 
for å skape utvikling og bygge 
en bedre framtid for alle. I kir-
kens sosiallære står solidaritet 
og subsidaritet som to hoved-
pilarer. Vi skal vise solidaritet 
med de som har minst, sam-
tidig som at beslutninger som 
påvirker folks framtid bør tas 
der livet leves og av de som er 
involvert. For oss i Norge betyr 
dette at vi må støtte tiltak for å 
bedre livssituasjonen for fattige 
og marginaliserte mennesker, 
både her i Norge og i andre 
land. I slike tiltak er det vik-
tig at mottakerne involveres i 

beslutninger som påvirker dem, 
samt at de som mottar vår hjelp 
får ansvar for å forvalte denne 
best mulig slik at flest mulig får 
nytte av den.

For å sikre at våre prosjekter 
er best mulig tilpasset lokale 
behov, er lokal forankring svært 
viktig i alle våre prosjekter. Vi 
ønsker å gi enkeltmennesker 
og lokalsamfunn redskaper til 
selv å endre sin livssituasjon og 
fremtid. Ved å støtte mennes-
ker til selv å finne løsninger på 

sine utfordringer skapes ikke 
avhengighet til bistand uten-
fra, og menneskene som mottar 
hjelp fra Caritas kan fortsette å 
arbeide for å forbedre sin livssi-
tuasjon også etter at prosjektene 
er over. Historiene under er to 
eksempler på hvordan en kom-
binasjon av hjelp fra Caritas og 
hardt arbeid har gitt mennes-
ker muligheter til å forbedre sin 
egen framtid. 

Du kan lese mer om fasteaksjo-
nen på www.caritas.no. 

entreprenørskap i zambia

Stabin Katebe er 55 år og bor i 
landsbyen Kandeke i bispedøm-
met Mansa i Zambia. I 2010 fikk 
han støtte av Caritas til å bygge 
en dam for fiskeoppdrett. Han 
fikk utstyr og fiskeyngel til å 
komme i gang av Caritas, men 
bygde dammen selv. – Det 
var hardt arbeid å bygge dam-
men. Mange trodde ikke jeg 
ville klare det og noen lo til og 
med av meg, men jeg var veldig 
bestemt på at jeg skulle få det til, 
forteller Stabin. Det harde arbei-
det viste seg lønnsomt. – Jeg ble 
veldig glad da jeg trakk opp 

den første fangsten og så hvor 
bra resultatet var. Det var mye 
bedre enn jeg hadde drømt om, 
sier Stabin. Etter salg av fang-
sten satt han igjen med nok til å 
dekke familiens daglige utgifter 
og hadde også litt til overs. Han 
brukte overskuddet til å utvide 
sin lille bedrift med flere fiske-
dammer og har også investert 
i en grønnsakshage og plan-
tet banantrær. – Inntektene fra 
bedriften har endret livet til 
familien min fullstendig. Vi har 
blant annet fått muligheten til 
å sende min datter tilbake på 

skolen, og min sønn har utdan-
net seg som medical officer (en 
mellomting mellom sykepleier 
og lege), forteller han. – Takket 
være starthjelp fra Caritas og 
hardt arbeid går familien min 
en lys framtid i møte, avslutter 
han.

Fra et liv med kriminalitet til store framtidsplaner

”Manuel” er 21 år og kommer fra 
Honduras. Landet regnes som 
et av verdens mest voldelige 
og ”Manuel” bor i en San Pedro 
Sula som er en av landets mest 
voldelige byer. – Jeg har vært 
involvert i mer eller mindre alle 
sider av narkokriminalitet, for-
teller ”Manuel”. – Jeg startet 
med å holde vakt og overle-
vere beskjeder da jeg var 12 år. 
Innen jeg hadde rukket å bli 16 
år hadde jeg også drevet med 
både transport og salg av nar-
kotika. Etter hvert ble også vold 
en del av jobben min, forteller 

han. I frykt for overfall fra riva-
liserende gjenger var ”Manuel” 
alltid bevæpnet, også på sko-
len. Selv om han alltid følte seg 
utrygg var løfter om store pen-
ger fristende, og han droppet 
etter hvert ut av skolen. En dag 
fikk han besøk fra Caritas med 
tilbud om å bli med i et volds-
forebyggingsprosjekt. – Jeg var 
allerede på leting etter en vei ut 
av kriminaliteten, så jeg ble med 
i prosjektet, sier han. Gjennom 
kurs og aktiviteter i regi av 
Caritas har ”Manuel” oppda-
get nye evner, og han har gått 

tilbake til skolebenken. I stedet 
for å leve i frykt for sitt eget liv 
har han nå store fremtidsplaner. 
– Jeg håper på å kunne bli revi-
sor når jeg er ferdig, avslutter 

”Manuel”. 

Du kan biDra!
Du kan bidra til fasteaksjon 
og støtte Caritas’ arbeid. Gi 
ett bidrag til kontonummer 
8200.01.93433 eller på www.
caritas.no. Merk innbetalingen 

”Fasteaksjonen 2014”. 
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ST. HALLVARD MENIGHET ST. HALLVARD MENIGHET 

Menighetens julefest 3. januar 2014
Også i år samlet menigheten seg til den tradisjonelle jule-

festen for voksne som alltid feires første fredag i det nye året.

Over 60 festpyntede og glade 
menighetsmedlemmer ankom 
festen, som startet umiddelbart 
etter messen kl 18:00. Mange av 
festdeltagerne deltok i messen 
først.

Anne-Sophie Bollmann, jule-
festkomiteens formann, ønsket 
velkommen til festen og ledet oss 
gjennom noen timers festreise.

Tidlig i programmet sang vårt 
kirkekor under sin leder organist 
Sara Brødsjø. Tusen takk til dere 
for sangen, og for at dere så villig 
stiller opp til julefest.

Senere i programmet fikk vi mer 
sang. Denne gangen av Ingerid 
Birkeland akkompagnert av 
Sara Brødsjø. Ingerid er ny i vår 

menighet. Hun er utdannet sang-
pedagog, men er i tillegg en 
fantastisk sanger. Tusen takk til 
Ingerid og Sara for flott musikk. 
Vi gleder oss til å høre mer fra 
dere.

Tradisjonen tro ble det servert 
en nydelig buffet, denne gangen 
avsluttet med dessert og kaffe.

Fortsatt i følge gode tradisjo-
ner var det hyggelig gang rundt 
juletreet, hvor vi sang de kjære 
julesangene og like tradisjonelt 
var det loddsalg med påfølgende 
trekning.

Vi takker komiteen for flott gjen-
nomført julefest og gleder oss 
allerede til første fredag i 2015. 

Adventsaksjonen: Gi oss i dag vårt daglige brød
Leder i Karitativt utvalg i Norges Unge 
Katolikker skrev i forkant av årets 
Adventsaksjon at vi hver dag hører 
historier om mennesker som opplever 
sult, nød og ulykke. Han skrev videre at 
det er viktig å huske på at vi ikke er her i 
verden for å høre på historier. Vi har et kall 
til å gjøre en forskjell i verden. Derfor er 
Adventsaksjonen, NUKs  årlige karitative 
(nestekjærlighets) aksjon svært viktig for 
arbeidet i organisasjonen. 

Den årlige aksjonen
Hver år deltar ungdommene i 
St. Hallvard i Adventsaksjonen. 
I år forsøkte vi så godt vi kunne 
å ha noen som samlet inn pen-
ger  etter alle messene. Ikke 
bare etter høymessen. Det var 
litt vanskelig å få noen til hver 
eneste messe, men nå vet vi 
bedre hvordan vi skal gjøre det  
i år. Etter høymessen var det 
stort sett noen fra St. Hallvard 
Ungdomslag som samlet inn 
penger, men av og til var det 
andre ungdommer som hjalp til. 

På mandager og fredager i 
desember møttes SHUL for å 
dekorere lys og julekort som 
kunne selges etter messen kl. 
1100. Det gikk ganske bra. Vi 
fikk i alle fall solgt alle lysene 
som ble produsert. I tråd med 
tidligere år gikk kollekten 
på en av messene julaften til 
Adventsaksjonen.  

resultatet
Menigheten samlet inn 35.304,- 
noe som er om lag halvparten 
av det vi tidligere har samlet 
inn. 

Hva går pengene til? 
NUK og Caritas Norge sam-
arbeider om Adventsaksjonen. 
Årets aksjon gikk fattigdoms-
bekjempelse og alles rett til 
mat i  DR Kongo.  Caritas 
Norge har siden 90-tallet støt-
tet nødhjelpsarbeid øst i landet. 
Nødhjelpsarbeidet er koordi-
nert i samarbeid med FN og 
andre humanitære organisasjo-
ner. Programmet består blant 
annet av distribusjon av mat, 
vann og nødhjelpsartikler som 
såpe, tepper og klær. Det har 
vært egne prosjekter rettet mot 
kvinner utsatt for vold, særlig 
seksuell vold, som er et stort 
problem i området. Caritas 
Norge og Caritas Kongo har 
samarbeidet om å bedre leve-
kårene og matsikkerheten i 
området. 

I 2011 startet man opp et prø-
veprosjekt i to distrikter vest 
i  landet .  Målet  med pro-
grammet har vært å redusere 
fattigdommen, bidra til en 
stabil økonomisk utvikling, 
styrke sivilsamfunnet og bidra 
til økte inntekter. Caritas har 
sørget for opplæring i bedre 
jordbruksteknikker. 

oppnår en resultater?
Svaret er ja. Man har for eksem-
pel gjennom økt kunnskap om 
jordbruksmetoder klart å øke 
den lokale produksjonen av 
mais med 30%. Det er blitt plan-
tet trær over store arealer for å 
gjenopprette skogen. Kvinner 
er i mye større grad invol-
vert i familiens økonomi. Det 
er opprettet to lokale fredsråd. 
Og flere hundre tusen familier 
har fått mat og annen nødhjelp 
under konflikt. 

Takk til alle som deltok med 
det praktiske arbeidet og til alle 
som støttet aksjonen økonomisk. 

Kongolesere lærer å lage melk fra peanøtter.  
Foto: Russell Watkins/DFID

Side 10 Side 11Nr 1 -2014 Nr 1-2014



Glimt fra julespillet 2013
Seriøse skuespillere, en stram 
regi og en suveren prest gjorde 
at julespillet ble til en fryd for 
alle som var i familiemessen 
julaften kl 13. Hjertelig takk 
til Mathilde, Julius, Pritikka, 
Jakob, Philipp, Agnes, Mattias, 
Christian og Johanna!

angelik a Wimmer 

 angelika.wimmer@katolsk .no

angelik a Wimmer - angelika.wimmer@katolsk .no

Darko Wakounig 

darkowakounig@yahoo.com

Juleverksted i St. Hallvard
Filthjerte til lillesøster, et annet til bestefar som sørger over kona si, blåmalt treeske 
som symboliserer vann og glitrende julekort til naboen er noen blant de gavene de 
28 barn mellom 9 og 12 år fikk anledning til å lage på juleverkstedet i St. Hallvard 
den 30. november  2013. 

Flere foreldre hjalp til å gjen-
nomføre arrangementet. Noen 
av dem hadde riktignok ikke 
erfaring fra lignende oppgaver 
(lede en stasjon på juleverk-
sted),  men entusiasme og 
kreativitet veiet opp for man-
glende realkompetanse. Blant 
de modige var menighetsråds-
leder Darko som fikk ansvar 
for produksjonen av håndlagde, 
tredimensjonale gule pappstjer-
ner som senere er blitt hengt 
opp til pynt i noen av de mange 
tusen katolske hjem i juletiden. 
Anita, hans kone, var tilsynela-
tende ikke å se, men om noen 
begynte å lure om hun var der i 
det hele tatt, så tittet hun lykke-
lig ut av en melsky på kjøkkenet, 
omgitt av deilig pepperkakeduft 
og omringet av en rullerende 
gruppe av bakevillige barn som 
hun - i tillegg til ovnen - hadde 
under full kontroll. Angie og 
Dalia mistet all skepsis for alt 
som kalles juleverksted - som de 
hadde opparbeidet seg gjennom 

årene - og ble kjent med nye 
sider av seg selv ved å benytte 
anledningen til sin egen fulle 
kreative utfoldelse. Kristine 
ble godt kjent med alle vann-
kilder i menigheten når hun 
byttet vann, vasket barnehen-
der og tørket tilsølte stoler ved 
det mest fargerike og malings-
intense bordet på verkstedet. 

Martina fikk brukt og utvidet 
sin ekspertise rundt det å pynte 
lys med servietteknikk, til glede 
for håndverkerne ved hen-
nes stasjon. Og hadde det ikke 
vært for Johnson, ville grøten 
være enda mere brent og ingen 
ville ha spist den. Men han 
reddet det som kunne bli red-
det, og så koste alle kunstnere 
seg med et fellesmåltid med 

grøt, klementiner, saft og en 
smaksprøve av pepperkakene. 
Som tre engler rett fra himme-
len dukket Trevo, Henriette og 
Lisbeth opp som praktiske hjel-
pere, og de tre fikk både dekket 
bordet og ikke minst økt mest-
ringsfølelsen hos barna ved 
å være tålmodige støttespil-
lere for dem. En andakt i lille 
menighetssal avrundet pro-
grammet. Andakten tok opp 
tanker om hvorfor vi gir kort 
og hjemmelagde presanger til 
jul, om tradisjonens røtter som 
går tilbake til de vise menn som 
tok med gaver til Jesus, og til 
Nikolaus som ga gaver til de 
fattige.  Vi gir gaver for å glede 
andre og for å vise at de betyr 
noe for oss. Det kan være like 
morsomt å gi som å få. Slik var 
julegaveverkstedet med på å 
bevisstgjøre verdien av innhol-
det i dette ordtaket.  Til alle dere 
som ikke fikk være med denne 
gangen – det er ikke så lenge til 
desember!

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIERKATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER
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St. Nikolaus med sin hjelper på besøk 
S t .  N i k o l a u s  v a r  e n 
gavmild mann. Han hjalp 
de fattige og var en sann 
venn i nøden. Derfor feirer 
mange av oss katolikker 
hans  minnedag den 
6.  desember med at 
barna får gaver. To dager 
forsinket fikk vi besøk av St. 
Nikolaus og hans hjelper. 
St. Nikolaus hadde med 
seg noe godt til barna.

Hvem var st. nikolaus?
St. Nikolaus ble født for svært 
lenge side. Vi tror at det var 
rundt år 280. Han kom fra en 
rik familie og onkelen hans var 
biskop. Den unge Nikolaus 
bodde i en by som het Patara. 
Den lå i det landet vi i dag kal-
ler for Tyrkia. Da St. Nikolaus 
var nitten år gammel ble han 
viet til prest. Foreldrene hans 
døde brått under pesten og 
Nikolaus arvet en formue. Det 
gav han muligheten til å gi pen-
ger til de fattige. Han gav bort 
hele formuen til de som trengte 
det mest, men alltid i det stille. 
Han ville ikke at folk skulle rose 
eller berømme han. 

 En historie om St. Nikolaus 
er slik: Det var en mann som 
hadde tre døtre. Han var en fat-
tig mann, og hadde ikke råd 
til medgift til døtrene. Derfor 
kunne de ikke bli gift, noe 
som var et stort problem for 
en kvinne på den tiden. For å 
hjelpe døtrene og faren, snek 
St. Nikolaus seg til huset deres 
om natten. Han kastet en sekk 
med gull inn gjennom vinduet. 
I sekken var det nok gull til 
medgiften til den eldste datte-
ren. Ikke lenge etterpå var hun 
lykkelig gift. Året etterpå, rett 
før den mellomste datteren var 
gammel nok til å bli gift, snek 
St. Nikolaus seg til huset igjen. 

Han kastet på nytt en sekk med 
gull inn vinduet. Like etterpå 
var den andre datteren godt 
gift. Det tredje året gjentok St. 
Nikolaus «hjelpeaksjonen» og 
den tredje datteren kunne bli 
gift. Men denne gangen hadde 
faren lagt seg på lur for å finne 
ut hvem det var som hjalp han 
og familien. Han ville takke 
hjelperen sin. St. Nikolaus sa til 
mannen at han ikke fikk lov til å 
si hvem som hadde hjulpet han. 
Han sa at mannen skulle takke 
Gud, og ikke han. 
 St. Nikolaus regnes for den 
som har gitt inspirasjon til en vi 
hører mye om i jula. Hvem tror 
du det er?    

Hellige tre kongers-fest
Etter en godt besøkt messe hadde vi første søndagen etter nyttår, Hellige tre 
kongers-fest i menighetsalen. Søndagsskolelærerne hadde virkelig stått på for at 
det skulle bli en vellykket fest. 

rikelig meD mat
For å få en vellykket fest må det 
mat og drikke til. I år hadde vi 
pepperkaker i overflod, masse 
saft og fire gryter fulle av pølser. 
Pølsene hadde trukket akku-
rat passe, og selv om vi hadde 
beregnet litt i overkant mange 
pølser tror jeg at alt sammen 
gikk med. 

gang runDt juletreet 
På Hellige tre kongers-fest går 
vi rundt juletreet sammen og vi 
synger de gode gamle julesan-
gene. Det er en fin anledning 
hvor barn og voksne kan få 
gjøre noe sammen. Vi fikk til 
og med besøk av Pater Sigurd. 
Han sang med både høyt og 
tydelig. Nesten like høyt som 
forsangeren. 

Fint besøk
Tradisjon tro kom De hellige tre 
konger på besøk. Det gjorde de i 
år også og hadde med noe godt 
til barna. Det blir gjerne litt kaos 
foran kongene når godteposene 
skal deles ut. Denne tradisjonen 
ble ikke brutt. 

takk til Den som 
takkes skal
Det er mange som skal tak-
kes for at denne årlige festen 
bl i r  g jennomført .  Det  er 

søndagsskolelærerne som står 
i spissen for festen, men også 
mange andre frivillige. I år var 
jeg så heldig at jeg fikk hjelpe til, 
og jeg må si at det er mye arbeid 
som skal til for at alt går som 
det skal. Men man kan merke at 
det er gode rutiner. På vegne av 
hele menigheten takker jeg alle 
som hjalp til. 

Hvem var De Hellige 
tre konger? Hvor kom 
De Fra?
Den 6. januar er minnedagen 
for De hellige tre konger. Vi vet 
ikke helt hvor de kom fra. Noen 
sier de kom fra Persia hvor det 
var vanlig å studere planetene 
og stjernenes gang over him-
melen. Det kunne jo være nyttig 
når de ble ledet til Jesus av en 
stjerne. Andre mener de kom 
fra Babylon. Det ligger i dagens 
Irak. Og så er det noen som 
mener de kom fra Arabia. Selv 
om vi ikke er helt sikre på hvor 
de kom fra, så vet vi at de kom i 
fra øst. Vi vet heller ikke hva de 
het, men på 500-tallet begynte 
man å kalle dem for Kasper, 
Baltasar og Melkior. Hvor de 
kom fra og hva de het, er ikke 
det som er det viktigste. Det 
viktigste var at de kom langveis-
fra for å tilbe Jesus. De hadde 
med seg tre gaver: Gull, røkelse 
og myrra. Gull var noe man 

ga til konger. Jesus er jo kon-
gen vår. Røkelse symboliserte 
tilbedelse av Jesus. Den tredje 
gaven var myrra. Det er saften 
fra et tre som vokser i Afrika. 

Da Jesus levde brukte man 
myrra til å balsamere de døde. 
Denne gaven blir sett på som et 
varsel om Jesus sin død for oss 
på korset. Historien om de tre 
vise menn kan vi lese mer om 
i Matteus kapittel 2. De Hellige 
Tre Konger sin minnedag er 6. 
januar. De er skytshelgener for 
reisende. 

auDun Drivenes  

audun.drivenes@katolsk .no

Darko Wakounig 

darkowakounig@yahoo.com
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Glimt fra katekese i ulike land. Katekese i «u-Norge»
Det å se lenger enn sin egen nesetipp 
er ikke alltid så lett, men spennende! 
Hvordan foregår egentlig katolsk 
trosopplæring i andre land? 

Vi har fått hjelp til « se lengre enn nesetippøvelsen» av tre av de mange medlemmene i menigheten som 
har erfaringer fra ulike kontekster -  og Hallvardsvakas lesere er så heldige å få noen innblikk i kateke-
sen i tre helt forskjellige land...

Frankrike
Hvordan er det i Frankrike? Vi er 
så heldige å få vite litt om trosopp-
læringen i dette fine landet….

Jeg heter Christine og kommer 
fra Frankrike. Der gikk jeg på 
katekeseundervisning. Jeg hus-
ker ikke akkurat når vi begynte, 
det er så lenge siden! Det var 

nok i 1. eller 2. klasse. Det var 
på onsdager, fordi på onsda-
ger har de franske barna fri 
fra skolen. Hver onsdag, eller 
annenhver onsdag, det husker 
jeg ikke heller... Vi var i en liten 
gruppe med fem eller seks barn 
som bodde ikke langt fra hver-
andre, og det var mammaen til 
et av barna som underviste oss 
i én time. Vi hadde en fin bok 
med fortellinger fra Bibelen. I 
tillegg møtte vi de andre grup-
pene fra samme trinn én lørdag 
i måneden i kirken. Da var vi 
sammen med presten og feiret 
messen.

Fra 6. klasse begynner ung-
domsskolen i Frankrike, og 
da tok katekeseundervisning 
en annen form: Vi var fortsatt 
i små grupper, men det var 
et par som underviste oss en 
kveld annenhver uke. Vi spiste 
middag sammen, snakket om 
et tema vi hadde valgt og leste 
i Bibelen. Jeg har veldig gode 
minner fra denne tiden, vi var 
en så hyggelig gjeng! Vi hadde 

også noen store katekesehel-
ger med ungdommer fra hele 
bispedømmet. Dette varte helt 
til konfirmasjonen.

Det paret som underviste oss 
var bare et par fra menigheten 
som hadde meldt seg frivillig. 
Noen hadde barn i den grup-
pen de underviste i, noen hadde 
ikke det, noen hadde ikke barn i 
det hele tatt.

I Frankrike er kirken og sta-
ten helt skilt, så det er ikke 
noe katekese på den offentlige 
skolen (men det finnes pri-
vate, katolske skoler hvor de 
sannsynligvis har katekese på 
skolen).

Frankrike er et katolsk land, 
men det er færre og færre som 
sier at de er katolikker. I 2013 
var det 56% av befolkningen 
som sa de var katolikker, men 
bare 12% av dem går regelmes-
sig til kirken.

Takk skal du ha, Christine!

angelik a Wimmer  

angelika.wimmer@katolsk .no

sri lanka
Hei, Maria. Fortell litt om kateke-
sen i ditt hjemland!

Jeg hadde ikke direkte tilknyt-
ning til katekesen, men jeg var 
aktiv i kirkekoret. I Sri Lanka 
er det vanlig å få katekese på 
skolen og det er  nonner eller 
prester som underviser.

På katolske skoler blir det 
undervist i religion som et fag. 
Barna får karakterer i religion. 
På jenteskoler er det nonner 
som underviser, på guttesko-
ler er det prester eller munker. 
I tillegg får vi som er katolikker 
undervisning i kirken etter søn-
dagsmessen. Barna får spesiell 
undervisning av nonner, pre-
ster eller munker det året barna 
skal motta 1.kommunion eller 
når de skal bli fermet. Alt fore-
går i kirken. I katekesen i kirken 
blir det ikke gitt karakterer.

Barn som har andre religioner 
(muslimer, hinduer f.eks.) får 
katekese i deres religion.

Hva tror du barna liker med kateke-
sen i ditt hjemland?

Jeg vet ikke hva barna liker spe-
sielt godt med katekesen, men  

dersom du er katolikk må du 
følge katekesen på skolen og i 
kirken.  Du har ikke noe valg. 

Hvor mange katolikker er det 
i Sri Lanka? Vi er 7,5 % kristne 
og derav er ¾ deler katolikker, 
både tamiler og singalesere  I 
Jaffna er det ca. 161.000 katolik-
ker (tamiler).

Hvordan er katekesen annerledes 
enn her i Norge synes du?

På skolen i Norge lærer barna 
om alle religioner (RLE), men i 
trosopplæringen i kirken lærer 
vi om den religionen man selv 
tilhører. Men på Sri Lanka 
handler religionsundervisnin-
gen kun om den religionen man 
tilhører. Personlig synes jeg at 
det er positivt å ha kunnskap 
om andre religioner.

Oppleggene for katekesen er 
ganske like oppleggene i Norge. 
Hvert år frem til 10. trinn (kan-
skje det er endret nå) må vi ta 
eksamen som er arrangert av 
menighetene i distriktet.

Kunne katekesen i St. Hallvard bli 
inspirert fra katekesen i ditt hjem-
land? Hvordan?

Prestestudenter eller nonner 
må være aktiv i katekesen . Jeg 
synes at det er positivt at barna 
blir undervist av ordensfolk 
eller prester fordi de er forbilder 
for barna. Det er flott at preste-
studentene og en ordenssøster 
er med i katekesen i St. Hallvard, 
spesielt for 1.kommunionbarna. 

Tusen takk for intervjuet, Maria!

vietnam
Hai, hvor er du fra og hvilken til-
knytning til katekesen har du hatt i 
hjemlandet ditt?

I hjemlandet mitt spiller kate-
kesen en viktig rolle i kristent 
liv. Jeg kommer fra Vietnam 
hvor evangeliet ble forkynt av 

prester som kommer fra utlan-
det. Derfor kan man si at kirken 
i Vietnam er en ung kirke. I min 
menighet blir katekesen under-
vist på mange forskjellige måter. 

Jeg har vært med på å under-
vise i katekesen i nesten 8 år. I 

tillegg har jeg jobbet med ung-
dom og ulike organisasjoner 
i menigheten. Derfor hadde 
jeg mulighet til å bli kjent med 
undervisningsoppleggene. Jeg 
jobbet veldig ofte med barn som 
går til førstekommunion og til 
konfirmasjon. 

Christine Aanerud er aktiv i St. Hallvard 
menighet; mange har sett henne spille 

fiolin i bl.a. familiemessen.

Maria Rajakumar er kateket for 
førstekommunionsbarn i menigheten.
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I sommer når jeg har ferie fra 
presteseminaret skal jeg reise til 
Vietnam og være tilbake i «min» 
menighet. 

Hvordan foregår katolsk trosopplæ-
ring i Vietnam? 

Barn skal følge forskjellige klas-
ser som passer godt til deres 
nivå. Det betyr at de skal følge 
katekesen til de er ferdig med 
videregående skole. Den siste 
klassen kaller vi «klassen for 
tjeneste» . I denne klassen skal 
ungdommene lære mye om 
samfunnet og om hvordan de 
skal oppføre seg på en bedre 
måte. Ansvarlig for denne klas-
sen er personer som har mye 
erfaring og gode kunnskaper. 
Barna begynner å gå i katekesen 
når de er 5 år gamle. Alle som 
går i katekesen skal ha avorlig 
detakelse i «Eucharistic Youth». 
Dette er en kjempenyttig orga-
nisasjon. Fordi vi har lært 
masse gjennom denne grup-
pen. Den handler om katekese, 
sakramenter, felleskap og om 
hvordan ungdommer kan være 

ledere. Vi samles vanligvis på 
søndager fra kl 8:00-10:30. De 
barna som går på «Eucharistic 
Youth» bruker forskjellige far-
ger for å vite hvilken klasse de 
går i. Personer som er ledere i 
disse gruppene må gå på for-
skjellige kurs gjennom året. Vi 
inviterer  ledere fra forskjellige 
bispedømmer. Katekesebøkene 
blir godkjent av biskopen og 
kateketene. 

Hvem er kateketene?

Det er mange ulike personer - 
men de har det samme håpet. 
Noen er lærere på skolen. Noen 
er bønder,  men har god kunn-
skap om religionen og de blir 
undervist av sognepresten. Alle 
jobber frivillig. Videre har vi 
prester, nonner, prestestuden-
ter ... 

Hva tror du barna liker med kateke-
sen i ditt hjemland?

I min menighet liker barna 
mange aktiviteter. De har stor 
lyst til å lære noen nytt. Vi spiller 

spill. Spesielt satser vi på lei-
rer hvor vi kan undervise barn 
på effektive måter. Vi synger 
mange sanger med bevegelser. 
Videre pleier kateketene å ha 
klassen ute istedenfor å være 
inne i rommet hele tida. Vi har 
noen praktiske prosjekter. For 
eksempel besøke de syke eller 
de fattige; dette hjelper barna 
å utvikle omsorg og tanker om 
mennesker som er iblant dem. 

Hvordan er katekesen annerledes 
enn her i Norge, synes du?

Katekese her i landet er veldig 
forskjellig fra katekesen i hjem-
landet mitt. Norske barn er 
tryggere og har mere selvtillit 
enn vietnamesiske barn. Vi føl-
ger bøkene og har prøver; barna 
må kunne alt som står i bøkene 
utenat. Men her er det helt 
annerledes. Barn her har mange 
tanker i hodet sitt. Og de sier 
det med en gang. Dette fører 
med seg fordeler. For eksem-
pel kan vi som kateketer forstå 
hvor gode de er, og finne gode 
metoder for undervisningen. 
Men det er jo litt vanskelig å 
inspirere barn når de ikke liker 
å være med. Hva jeg mener? 
Noen barn trenger foreldrenes 
tilstedeværelse i katekesen. 

Tusen takk for intervjuet, Hai!

Hai Duy Nguyen er prestestudent og kateket for førstekommunionsbarn i St. Hallvard.

Katekese/ konfirmantkurs og  
helger frem til sommeren 2014:
katekese 1. klasse 
06.april. 
04.mai.  (01.juni.) 
4.juni. avslutning for 1.-7. kl.

katekese 2.-7. klasse
05.april (ikke 3./ 4. kl.) 
10.mai. 
14.juni: avslutning for 1.-7. kl.

konfirmantundervisning 8. klasse  
(2 grupper ons /tors, annenhver uke 16.30-18.30).  
05. / 06.mars  og tur  
02. / 03.april 
23. / 24.april. 
14. / 15. mai.

konfirmantundervisning 9. klasse  
(2 grupper ons /tors, annenhver uke 16.30-18.30).  
12. / 13.mars 
26. / 27.mars.  
09. / 10.april.   
07. / 08.mai.  
21. / 22.mai + generalprøve (dato bestemmes senere)

Helger på Mariaholm:
Konfirmanthelg 8. klasse: 14.-16. mars 2014

Katekesehelg 3./4. klasse: 26. -27. april 2014

Familiehelg:         23. til 25. mai 2014

Konfirmanthelg 9. klasse: 10.-12. oktober 2014

Førstekommunion 2014: 
31. mai (lørdag etter Kristi Himmelfart)

konFirmasjon 2014:
søndag 08. juni og mandag 09. juni (pinse)
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FAMILIEKORET I ST. HALLVARD  
KIRKE:  «Habako»

Hver annen mandag i St. Hallvard kirke skjer det noe 
spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30.Det er øvelse for 
familiekoret. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer.  
Vi lærer også å ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige 
Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i fami-
liemessene, som er første søndag i måneden.

Vi har det veldig gøy sammen.  
Vil du være med???  Bare kom!!!                               

Du er hjertelig velkommen. 

 
vi Har øving FølgenDe Dager Denne våren:

Mars: 2. mars familiemesse, 10. mars, 17. mars, 31. mars
April: 6. april familiemesse, 14. april, 28. april
Mai: 4. mai familiemesse, 12. mai, 26. mai
Juni: 1. juni familiemesse, 16. juni sommeravslutning                                                                                                                          

Du er hjertelig velkommen. Har du spørsmål ta kontakt med  
sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

Kjære alle familier som tilhører  
St. Hallvard menighet.

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til 

FamilietreFF i kirken lørDag 29. mars kl. 14.30-17.00 !  
Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for 
små til å gå i katekese (religionsundervisning), 
sammen med søsken og foreldre. Vi håper å 
gi barna en opplevelse av at kirken er et godt 
sted å være, og at de føler seg inkludert og 
velkommen! 

Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et kristent felleskap. Kanskje kan vi dele erfa-
ringer og utfordringer i forhold til å gi barna en kristen oppdragelse?

oslo veterankor øver på tirsDagskvelDer i st. HallvarDs 
menigHetslokale. nå vil De gleDe oss veD å avHolDe konsert i kirken.

Vårkonsert med engelske sanger
Oslo Veterankor  - et nystartet kor for sangere med lang korerfaring,  
inviterer til «Engelsk aften» med kormusikk av både eldre og yngre  

engelske komponister. 

På programmet står verker av bla: G.F. Händel, Edward Elgar, Benjamin Britten, Thomas Morley, 
John Rutter, Henry Smart og Bob Chilcott. Dirigent er Ida Baalsrud, og organist er Øyvind Sørum. 

Konserten avholdes lørdag 15. mars i St. 
Hallvard kirke. Følg med på oppslag. Etter 
konserten er det åpen kafe’ - med anledning 
til å kjøpe kaffe/te og kaker. Velkommen! 

Familiehelg på Mariaholm 23. til 25. mai
Vær med å bygge opp det katolske familiefellesskapet 
i menigheten! St. Hallvard arrangerer igjen Familiehelg 
på Mariaholm for alle katolske familier. 

Vi møtes i naturskjønne 
omgivelser for å bli kjent, 
ha det gøy og for å få åndelig 
påfyll. Det blir program for hele 
familien sammen, og for barn 
og voksne for seg. Mer detaljert 
program foreligger senere.

SteD: Mariaholm – katolsk 
leirsted – i Spydeberg, ca. 1 
times bilreise utenfor Oslo

Pris: Overnatting og mat: Kr 
525.- pr person for hele helgen 
for NUK-medlemmer, 300 kr pr 

barn og 150 kr pr barn i reise-
seng. For de som har flere enn 
tre barn er det gratis fra og med 
barn nr. fire. 

For ikke-medlemmer av NUK, 
koster det Kr. 650.- pr person. 
Familiemedlemskap i NUK 
koster 

Kr 300.- pr år – se www.nuk.no

T i D :  2 3 .  m a i  ( a n k o m s t 
Mariaholm ca 17.00) - 25.mai 
(avreise fra Mariaholm ca. 
kl.16.00)

PåmelDingsFrist: 5.mai 

Bindende påmelding sen -
des skriftlig eller som e-post 
til Audun Drivenes, barne- og 
ungdomsarbeider i St. Hallvard 
menighet: audun.drivenes@
katolsk.no

Påmeldingen må inneholde: 
fullt navn, alder, adresse og 
mobilnummer på de som skal 
være med. Gi også beskjed om 
familien allerede er medlem av 
NUK, eller om dere ønsker inn-
melding. Dere får tilsendt giro 
når vi har mottatt påmeldingen.

Har dere spørsmål, ta kontakt 
med: Audun  Drivenes, mobil 
40 43 64 27                                                                                                                              

auDun Drivenes  

audun.drivenes@katolsk .no

k aren- marie estruP lunDe  - kaelunde@broadpark .no
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VeNd oM oG tro På eVaNGelIet
I fastetiden før påske har Kirken satt av litt tid for oss til å være litt 

ekstra sammen med Gud. Vi kan vende om, det betyt å snu eller 
skifte retning, sånn at vi lever sammen med Gud. Derfor sier vi at vi 

vender om og tror på Evangeliet, det glade budskap.

På Askeonsdag fikk du kanskje askekors på pannen din? Korset min-
ner oss om Jesu død. At han døde for oss alle, for at vi skal få evig liv. 
Derfor minner korset oss også om håpet, om himmelen og om livet. 

Se på bildet av San Damiano 
korset. Hvem ser du der? Hva 
er det som akkurat har skjedd? 
Hva kommer til å skje de neste 

timene og dagene?

Vet du dette? ... eller kan du finne det ut? :)
(For barn som ikke selv kan lese er det fint med litt lesehjelp. Svarene står ved siden av korset under.)

1) Hvilke to personer stod ved Jesu kors?

2)  Hva betyr INRI?

3)  Hvor var det Jesu kors stod?

4)  Når hører (og sier vi) ordene: “Fordi du ved ditt kors har forløst  
 verden”?

5)  Hvilken sang kommer disse linjenee fra? “Men korset er tomt,   
 graven er tom, Jesus stod opp, og han lever!”
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Fra Urtegaten til enerhaugen
Fortsettelse fra Hallvardsvaka 02/2013, utdrag fra Hans Bruces bok redigert av Berit Müller og Tone Westersø.

Boken ble skrevet i forbindelse med St. Hallvard 
menighets 100-års jubileum i 1990. Når vi nå trykker 
redigerte utdrag av boken med tillatelse fra familien, 
er det for å minne om det arbeidet som er lagt ned 
gjennom 100 år. Vi går snart inn i feiringen av vårt 
125-årsjubileum. Da er det fint å kunne se tilbake på 
alt og alle som har bidratt til at vi er der vi er i dag.

Franskiskanerne overtar

Førkrigsårene
I 1934 overtok fransiskanerne 
menigheten. Ordenen var kom-
met til Norge i 1924 og virket 
i Arendal og Tønsberg. Mrg. 
Irgens hadde arbeidet for å 
få fransiskanerne til å overta 
St. Hallvard menighet og etter 
diverse uoverensstemmel-
ser med Roma, kom to nye 
fransiskanere til Norge i 1933. 
Teophanes Notenboom og 
Dionysius Boers ankom Bergen 
29.september.

En av betingelsene fransis-
kanerne stilte, var at Oslo 
Apostoliske Vikariat skulle 
fastsette menighetens grenser. 
Fordi grensen ble flyttet øst-
over, førte dette til en nedgang 
i medlemstallet. I 1938 hadde 
medlemstallet sunket til 168 
fra 450 i 1933. Folkerike områ-
det som Grünerløkka, Sandaker 
osv. var blitt overført til St. 
Olav. Menighetens nye grense 
ble nå Akerselva til starten på 
Trondheimsv. og til syd for 

Økernveien. I Aker kommune 
kom Østre Aker og Nordstrand 
med i menigheten. Kommunene 
Oppegård,  Nesodden, Ås, 
Vestby, Kråkstad, Enebakk, 
Frogn og Hobøl i Østfold hørte 
også med.

7. januar 1934 arrangerte menig-
heten stor velkomstfest for de 
nye prestene. Ivar Ruyter holdt 
velkomsttale og mrg. Kjelstrup 
hadde diktet to sanger.

De nye, unge prestene ble 
meget populære. De var meget 
forskjellige, men hadde en dyp 
og ekte fransiskansk spiritu-
alitet. I 1934 kom legbroder 
Martin Termeulen til kommu-
niteten. Han utførte et arbeid 
for sine medbrødre og menig-
heten som ikke må glemmes. 
Han ble venn med menigheten 
og kjente snart alle medlemmer. 
Han fikk også venner i hele lan-
det og syklet rundt og besøkte 
dem. Den popularitet han nøt 
i vide kretser, kom prestegår-
den til gode under krigen. Det 
var mange som stakk til ham en 

ekstra godbit om de var kom-
met over noe. Og han fikk sigar!

Selv om menigheten var liten, 
hadde patrene nok å gjøre 
med foreninger, undervis-
ning i skolen og skolebarn om 
ettermiddagen. Pater Boers ble 
utnevnt til leder for 3. orden.

menigHetslaget
I 20- og 30-årene gjorde lokal-
foren ingen  av  S t .  Olavs 
forbund en stor innsats for 
menigheten. Man arrangerte 
basarer og juletrefester. Dette 
var sammen med St. Olav 
menighet. St. Hallvard-laget 
hadde også møtevirksom-
het med foredrag i tillegg til 
utflukter og fester. Temaene  på 
møtene var mangfoldige, fra 

ST. HALLVARD MENIGHET ST: HALLVARD MENIGHET

kommunismens farer til den 
gamle Hamarkrønike. 

På 30-tallet ble det startet en 
gutteforening, som hadde 
møte etter den ukentlige reli-
gionsundervisningen. Denne 
undervisningen var for de 
barna som ikke gikk på katolsk 
skole.

I 1936 ble skolen i Urtegaten 
nedlagt etter 46 års virksom-
het. Da var det bare 6 barn igjen, 
hvorav to katolikker.

ny kirke og prestegårD
Kirken i Urtegaten var i meget 
dårlig forfatning, og på 30-tal-
let var det nødvendig å se 
nærmere på spørsmålet om ny 
kirke og prestegård. Og mens 
det ble arbeidet med planer 
om ny kirke, ble det foretatt en 
del nødvendige reparasjoner 
i Urtegaten. Bl.a. fikk man satt 
inn dobbeltvinduer på kapella-
nens kontor!

I 1937 hadde man kommet så 
langt at det var mulig å tegne 
den nye kirken. Tomt hadde 
man anskaffet i Gamlebyen, på 
hjørnet av St. Halvardsgate og 
Klostergaten. Og det var tes-
tamentert en del midler til ny 
kirke. I tillegg ville nederlen-
derne stille med et betydelig 
beløp. Men fremdeles var det 
for lite penger til nytt kirke-
bygg, og det viste seg at tomten 
heller ikke var så gunstig som 
man hadde trodd. Det hvilte 
så mange servitutter på den at 
det var umulig å utnytte den 
helt ut. Likevel ble det bestemt 
å bygge på tomten. I 1938 var 
det stilt til rådighet nok midler 

til at byggingen kunne begynne. 
Men så viste det seg at det like-
vel manglet mye penger, og 
byggingen måtte utsettes. At 
man måtte være forberedt på 
harde tider, viste seg ved at det 
i 1938 møtte en politifullmektig 
opp i St. Hallvard og rede-
gjorde for det sivile luftvern. 
Og så kom høsten 1939 med 
verdenskrigen. Man kan forstå 
den bitterhet som nedfeller seg i 
referat: «Nå blir byggingen bare 
fremtidsmusikk.»

krigsårene
I 1939 var medlemstallet i St. 
Hallvard på 160. I krigsårene 
økte det jevnt, og i 1946 var det 
innskrevet 261 medlemmer. Og 
siden krigen stoppet bygge-
planene, gikk man i gang med 
å pusse opp fasaden i preste-
gården, porten og oppgangen. 
Vinduene ble rettet opp, de var 
så skjeve at det var nesten umu-
lig å lukke dem.

1940 ble et merkelig år i menig-
hetens historie. Det virker som 
krig og okkupasjon førte til total 
stillstand. Bare ett barn ble døpt, 
ingen giftet seg, ingen døde og 
ingen konverterte. 14.mai 1940 
ble alle nederlendere arres-
tert og satt på politistasjonen i 
Møllergt. 19. Dette ble heldigvis 
av kort varighet.

I september 1940 ble det kapel-
lanskifte.  Pater Boers ble 
konstituert som sokneprest i 
Kristiansand og pater Novatus 
ble ny kapellan. Menighetens 
skulle feire sitt 50-årsjubileum 
og dette ble feiret søndag 27. 
september. Biskop Mangers 
leste såkalt prelatmesse med 

felleskommunion for menig-
heten. Biskopen avsluttet sin 
preken med å si: «Ha da omsorg 
for, alle til sammen og hver for 
seg, at St. Hallvardmenigheten 
alltid hviler på kristendommens 
fjellfaste grunnmur: urokke-
lig fasthet i troen, utholdenhet 
i håpet, oppriktig og altomfat-
tende kjærlighet.»

Så kom de lange krigsårene, 
og i disse årene ble kirken og 
prestegården et ankerpunkt 
for svært mange i menigheten. 
Unge og gamle møttes her for 
å gi hverandre støtte og hjelp. 
Her var man trygg. Krigen førte 
til flere forandringer i menig-
heten. Bl.a. ble speidertroppen 
forbudt. Men 3. orden økte sitt 
medlemstall, og i 1940 ble to 
ikledt ordensdrakt, mens 8 avla 
løftene. Menigheten vokste 
seg sammen, ikke minst takket 
være prestenes faste holdning. 
Retrettene samlet fulle hus, og 
kirkesøkningen bedret seg. I en 
østkantmenighet var det mange 
om trengte hjelp. Flere kristne 
menigheter var gått sammen i 
et Menighetenes Fellesutvalg. 
Dette ga menighetens prester 
mulighet til å yte hjelp til de som 
trengte det. I 1944 klarte man 
også å få i stand en feriekoloni. 
Samme år gikk to menigheter 
sammen om en menighetspleie.

Fredsåret ble 15. mai feiret som 
en frigjøringsfest med tale av 
dominikanerpater Finn Thorn 
og foredrag om Frans av Assisi 
ved Carl Fredrik Engelstad. I 
august samme år kom pater 
Otto Knut Hansen til Norge fra 
Nederland. Han var den første 
norske fransiskaner.

Broder Martin foran kirkedøren.  
(Foto scannet fra boka.). 
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HallVardSVaKa For 25 år SIdeN.
20-årsjubileum på nesoDDen.
Sjelden har Nesodden kirke lyst så klart i en mørk 
vinterkveld, slik den gjorde det den 27. november.

Med forventning, glede og samhold kom ca 120 
mennesker fra ulike nasjoner for å feire den første 
dagen i et nytt kirkeår, og i særdeleshet 20-årsju-
bileet for en av de mange små menighetene i det 
vidstrakte landet vårt. I våpenhuset ble vi møtt 
av biskop Gerhard Scvhwenzer, p. Ronald og p. 
Hans. «Våpnene» som ble lagt igjen her, var kun 
smil og håndtrykk.

I sin preken nevnte biskop Schwenzer filoso-
fen Nietzsches ord: «De kristne bør være gladere 
mennesker, om jeg skal tro på Guds menneske-
vordelse» - Og resten av kvelden var full av glede! 
Feiringen fortsatte med festmåltid i Eklund eldre-
senters hyggelige lokaler. Flere gjester var innbudt: 
Sogneprest, kapellan og menighetsrådsleder i 

Nesodden kirkes menighet var der. Andre luth-
eranere som støtter vår menighet deltok også.

Tre høytider i året får vi nå låne kirken. De øvrige 
messene holdes i menighetshuset.

Fru Alvhild Skånland, prest og trofast oppmøter 
til våre messer, sa at det ikke alltid hadde vært 
lett å tale katolikkenes sak på Nesodden. Dette til 
tross for at Gud har gitt oss et hint om hva som 
skal kjennetegne oss: «Se hvor de elsker hveran-
dre!» Biskop Schwenzer istemte dette, og i sannhet 
var det en kveld i kristen enhets tegn.

På kjøkkenet hadde en muslim og en katolikk i fel-
lesskap lagt mye kjærlighet i gryta.

Jeg er fristet til å si:  
 Gamle Nietzsche, hva sier du nå?

- Marianne Eriksen

HallVardSVaKa for 10 år siden
Fransiskanerne 70 år i st. HallvarD
Jubileet er allerede blitt annonsert i Broen 1/2004, 
men vi tar det med her i Hallvardsvaka også: I 
april er det 80 år siden fransiskanerne kom tilbake 
til Norge etter reformasjonen, og det er samtidig 
70 år siden fransiskanerne kom til St. Hallvard 
kirke.

De to jubileene feires i St. Hallvard søndag 28. 
mars med høymesse kl 11:00 og etterfølgende kir-
kekaffe. Tilstede vil være representanter fra både 
Nederland og Polen, og prestene som har arbeidet 
i St. Hallvard i årenes løp er invitert.

KatolSK ForUM-St. HallVard
I denne delen av bladet vil dere finne stoff om hva  
som har rørt seg i Katolsk Forum - St. Hallvards  
regi siden sist. Videre vil dere finne beskrivelse  
av hva som er i vente i nærmeste fremtid.

Berit müller - mullerberit@gmail.com

Heldagsretrett i St. Hallvard; 
«Frihet og glede i Kristus” - kan vi leve troen i en sekulær verden?   

I november inviterte menigheten til en heldagsretrett. 
Ansvarlig for retretten var  Dominikanerinne  
Sr. Hildegard Koch fra Lunden Kloster. 

24 deltagere hadde funnet 
veien til kirken denne dagen og 
fikk således gleden av å høre 
sr. Hildegards tre innlegg.  Sr. 
Hildegard har en enestående 
og dyptgripende kompetanse 
i det hun legger frem, i tillegg 
til en fremragende måte å pre-
sentere sitt stoff på. Deltagerne 
satt fjetret og lyttet til hennes 
kloke ord, og det var vanskelig 
å stille spørsmål til utdypning 
eller oppklaring fordi stoffet i 
seg selv grep oss så sterkt.  De 
tre innleggene var av forskjellig 
karakter, noe som til sammen 
understreket hennes spørsmål 
om å kunne leve i troen i en 
sekulær verden, et spørsmål 
som opptar oss alle i dag.

Sr. Hildegard begynte med føl-
gende bønn: 

Herre Jesus Kristus –
la ingen ting bli viktigere for meg 
enn å være i din nærhet.
La fellesskapet med deg være sen-
trum i mitt liv og utgangspunktet 
for alt jeg gjør. Form mine tanker 
og ord etter ditt sinn. Hjelp meg i 
stillhet å få hvile i ditt nærvær, hva 
som enn skjer rundt meg. Da kan 
jeg legge bak meg all engstelse for 
oppgaver som venter, all uro foran 
morgendagen og fremtiden.
Du er med både når jeg mislykkes 
og når jeg lykkes. Takk for at du vil 
være i meg bestandig, for at du kan 
befri meg fra det som hindrer ditt 
nærvær i meg. Takk for at du vil 
gjøre det, også nå. Amen!

Deretter inviterte Sr. Hildegard 
oss til å gå inn i stillheten og 
Guds nærvær denne dagen og 
tillate Ham å tale til oss.

I sitt første bidrag ”holdbar spi-
ritualitet” utdypet hun begrepet 
spiritualitet i tidenes løp og 
avgrenset New Age fra kris-
ten tro. Utgangspunkt tok hun 
i Paulus brev:

”Når Paulus skriver om det ånde-
lige livet, sikter han til livet ”i 
Guds ånd” og setter styrken ved 
det åndelige opp mot den skrø-
pelige menneskenaturen. De 
kristne er mennesker som har 
Kristi sinnelag; de gjør åndelige 
ting på en måte som stemmer 
med Kristi ånd. Åndeligheten 

ST: HALLVARD MENIGHET

FrøyDis gustavsen   

 f-gusta@online.no
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kommer til uttrykk i kjærlighet 
og raushet, skriver han, mens 
krangling, grådighet og ego-
isme er tegn på et uåndelig liv. 
For den første kristne kirke var 
altså åndelighet det samme som 
et gudfryktig og uselvisk liv.” 

I en skarp analyse førte hun 
oss gjennom to tusen år med 
forandringer i forståelsen av 
begrepet ”spiritualitet” inntil 
begynnelsen av det 20. århun-
dre, da ordet spiritualitet ble 
tillagt den betydningen det i 
dag har i samfunnet vårt; som 
noen annet enn religion. Hun 
konkluderte med at det er mye 
bra innenfor New Age, men 
spør: ”hvor blir det av Guds 
kjærlighet som er livets kilde, 
og ydmykhet, som kilde til sann 
selvinnsikt?  Religion byr på 
et større perspektiv! Samtidig 
åpenbarer den det guddomme-
lige, som går ut over vår egen 
erfaring. Fromhet er ikke selv-
sentrert, men rotfestet i Guds 
Ånd”.

I neste foredrag førte hun oss inn 
i den kristologiske dimensjo-
nen med livet og Moderkirkens 
mange bønneformer.  Med dette 
ville hun formidle at vi ikke 
bare tilber et ”Høyere Vesen” 
men at vi har et ”personlig for-
hold” til Gud gjennom sønnen 

– Jesus Kristus. Hun nevnte også 
at også ”fromme katolikker” i 
mindre grad tror på Jesus som 
Guds sønn. Hvis vi går i denne 
fellen, mister vi hele grunnlaget 
for ”Kristendommen” og mister 
også vår tro på veien.

H ø y d e p u n k t e t  i  d e n n e 
del av foredraget ble om 
kontemplasjon.

Om ettermiddagen var temaet 
”Det jeg har fått gir jeg videre” (1 
Kor 11,23) som var mottoet for 
Troens år.

Sr. Hildegard gjorde det tydelig 
at det kristne liv ikke bare hand-
ler om åndelig erfaring; ”det 
skal være en formende kraft for 
dagliglivet, en helliggjørelse av 
dagliglivet!” Hvordan og hvor 

det konkret i hverdagen skjer 
i denne sekulære verden, var 
fortsettelsen av hennes betrakt-
ninger. ”Ethvert aspekt ved 
vårt liv skal gjenspeile vår reli-
giøse inspirasjon og vår intime 
enhet med Kirkens oppdrag, for 
selv å være bærer av det trans-
cendente lyset, av helbredelse 
og håp for alle mennesker på 
denne jordiske pilegrimsveien.”

Hele dagen var preget av fred, 
indre frihet og troens glede, 
som vi kunne dele, men også en 
erfaring for mange av oss som 
vi hadde ønsket å kunne dele 
med flere i menigheten.  Det 
er således et ønske om å kunne 
invitere sr. Hildegard tilbake til 
vår menighet  i nær fremtid for 
således å gi enda flere mulighe-
ten til å fordype seg i vår tro.

KATOLSK FORUM - ST. HALLVARD KATOLSK FORUM - ST. HALLVARD

Biskop Bernt eidsvig om kirken
Onsdag 27. november feiret Biskop Bernt Eidsvig 
messen med menigheten, før han i kveldens 
Katolsk Forum snakket om: 

«Den katolske kirke i dag, om muligheter og 
utfordringer i tiden.»

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål og dia-
log. Mange ønsket å høre biskopens oppfatning 
om ulike spørsmål.

Det er alltid en begivenhet i en menighets liv når 
biskopen har anledning til å besøke den. Vi takker 
hjertelig for biskop Eidsvigs besøk, og ønsker han 
snarlig velkommen tilbake!

Vinterretrett tirsdag 4. mars 2014
St. Josephs søster, sr. Anette 
Moltubakk holder retrett i 
menighetsalen etter messen kl 
18:00.

Hun vil gi oss en innføring, en 
impuls, det blir tid til reflek-
sjon og stillhet og så avslutter 
vi med en felles bønn.  
                
VELKOMMEN

om familien  4. april  kl 17:00 – kl 21:00
 Vi får besøk av dominikanerinnene sr. Anne Bente Hadland og sr. Ane-Elisabeth 
Røer, leder av Pastoralavdelingen i OKB, Maria Sammut, og p. Janusz Fura.  

emner som berøres 
unDer møtet:

 ■ Om familien og trosover-
føring til barna v/ Maria 
Sammut.

 ■ Om ekteskapet, skilmisse og 
gjengifte i den katolske kirken 
og om sakramentsforvaltning 

i enkelte tilfelle v/ sr Anne 
Bente Hadeland.

 ■ Tribunalet, arbeid og form v/ 
sr Ane-Elisabeth Røer, med-
lem av Tribunalet.
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Familieåret 2014 
Pave Frans har annonsert en ekstraordinær 

bispesynode om familien i oktober i år, 

med fokus på familieliv og tro, men også 

med henblikk på å løse opp “noen av de 

knutene som mange opplever i forbindelse 

med ekteskap, ugifte samboere, skilsmisse 

og gjengifte”. 

OKB har derfor et spesielt fokus på familien i år, 
og vi har valgt å belyse noen av temaene innenfor 
dette store kompliserte område.

troen i Familien
 ■ Hvordan kan familiene leve sin tro for å sikre 
overføring av troen til barna?

 ■ Hvilke utfordringer møter vi her:
 ■ i familien                                                                                                                                           
 ■ i samfunnet

ekteskap, samboerskap, skilsmisse 
og gjengiFte

 ■ Hva er kirkens lære i spørsmål om samliv (ekte-
skap, samboerskap, skilsmisse og gjengifte) og 
hvordan møter Kirken i Norge i dag

 ■ separerte  
 ■ skilte
 ■ gjengifte? 

 ■ Tribunalet i den katolske kirke, hvilke oppga-
ver har de og hvordan jobber de?

Camino Frances: Veien til Santiago de Compostela

Hva er Camino FranCes?
Camino Frances (den franske 
veien) er en av flere pilegrims-
veier gjennom Europa som fører 
til Santiago de Compostela. 
Siden ca år 800 har pilegrimer 
gått denne veien over Nord-
Spania for å be ved graven til 
den hellige apostel Jakob.

Veien starter ved St.  Jean 
Pied-de-Port, en sjarmerende 
fjellandsby på den franske 
siden av Pyreneene hvor flere 
pilegrimsveier møtes. Veien 
fortsetter over f jellene til 
Roncevalles, og videre gjennom 
Pamplona, Burgos og Leon til 
Santiago de Compostela.

Camino Frances er preget av 
den lange, uavbrutte tiden den 
har vært i bruk, og i folkets 
bevissthet. Det finnes utallige 
bøker om veien på alle ver-
dens språk. De forteller om 
historiske hendelser, mektige 
konger og fyrster, legender og 
myter, mystikk og religion. Det 

gis ut bøker om personlige opp-
levelser og betraktninger, og 
romaner hvor hendelser skjer 
på Caminoen, og bøker om 
mat og kultur. For nordmenn 
er det av interesse at prinsesse 
Kristina av Tunsberg, datter 
av Håkon den 4. Håkonson, 
er gravlagt i et kloster i lands-
byen Covarrubias, i nærheten 
av Caminoen. Hun ble gift med 
spanske Dom Felipe i 1258 og 
døde i 1262, bare 28 år gammel.

HvorDan er Det å være 
pilegrim til santiago 
De Compostela?
Det er mange måter å komme 
til Santiago de Compostela som 
pilegrim. Hvordan du gjør det 
er avhengig av din egen situa-
sjon og ditt eget ønske. Gule 
piler langs stiene fører deg frem 
til målet. Noen går de ca 800 km 
sammenhengende fra St. Jean 
Pied-de-Port til Santiago de 
Compostela. Det tar 4 – 6 uker. 
Andre går en del av veien hvert 
år. Noen starter ved Burgos 
eller Leon, eller andre steder. 
Mange starter også ved Sarria 
og går de siste 100 km. Har du 

gått 100 km eller mer, vil du få 
pilegrimssertifikat når du kom-
mer frem. Dette er på latin.

Det finnes sykkelruter og bil-
veier. Lokale busser kjører 
mellom tettstedene. Det finnes 
også arrangerte turer, hvor du 
kan veksle mellom å gå eller bli 
kjørt.

Det finnes rikelig med over-
nattingssteder i alle prisklasser, 
fra enkle albergues/refugios 
med sovesaler, til privat luksus. 
Noen refugios er «donativo» - 
du betaler hva du har råd til. De 
som ikke har råd betaler ingen-
ting. Pilegrimsveien er for alle.

facebook.com/Familie2014

17.04: AGAPEMÅLTID
Skjærtorsdag 17. april holdes tradisjonen tro aga-
pemåltid i menighetsalen etter messen kl 19:00

15.05: St. Hallvarddagen
 Vi feirer vår patronatsfest torsdag den 15. mai. 

Kl 1800 er det Vesper i St. Hallvardruinene i 
Gamlebyen og deretter ca  kl 1900 blir det konsert 
i St. Hallvard kirke, menighetssalen.

Også i år kan vi glede oss over å få besøk av emi-
nente musikere som vil gi oss en spennende 
konsert.

Ingerid Birkeland skal synge og Merete Markussen 
spiller fløyte, Lars Notto Birkeland klaver.

Sett av dagen allerede nå. Hjertelig velkommen!

03.06: “The Way”
Katolsk Forum i St. 
Hallvard viser 3. juni 
2014 viser vi en film i 
menighetsalen: «The 
Wa y »  m e d  M a r t i n 
Sheen i hovedrollen 
(2010)

Filmen er inspirert av 
veien som beskrives i 
på neste side. Filmen er 
på engelsk.

valerie Håkonsen  

valerieinnor way@gmail.com
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Interesse for Camino Frances har vokst betraktelig de siste årene, og i dag finnes det utallige bøker og 
nettsider med informasjon og personlige beretninger, i tillegg til romaner med handling på Caminoen.

noen kilDer som Har inspirert til pilegrimsFerDen:
Bøker: 
Hape Kerkeling, tysk forfatter og oversatt til flere språk: «I’m off then: loosing and finding myself on 
the Camino de Santiago».
Shirley Maclaine: “Camino: En sjelereise til Santiago de Compostela” (2002)
Paul Coelho: “Pilgrimsreisen”
Cecilie Samartin: «Senor Peregrino» (2006)

Film: «The Way» med Martin Sheen i hovedrollen (2010)
Det er planlagt å vise filmen ved Katolsk Forum, St. Hallvard Kirke, 3.juni i år. Filmen er på engelsk.

pilegrimsveien på 1990-tallet. I 
tillegg skrev jeg til Confraternity 
of Saint James i UK for å få over-
sikt over overnattingssteder.

I 2007 gikk min søster og jeg 
Caminoen for første gang fra 
Roncevalles. I 2013 gikk vi 
over Pyreneene fra St. Jean 
Pied-de-Port.

Alle jeg har kommet i kontakt 
med og som har gått Caminoen, 
er enige om at veien gjorde noe 
med dem, uansett hva som fikk 
dem til å gå den. Noe dypt inne 
i den enkelte blir berørt og for-
andret for alltid.

Veien oppleves fysisk, ånde-
lig, emosjonell og privat, men 
l ikevel  som et  fel lesskap. 
Dagligdagse hendelser opple-
ves mer intenst.

Jeg oppsummerer med noen ord 
som den kloke søsteren min har 
skrevet: «Il Caminos utfordring 
er kanskje å erkjenne at den er 
en opplevelse av vår egen vei 
gjennom livet – og å erkjenne 
hvor viktig de «enkle» gaver og 
mirakler er, de som balanserer 
det som er ondt og vanskelig, 
som tilføyer glede, fred og trøst 

– en hilsen, et smil, en vennlig 
handling.»

MØteoVerSIKt For  KatolSK 
ForUM -St.HallVard VåreN 2014
 ■  4. MarS Kl 18:30: retrett med sr. Anette Moltubakk

 ■  4. aPrIl  Kl 17:00: Katolsk Forum: Om familien. medvirkende sr. Ane-Elisabeth Røer, sr. 
Anne Bente Hadland og Maria Sammut

 ■  17. aPrIl Kl 19:00 messe: Skjærtorsdag Agapemåltid etter kveldsmessen 

 ■  15. MaI  Kl 19:00: St. Hallvarddagen - Konsert med Ingerid Birkeland, Merete Markussen 
og Lars Notto Birkeland. Flere detaljer i oppslag og søndagsblad når dagen nærmer seg.

 ■  3. JUNI Kl 18:30: Katolsk Forum med filmvisning The Way, veien til Santiago de  Compostela.

HvorFor gå pilegrim 
til santiago De 
Compostela?
Før du får pilegrimspasset fyller 
du ut et skjema med spørsmål 
om hvorfor du går til Santiago 
de Compostela: er det av reli-
giøse eller spirituelle grunner, 
helsemessige grunner eller 
andre?

Noen går i takknemlighet for 
noe som har hendt, eller i bønn 
for at noe skal skje. Andre vil 
teste sin utholdenhet eller bli 
slankere. Noen vil oppleve 
kulturen og naturen, andre 
den mystiske kraften som 
sies å følge med langs veien. 
Begrunnelsene for å gå er indi-
viduelle og alle grunner er like 
legitime.

Nesten hver kveld, uansett 
hvor du stanser, er det pile-
grimsmesse eller liturgi i den 
nærmeste kirke eller kapell. 

Uansett hvilke personlige grun-
ner den enkelte har for å gå, 
kommer nesten alle pilegrimene 
og fyller opp kirkebenkene. Her 
finnes tilhørighet, vennskap, 
kameratskap og søskenkjærlig-
het som forvandler pilegrimene 
underveis.

min vei til santiago De 
Compostela
En nær venn kom hjem fra 
Spania, full av begeistring og 
glede. Han viste utallige bilder 
av naturen og bygninger og alle 
de flotte menneskene han hadde 
møtt på veien til Santiago de 
Compostela. Tanken på å kunne 
gå og gå i flere uker, alene gjen-
nom naturen, trygg på ikke å 
miste veien – det var det som 
tiltrakk meg. En slik tur hadde 
jeg drømt om i flere år, uten å 
vite hvordan jeg kunne få det 
til. På denne veien kunne jeg ta 
hver dag som den kom, tenkte 
jeg, uten detaljert planlegging 

om hvor langt jeg måtte gå for å 
nå neste overnattingssted.

I utgangspunktet ønsket jeg å gå 
alene, men hver gang jeg nevnte 
hva jeg skulle gjøre, var det 
noen som ønsket å være med! 
Det var ikke bare jeg som var 
betenkt på å sette ut alene på en 
spasertur i et fremmed land. Jeg 
sa så «ja» til min søster.

Noe planlegging måtte til: hva 
må jeg ha med meg? Hvor lang 
tid trenger jeg? Hvor langt 
klarer jeg å gå hver dag? Jeg 
begynte å trene. Det vil si, jeg 
gikk lange skogsturer med tur-
sko og ryggsekk, gikk alltid 
trapper i stedet for å bruke heis 
og holdt meg generelt i beve-
gelse. På biblioteket fant jeg 
en bok med praktiske opplys-
ninger; hvordan forberede seg, 
hva jeg trengte, hva jeg kunne 
forvente. Den er skrevet av en 
nordmann som hadde gått 

KATOLSK FORUM - ST. HALLVARD KATOLSK FORUM - ST. HALLVARD

Side 32 Side 33Nr 1 -2014 Nr 1-2014



ST HALLVARD MENIGHET ST HALLVARD MENIGHET

Nedenfor finner vi et foredrag holdt av p. Sigurd Markussen i Fjære kirke 21. august 2013  
på minnedagen for Den hellige Ragnvald Orkenøyjarl  ( 1100 – 1158) :

HVa BetYr HelGeNer I Vår tId ? 

Kjære fremmøtte! Mange takk 
for den hyggelige invitasjonen 
til å være sammen med dere her 
i Fjære kirke i kveld. Temaet for 
i kveld kan kanskje for mange 
virke litt fjernt, kanskje spesi-
elt siden det blir fremholdt fra 
et ikke-katolsk hold, men fra et 
katolsk ståsted og  rent person-
lig, er det et meget aktuelt tema.

Hadde tittelen for i kveld 
vært formulert litt annerledes, 
som «betyr helgener noe i vår 
tid?» hadde jeg kunnet nøye 
meg med et meget kortfattet 
svar. Da kunne jeg ha nøyet 
meg med et «Ja! – og takk for 
oppmerksomheten».

Men siden kveldens tittel inne-
holder spørreordet «hva», må 
jeg prøve å forklare litt mer, for 
et fjernt tenkt alternativt svar 
ála «ingenting – og takk for 
oppmerksomheten» er altfor 
fjernt som alternativt svar.

I underteksten som jeg fikk til-
sendt og som dere antakelig har 
sett og lest selv, står det blant 
annet; «Men for moderne pile-
grimer synes ikke helgeners 
jordiske levninger og andre reli-
kvier å ha den samme betydning 
som de hadde i middelalderen. 
Hva kan da helgener bety for 
moderne mennesker?»

Her vil jeg tillate meg å skyte 
inn at dette virker nokså sne-
vert  og nokså norsk.  Går 
en utenfor Norges grenser, 
streifer innom Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Nord-Amerika 
og ganske mange land i Europa, 
finner man overalt moderne 
pilegrimer som absolutt synes 
at helgeners jordiske levninger 
og andre relikvier er ganske så 
attraktive mål for en pilegrims-
ferd og til styrke i ens trosliv.

Bare for å nevne et enkelt eksem-
pel: Registrerte pilegrimer som 
fullførte pilegrimsvandringen 
til Santiago de Compostela i 
Spania var i 2012 192,488 per-
soner. Da er ikke alle de andre 
uregistrerte vandrere og de 
som går kortere etapper med. 
Hvorfor går de den lange veien 
for å ende opp i en domkirke 
der apostelen Jakobs legeme er 
oppbevart? Disse moderne pile-
grimene går den lange veien for 
å bli bedre kjent med seg selv 
og sin kristne tro, og gjennom 
vandringen la seg inspirere av 
apostelens liv og det kristne 
budskap han var med å spre. 
Samtidig blir man påvirket av 
å være sammen med mange 
andre troende på et pilegrims-
sted. I 2010 ble det registrert 
272 000 offisielle pilegrimer i 
katedralen, i tillegg til mange 
titusener av andre kirke og mes-
sebesøkende – ikke registrerte 
pilegrimer.

Jeg velger derfor å dvele litt 
ved sidespørsmålet; «Hva kan 
helgener bety for moderne 
mennesker?»

For oss som er praktiserende 
kristne, er helgene generelt 
sett religiøse forbilder. De var 
mennesker slik vi er det, men 
noe mer spesielle enn oss, i og 
med at de på hver sin måte har 
levd et forbilledlig kristent liv 
i hele eller deler av sitt liv. Så 
forbilledlig at Kirken har valgt 
å offisielt erkjenne disse som 
trosidealer for oss som lever. 
Kirkens benevnelse på et slikt 
trosideal er i første nivå «salig» 
og i siste nivå «hellig».

Noen helgener er martyrer, 
mennesker som har forsvart sin 
kristne trosidentitet og overbe-
visning med sitt blod.

De ferskeste helgenene av 
denne kategorien, martyrer, 
var martyrene av Otranto, 800 
stykker, som ble kanonisert 
(helligforklart) på Petersplassen 
søndag 12. mai i år (2013). Disse 
800 martyrene fra den lille syd-
italienske byen Otranto hadde 
overlevd den tyrkiske hærens 
invasjon 14. juli 1480, men opp-
levde så å bli halshugget i byens 
utkant da de nektet å frasi seg 
sin kristne tro.

For denne heltemodige og 
sterke troshandling, tror vi som 

kirke at Gud belønnet dem med 
frelsens nåde i martyrøyeblik-
ket – slik vi tror alle martyrer 
blir belønnet. At Kirken 533 år 
senere erklærer dem som hel-
lige – rokker ikke ved vår tro at 
det skjedde allerede den gang. 
Ved en erklæring av hellighet 
– fremholder Kirken disse men-
neskers standhaftige tro som et 
ideal for oss troende i dag og i 
de kommende generasjoner.

I løpet av denne høsten kommer 
vi til å erfare og feire en annen 
helgenkåring. Mannen det er 
snakk om var ingen martyr, han 
ble ikke drept, han døde stille 
85 år gammel. En helt ordi-
nær mann var han likevel ikke, 
han var pave og hans navn er 
Johannes Paul II.

Jeg er kanskje delvis partisk nå, 
men etter å ha hatt anledning 
til å arbeide med ham og treffe 
ham regelmessig på hans kon-
tor i tre år som hans norsklærer 
fra 1993 til 1996, må jeg helt 
ærlig innrømme at en frommere 
og helligere mann har jeg aldri 
møtt, hverken før eller siden!

Som prest, senere biskop, erke-
biskop og kardinal var han 

enormt populær blant ungdom, 
studenter og voksne i Polen. Da 
han ble pave i 1978 åpnet han 
Kirken for de unge på en måte 
ingen tidligere hadde vært 
vitne til.

Han snakket med, ba med, hørte 
på de unge troende og klarte på 
en mesterlig måte å mane flere 
generasjoner av unge mennes-
ker til stå opp for sin tro, til å 
praktisere sin tro og til å glede 
seg over sin tro.

Da han døde 2. april 2005 var 
Petersplassen fylt til trengsel av 
troende som ba for ham. Over 
en million mennesker deltok i 
begravelsen. Strømmen av pile-
grimer som fortsatt kommer for 
å be ved hans grav er uendelig. 

Var og er det persondyrkelse? 
Jeg er tilbøyelig til å forstå de 
som mener det – sett ut fra et 
sekulært ståsted. Ser man det 
derimot fra et religiøst, kristent 
ståsted, var og er han et enormt 
trosideal. En hellig mann som 
utstrålte hellighet mens han 
ennå levde og som fortsatt har 
den virkningen på folk.

Da han ble saligkåret (1. steg) 

den 1. mai 2011, var hele Roma 
fylt til trengsel av troende fra 
hele verden, som kom for å 
delta med sin tilstedeværelse 
og bønn. Den gang hadde jeg 
dessverre ikke anledning til å 
være tilstede, men lovet (noe 
en egentlig bør være forsiktig 
med) at jeg skulle være tilstede 
under helligkåringen uansett 
når den måtte finne sted. Nå 
vil «tilfeldighetene» det slik at 
jeg bor i Vatikanet for tiden og 
får derfor en unik mulighet til 
å være på Petersplassen under 
helligkåringen.

Det er kanskje ikke noe tvil blant 
dere om at jeg har den salige 
pave Johannes Paul II som et av 
mine fremste trosidealer.

Andrea Maini har i forkant av 
dette arrangement også stilt 
meg følgende spørsmål: «Kan 
man ha et meningsfullt forhold 
til helgener selv om man ikke 
greier å tro på de ofte overna-
turlige fenomener som i vitaene 
er knyttet til helgeners liv?»

Som med mye annet av vår 
menneskelige historie ,  er 
også kristenhistorien beskre-
vet i ulike ordelag. Enkelte 

P. sigurD markussen  

sigurd.markussen@katolsk .no 
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helgenbiografier er nok så fan-
tasifulle at det er umulig å tro 
at det er sant, og vi har et lite 
ordspill på dette – internt i vår 
Kirke. «Om det ikke er sant er 
det i hvert fall godt funnet på.»

Middelalderlegender må vi nok 
av og til se gjennom fingrene 
med. Legendene er uansett 
viktige vitnesbyrd om de perso-
nene de skildrer og igjen er det 
mer «trosidealet» som er det 
viktigste, ikke selve mennesket.

Jeg tror absolutt det går an å ha 
et meningsfullt forhold til hel-
gene selv om en ikke greier å tro 
på alt som er beskrevet om dem. 
Vi har et så enormt antall helge-
ner som er kirkelig anerkjente 
og sikkert minst like mange om 
ikke flere – som Kirken aldri 
offisielt har erklært hellige. Alle 
disse feirer og minnes vi på 
festen på Alle Helgensdag 1. 
november. De avdøde «vanlige», 
ikke fullt så hellige menneskene 
feirer og minnes vi på Alle sje-
lersdag 2. november hvert år.

Noen spør seg kanskje hva slags 
forhold vi har til helgene. Her 
er det bare å si at de fleste av 
oss har et kristen/helgen navn 
som vi mottar i dåpen. Nå er 
det kanskje noen som gjerne vil 
bryte inn og si at Sigurd ikke 
er helgennavn – nja, sier jeg – 
det spekuleres i om ikke Den 
hellige Sigfrid av Växjö (965 – 
1045) opprinnelig het Sigurd 
og skiftet navn til Sigfrid, men 
det lar jeg ligge. Jeg ble faktisk 
først nektet å bli døpt Sigurd, 
men etter litt frem og tilbake 
og med Snorres kongesagaer 
i hånd, fikk min far overbevist 

vår sogneprest om at når Sigurd 
Grimkjell, Norges første biskop, 
kunne hete Sigurd, måtte også 
jeg kunne hete det. 

Jeg ble døpt 2. juledag, på fes-
ten for Den hellige Stefanus 
(martyr), jeg tok Peter som mitt 
konfirmasjonsnavn (vanlig i 
Den katolske kirke å inkludere 
et helgennavn i navnet sitt) og 
jeg ble ordinert på Den hellige 
Laurentius dag (10. august). 
Disse tre helgene betyr derfor 
mye for meg – alle tre martyrer 
– alle tre fremragende personer 
som sto opp for sin tro og gav 
sitt liv for sin tro. For meg som 
menneske og ikke minst for 
mitt virke som prest, er disse tre 
flotte og viktige idealer. 

Alle våre katolske menigheter 
er tilegnet en helgen og vi får 
derfor fra barnsben av også til-
knytning til en spesiell helgen. 
Jeg vokste opp i Den hellige 
Marias menighet på Stabekk i 
Bærum. Jeg har bodd og senere 
arbeidet i St. Olav domkirkeme-
nighet i Oslo, jeg har tilhørt St. 
Paul menighet i Bergen, vært 
sogneprest i St. Josef menighet 
i Haugesund, i St. Franciskus 
Xaverius menighet i Arendal og 
er for tiden i studiepermisjon fra 
min tjeneste som sogneprest i St. 
Hallvard menighet i Oslo, bor i 
Vatikanet og har Peterskirken 
som nærmeste nabo – 10 meter 
fra huset jeg bor i.

Slik kan jeg gjerne fortsette og 
fortsette, men går heller over 
til å svare på siste forberedel-
sesspørsmål jeg ble stilt, «Kan 
helgener bety noe for protestan-
tiske kristne?»

Selvsagt kan helgener bety noe 
for protestantiske kristne!

Jeg er overbevist om at de fleste 
kjenner til personer enten i sin 
familie eller omgangskrets som 
betyr noe spesielt for dem. Det 
kan også være at en spør naboen 
sin eller et familiemedlem om å 
be en bønn i forbindelse med en 
operasjon eller vanskelig livssi-
tuasjon. Vi katolikker tror også 
på helgenes forbønn, og ber 
gjerne om deres bistand og for-
bønn i ulike livshendelser. St. 
Christopherus, som er de vei-
farenes skytshelgen – er det 
mange som ber om en ekstra 
forbønn fra når en er ute og rei-
ser, St. Anton av Padua er en 
kjær hjelper når en trenger hjelp 
til å finne mistede ting. Den hel-
lige Ragnvald Orknøyjarl vet 
jeg ikke om har fått noen spesi-
elle skytshelgensoppgaver. Men 
han har sikkert sine å be for. Jeg 
kjenner så altfor lite til hans kult. 
Jeg er sikker på at om en pro-
testant ber om forbønn fra en 
helgen, så blir en ikke avvist. 
Våre helgener er sikkert rause 
sånn.

Det viktigste for oss katolik-
ker er helgenens funksjon som 
trosidealer og forbedere. Det 
er godt for oss å ha slike idea-
ler, og det er ikke minst godt å 
ha mange som ber for en når en 
trenger det – og vi mennesker 
– i hvert fall jeg, trenger alltid 
forbønn, både av venner, fami-
lie, menighet og Kirke. Kanskje 
dere også trenger forbønn?

Den hellige Ragnvald 
Orknøyjarl, be for oss. Takk for 
oppmerksomheten.

MISSIoN  aNd eVaNGelISatIoN
Christians are called to proclaim the word of God to all 
people to all nations (Matt 28:19). 

I spent one week  with The 
Missionary Sisters of the Society 
of Mary (SMSM) in General 
Santos City, a three hour bus 
ride from Davao City in the 
Philippines. 

 We were picked up at the bus 
terminal by six sisters who ori-
ginated from the Philippines, 
Tonga and Samoa. I started tal-
king to one of the sisters and 
she told me that they did not 
have a real founder. It all star-
ted when a lay woman Marie 
Francoise Perroton joined the 
Marist fathers on their mission. 
Later there were nine other vali-
ant women who set out from 
France between 1845 and 1860 
to the islands of Pacific where 
they formed small communities 

together.  The SMSM sisters are 
now an international congrega-
tion with over 500 sisters from 
many countries, whose main 
apostolate is the evangeliza-
tion of the world. They live a 
simple missionary life and pro-
claim the Gospel through their 
different apostolates in over 27 
countries.

    A Marist mission  is often out-
side the physical church, they 
are in schools, universities, pri-
sons, hospitals orphanages and 
many more areas. We visited a 
Marist university where one of 
the sisters works as a lecturer. I 
had the privilege to lecture the 
students on Jesus’s early life, 
which gave me a lot joy and 
left me inspired. The school 

also has a daily mass and ange-
lus which I felt helped give the 
school its identity as a Marist 
school We were then given a 
tour around the large campus 
by one of the sisters, it was nice 
to see the teachers were dressed 
in blue, the color of Mary.  We 
also went for rafting in the river. 
The importance of  a healthy 
community life is aided by 
prayer and time spent together, 
this community had both. They 
had prayer and meals in com-
mon and also a time of sharing 
and time together after dinner. 
I was touched that the sisters 
and us could do and share 
things together as we share one 
spirituality.

 To become an SMSM sister you 
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Herman nikolai reimers massen, novice sm      
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Pope Francis’s Five Finger Prayer
1. The thumb is the closest finger to you. So start praying for those who are closest to you. They are the persons 
easiest to remember. To pray for our dear ones is a “sweet obligation.”

2. The next finger is the index. Pray for those who teach you, instruct you and heal you. They need the support 
and wisdom to show direction to others. Always keep them in your prayers.

3. The following finger is the tallest. It reminds us of our leaders, the governors and those who have authority. 
They need God’s guidance.

4. The fourth finger is the ring finger. Even that it may surprise you, it is our weakest finger. It should remind us to 
pray for the weakest, the sick or those plagued by problems. They need your prayers.

5. And finally we have our smallest finger, the smallest of all. Your pinkie should remind you to pray for yourself. 
When you are done praying for the other four groups, you will be able to see your own needs but in the proper 
perspective, and also you will be able to pray for your own needs in a better way.
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need two years novitiate before 
you will be sent out. Then you 
leave your old life  behind to 
follow Jesus as Mary did, to live 
and proclaim the Gospel. One 
of the sisters made her vows 
before going to the Salomon 
Islands for pastoral. It was good 

to see the support and the joy 
she received from her sisters 
and the local community that 
evening. The sisters are indeed 
consecrated women living in 
a multicultural communities 
inspired by Mary and confident 
of her help.

 I will not forget their genero-
sity and the hospitality they 
showed us. This week left me 
very motivated and was a good 
preparation for the coming 
novitiate in 2014. 

MISSIoN  aNd eVaNGelISatIoN
Les chrétiens sont appelées à proclamer la Parole de 
Dieu a tout le monde et à toutes les nations (Matt 28:19). 

J’ai eu à vivre fut celui de la 
ville de General Santos, à trois 
heures en bus de Davao aux  
Philippines, lorsque j’ai eu à pas-
ser une semaine avec les sœurs 
missionnaires de la Société de 
Marie.

Les SMSM  sont une  congréga-
tion internationale de plus de  
500  sœurs venant de nombreux 
pays du monde et présentes 
dans 27 pays. Venues de pays 
différents et ayant différents 
background, les SMSM veulent 
participer à l’évangélisation et 
par leur présence missionnaire 
et par la vie et la  proclamation 
de la Parole et par le service 
apostolique. Elles sont  rassem-
blées pour répondre à l’appel 
universel de la mission. Nous 
avons eu à rencontrer 6 sœurs 
originaires de Philippines, 
Tonga et Samoa. Une sœur a eu 
à me dire qu’il n’y avait pas vrai-
ment une fondatrice. Le début 
fut quand une jeune femme laïc, 
Marie Françoise  Perroton, a 
accompagné les pères maristes 

en mission aux Pacifique. Plus 
tard, 9 autres femmes vaillan-
tes sont parties de France entre 
1845 et 1860, en réponse à une 
demande venant de femmes 
chrétiennes de Wallis dans le 
Pacifique.

La mission mariste est souvent 
dans les écoles, les prisons ou 
les hôpitaux.  Nous avons visité 
l’université où une sœur est 
professeure. J’ai eu la chance 
d’avoir deux cours des début de 
la vie de Jésus qui m’ont donné 
beaucoup d’inspiration et de 
joie. Après la messe et l’angélus, 
il y avait une visite guidée 
pour voir toute l’université 
et les professeurs. Ils avaient 
des vêtements bleus comme 
la couleur de la sainte Vierge  
Marie. L’Angélus était suivi par 
Sainte Marie et avec la messe j’ai 
senti l’identification d’une vraie 
école mariste. Nous sommes 
aussi allés en « rafting » dans la 
rivière. 

La vie communautaire n’est 

pas simplement connue par 
l’importance accordée à la 
prière et aux repas communs 
; mais partager et passer du 
bon temps avec tous est aussi 
important dans une vie com-
munautaire. J’étais heureux  
de voir les sœurs et les frères 
faire des choses ensembles 
du moment où  nous avons la 
même spiritualité. 

Pour devenir  SMSM il faut 
prendre deux ans de noviciat 
avant d’être envoyé. Alors on 
laisse la vie ancienne et tout 
pour  suivre Jésus et Marie. 
Elles sont envoyées pour vivre 
et proclamer l’Evangile. Une 
sœur a fait ses veux tempo-
rels avant de partir aux Iles de 
Salomonaises. Cela m’a fait plai-
sir de voir le support des sœurs 
et la joie qu’elle a reçu cette 
soirée. Les sœurs sont vraiment 
religieuses consacrées vivant en 
communautés multiculturelles, 
inspirées par Marie et confian-
tes en son aide.

Je n’oublierai pas la générosité 
et l’hospitalité qu’elles m’ont 
offert. Cette semaine m’a donné  
une grande motivation et une 
bonne préparation  pour enta-
mer le noviciat en 2014.

‘SKolePeNGer er IKKe BIStaNd’
Learning Means, en organisasjon som betaler 
skolepenger for Kenyanske elever som faller under 
kategori ‘fattige men flinke’, ble nylig startet av en av 
St. Hallvard Kirkes aktive medlemmer, Lucy Mukuria. I 
et e-post intervju, har Hallvardsvaka stilt Lucy Mukuria 
flere spørsmål om prosjektet.

Lucy Mukuria, hva er bakgrunnen 
for at du startet Learning Means?

Jeg har jobbet for hjelpeor-
ganisasjoner i flere land. Da 
jeg kom hjem siste gang, ville 
jeg gjøre noe hjemmefra som 
jeg har hatt i tankene lenge. 
Fattigdomsbekjempelse er vel-
dig viktig for meg, men jeg 
vil ikke gi folk penger, jeg vil 
hjelpe dem til å kunne være 
selvstendige. 

Med min erfaring fra deler av 
verden hvor det er så mye fat-
tigdom, hvor kvinner har færre 
rettigheter og hvor mulighetene 
for mange er begrenset, lurte 
jeg på hva jeg  som enkeltper-
son kunne gjøre, og Learning 
Means var svaret for meg. Jeg 
mener det er nok ressurser i ver-
den til at folk skal kunne leve 
anstendig, men at fordelingen 
er veldig urettferdig. Ingen kan  
løse verdens fattigdom alene, 
men hvis enhver gjør noe, blir 
situasjonen mye bedre.

Learning Means er ikke mitt 
første prosjekt når det gjelder 

fattigdomsbekjempelse, men 
det er den type prosjekt som jeg 
synes er best. 

Du har nevnt tidligere at Learning 
Means ikke er et bistandsprosjekt; 
hva er så  forskjellen på et bistands-
prosjekt og ditt prosjekt?

Grovt sagt tenker jeg på bistand 
som å gi mat og ting man tren-
ger, ikke minst for å dekke 
primære behov. Å gi penger til 
utdanning er noe annet; det ser 
jeg som en investering i fremti-
den. Mat og medisin hjelper her 
og nå, men kunnskap varer hele 
livet. 

Men hvorfor gir dere skolepenger 
når det offentlige i Kenya driver 
skole?

I Kenya finnes det noen gratis 
barne- og ungdomsskoler, men 
ikke vidergående skoler. Det 
finnes tre typer videregående 
skoler: på  nasjonale, på pro-
vins- og på distriktsnivå. De 
elevene fra hele landet  som har 
best karakterer ,får gå på nasjo-
nale skoler. Mange kjemper 

om disse skoleplassene, og de 
krever skolepenger. Det er her 
vi håper vi kan hjelpe de fat-
tige til å få en god utdanning 
og kanskje komme videre på 
universitet. Jo flinkere de er, jo 
bedre sjanse har de til å få sti-
pend til videre utdanning.

Noen offentlige barneskoler på 
provins- og distriktsnivå, har 
opp til 60 elever pr. klasse med 
en lærer. De fattige går på slike 
skoler, mens barn av rike har 
andre muligheter. Skolene for 
de fattige mangler det meste, 
og lærerne er ikke godt lønnet. 
Det har vært mange demon-
strasjoner arrangert av lærerne; 
de streiket i nesten en måned, 
senest i juli i fjor, og i mel-
lomtiden måtte elevene være 
hjemme. Men til tross for slike 
omstendigheter, klarer likevel 
noen barn å få toppkarakterer. 
Mange av dem trenger økono-
misk bistand. Hvis de ikke får 
økonomisk hjelp må de slutte 
skolegangen.  Jeg mener at de 
bør hjelpes fram. 

Learning Means betaler skole-
penger for barn som dette, slik 
at de kan ta høyere utdanning 
på gode skoler. Regjeringen 
ønsker at elever og studenter 
på de gode skolene skal komme 
fra hele Kenya, men gode inten-
sjoner hjelper ikke de fattige 
når de ikke kan betale skole-
penger. Plassene blir derfor gitt 
til barn av rike foreldre. Dette 
vil vi være med å stoppe! På 
de gode skolene møter de også 
barn av makthaverne og rike. 
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Slik skolegang gir de fattige 
muligheter til senere å få posi-
sjoner der de kan være med å 
bestemme hvordan samfunnet 
blir.

Ut fra hva du sier her, høres det 
ut som meritokrati (elitestyre) og 
nepotisme (begrenset av slektnin-
ger) går hånd i hånd i Kenya: flinke 
men fattige elever blir til flinke 
studenter som kjenner mektige per-
soner og dermed har sjansen til selv 
å utøve politisk, økonomisk og sosi-
ale makt? 

Vår organisasjons interesse i å 
utdanne de fattige er med håp 
om at de i fremtiden vil være 
med i regjeringen og i andre 
miljøer der viktige avgjørelser 
blir tatt. Med en god utdan-
nelse er det en sjanse for at hvis 
en fattig person kommer til 
makten, vil han eller hun være 
i en bedre posisjon til å snakke 
for de fattige. En som aldri har 
gått sulten, er kanskje ikke den 
rette til å fortelle folk om sult. 
Hvis du kommer fra en fattig 
landsby, er du bedre kvalifisert 
til å argumentere for behovene 
til mennesker i fattige landsbyer 
i forhold til en person som vok-
ste opp i rikdom.

Kan du gi noen eksempler på elever 
som Learning Means har betalt 
skolepenger for?

Så langt har vi betalt for to gutter 
som går i to forskjellige nasjo-
nale skoler. Den første – Abdul 
Karim - kommer fra en fami-
lie av 14 søsken der to går på 
videregående skole og resten er 
hjemme. Den yngste er kronisk 
syk, sengeliggende og krever 

konstant medisinsk behandling, 
men Abdul klarte å få plass på 
Alliance High School som er 
en av Kenyas beste skoler. Den 
andre er Jared Kevin Kipkemoi. 
Han kommer fra en familie på 
seks: en mor og fem barn. De 
mistet sin far i 2007 og morens 
helse er ikke bra. På grunn av 
disse vanskeligheter ble søs-
knene delt mellom slektninger, 
og Kevin bor nå sammen med 
sin bestemor. Til tross for van-
skelighetene oppnådde Kevin 
gode karakterer og klarte å få en 
plass i en av Kenyas nasjonale 
skoler, Lenana High School.

Hvordan kommuniserer Learning 
Means med giverne, slik at de kan 
være trygge på at pengene kom-
mer frem? Hvordan kan man støtte 
LM?

Vårt regnskap er åpent og 
giverne kan følge med på våre 
nettsider. Alle i organisasjonen 
arbeider frivillig, slik at alt som 
kommer inn går uavkortet til 
hjelpetiltak. I Learning Means 
kommer 100 prosent av pen-
gene frem til skolens konto, men 
øremerket til enkeltelever. En 
av de frivillige og jeg har også 
vært i Kenya for egen regning. 
Det ene besøket er beskrevet i 
en blogg som kan leses på vår 
Facebookside.  

Når det gjelder giverne; kan 
enkeltpersoner bli faste givere 
for 200 kroner per år. Grupper, 
bedrifter og enkeltpersoner kan 
også gi gaver. Vi selger julekort 
til inntekt for organisasjonen. I 
tillegg har vi samarbeid med 
en kunstner som lager smykker 
for salg. Informasjon om dette 

finnes på Internett.

I Kenyanske aviser som The Daily 
Nation og The Standard, leser man 
ukentlig om seksualisert vold og 
aggressiv adferd blant lærerne i 
skoler. Hva tenker du om dette 
problemet?

Skolene har besøksdager, men 
de pårørende til våre elever 
har ikke muligheter til å stille 
opp for barna sine. Vi har der-
for samarbeid med en frivillig 
kvinnegruppe som besøker 
våre elever og sjekker at alt er 
bra med dem. 

Fra januar i år støtter vi seks 
jenter med skolepenger. Vi har 
besøkt og holder kontakt med 
en jenteskole, Starehe Girls 
Centre & School,  hvor jentene 
er så fattige at de ikke kan reise 
hjem. Det er en kostskole og jen-
tene arbeider på skolen i ferier 
og delvis i fritiden, blant annet 
med dyrking av grønnsaker. På 
den måten bidrar de med noe 
selv. Det er positivt for selvbil-
det deres. 

Trakasseringsproblemet gjel-
der enkelte skoler. Hverken jeg, 
venner eller bekjente av meg 
har vært utsatt for slik adferd. 
Støter vi på problemet i forbin-
delse med våre elever, må vi 
selvsagt ta tak i det. Men husk! 
Vi jobber bare for Learning 
Means på fritiden, så aktivi-
tetene må begrenses, og vi må 
heller satse på kvalitet innenfor 
noen utvalgte områder.

Hvor kommer jentene fra?

De kommer fra hele Kenya og 

alle er sponset. Vi vil ta ansva-
ret for fem av dem, eller flere, 
avhengig av hvor mye penger 
vi har i desember. 

Hvem bestemmer hva jentene skal 
studere? 

På videregående skole er det 
statlige fagplaner på linje med 
det vi har i Norge. 

Utdanning er flott, men hva så? 
Hvilke muligheter har de etter endt 
utdanning? 

Utdanning er viktig for yrkes-
l ivet ,  men også for  å  bl i 
hørt i samfunnet og i dis-
kusjoner rundt styring av 
landet. På denne måten tror 
jeg mennesker med et dårlig 
utgangspunkt i livet (dvs. fra 
fattige familier) blir skolert til 
å kunne  ha medvirkning på 
samfunnsutviklingen.

Til slutt vil jeg takke for at 
jeg fikk anledning til å pre-
sentere Learning Means i 
Hallvardsvaka. Learning Means 
er en sak jeg brenner for.

Takk også til deg, Lucy Mukuria, 
for intervjuet. På hvert punkt har 
vi en del tilleggsspørsmål – som vi 
ikke har plass til å drøfte her. Men 
hvis vi vil vite mer, kan vi vel ta 
kontakt via internett eller huke tak 
i deg på kirkekaffe. 

Ja, ta gjerne kontakt med meg

_____________________________ 
For Learning Means Facebookside, 
se https://www.facebook.com/pages/
Learning-Means/363452620388563

http://starehegirlscentre.co.ke/

Hvordan skaffer dere penger til organisasjonen?
Vi er avhengig av å få faste støt-
temedlemmer, men vi jobber 
hardt ellers også for å gjøre oss 
kjent. Vi snakker med skoler og 
private personer om å bidra. Vi 
har vært heldige og fått penger 
fra gruppene på den måten.

Bjørnholt skole har en Bjørnholt 
Charity Kafé i vinterferien og 
i fjor bidro de med penger fra 
sine kake- og kaffesalg.

På Strømmen er det en gruppe 
kvinner som har Strikke-Kafé 
som har støttet Learning Means 
to år på rad. 

Learning Means var med på den 
internasjonale Basar på Skårer 

gård i juni 2013. Der solgte vi 
kenyansk mat.  Vi fikk veldig 
positive tilbakemeldinger på 
maten.

Vi har fått til et samarbeid 
med smykkedesigneren Sara 
Christine Warholm. Hun laget 
smykker for vår organisasjon 
som kan bestilles på nettet, og 
vil støtte vårt prosjekt. Det er 
også mulig å legge til en støtte 
for Learning Means mens du 
bestiller andre produkter fra 
henne. 

Vi ble invitert til å komme til 
åpen kveld på Skjønnhaug skole 
for å fortelle om vårt prosjekt 
og våre mål. Elevene hadde 
laget vakre kunstverk for salg. 

Foreldrene brakte mat og kaker 
og pengene ble gitt til Learning 
Means. 

I fjor laget en kenyansk artist, 
Kimani Gichau, julekort for 
Learning Means som ble solgt 
på nettet. 

Vi skal holde en fest i juni for å 
samle penger for organisasjo-
nen. Vi håper mange fra kirken 
vår vil være med. Det blir ser-
vert deilig kenyansk mat og 
afrikansk underholdning (merk 
dere datoen 14. juni).
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Fransiskushjelpens Venner
Fransiskushjelpens Venner ble etablert i et møte i 
menighetssalen 14. januar i år.  Venneforeningen 
er en gruppe som skal bidra til Fransiskushjelpens 
beste.

Fransiskushjelpen er avhengig av økonomiske 
overføringer fra stat og kommune for å kunne 
opprettholde stabile tjenester. Det er fokus på tre 
hovedområder:

 ■ Pleietjenesten som gir kreftpasienter mulighet 
til å bli værende i eget hjem i livets sluttfase.

 ■ Sykepleie på hjul som tilbyr sårstell, rådgiv-
ning og skadereduksjon til mennesker i rus og 
prostitusjon. 

 ■ Frivillige tjenester som består av besøkstjenes-
ten og sorgtjenesten, samt familiehjelperen som 
gir støtte til familier i akutt krise pga av kreftdi-
agnose hos en av foreldrene.

Politiske endringer og påfølgende usikkerhet om 
støtte, medfører at det brukes mye tid og krefter 
internt på politisk arbeid. I tillegg er det en sosial 
påkjenning for organisasjonen når det rår usikker-
het om økonomiske rammer og den daglige drift. 
Dette påvirker også muligheten for å arbeide opti-
malt med langsiktig planlegging.

Tirsdag 14. januar var det 18 personer som møtte 
opp med interesse for å utvikle en venneforening 
for Fransiskushjelpen. Det var mye positiv energi 
og god stemning, så det lover bra i fortsettelsen! 
Etter en kort innledning ble det gruppearbeid og 
idemyldring i forhold til hvordan venneforenin-
gen skal organiseres, og hvilke områder det skal 
satses på. En liten ”delegasjon” skal ta kontakt 

med Bærum Sykehus’ venneforeningen for å høre 
litt om hvordan de driver, så blir alle innkalt på 
nytt til videre arbeid. 

Har du/dere lyst til å høre mer om Fransiskus-
hjelpens Venneforening eller delta på neste møte? 
Ta kontakt med Johanna Lundereng, jlundereng@
fransiskus.no eller ring 22 70 76 81.

Vi trenger alle venner vi kan få!

Døpte
27.10.2013 Kevin Bartosz Bukowski  St. Hallvard
02.11.2013 Gabriella Vida Blacutt Hem St. Olav
09.11.2013 Fredrik Abueg Fabillar  St. Olav
09.11.2013 Milena Quinonez Effersø  St. Olav
09.11.2013 Sonja Benedicte Blom  St. Hallvard
09.11.2013 Monique Roxanne Espina Payabyab St. Hallvard
16.11.2013 Stefan Kusmierczyk  St. Hallvard
16.11.2013 Nikodem Stanislaw Wlodarczyk St. Hallvard
16.11.201 Kevin-Christian Minh Leer St. Olav
16.11.2013 Martin Vergara Lagadia  St. Olav
16.11.2013 Naja Miron   St. Olav
23.11.2013 Lena Pluto   St. Hallvard
30.11.2013 Frances Olivia Acuna Ulep St. Olav
30.11.2013 Kacper Smigarzewski  St. Hallvard
30.11.2013 Hanna Wiktoria Kubin  St. Hallvard
07.12.2013 Welingtan Nisantahan  St. Johannes
14.12.2013 Estefan Wayne Bersalona Santa St. Olav
21.12.2013 Oliver Spehar   St. Joseph
26.12.2013 Jonas Oddo   St. Joseph
26.12.2013 Olivia Grazyna Oracz  St. Hallvard
27.12.2013 Gabriella Nedrelid  St. Olav
28.12.2013 Evelin Anh Minh Nguyen St. Hallvard
04.01.2014 Mariel Faith Sim Burgos  St. Hallvard
25.01.2014 Halliwot Habtu   St. Hallvard
11.01.2014   Philippe Marie Paul Gaullier St. Olav

opptagelse i kirkens Fulle Fellesskap 
29.09.2013 Anne Pernille Stamnestrø St. Joseph
05.11.2013 Julie Marie Skaar   St. Hallvard    

vielser    

28.06.2012 Dorota Anna Gruzewska og Jakub Marek Mytych Polen
10.08.2012 Mai Dong Nguyen og Steinar Lillehaug   Saigon 
12.10.2013 Trang Thi Thu Nguyem og Quang Thuy Pham  St. Olav 

DøDe    

28.09.2013 Gerardo Valderrama Go 
19.10.2013 Evelyn Rosario Lucero Fredriksen 
05.11.2013 Michael Peter Marks 
23.12.2013 Helena Kathazina Gajda 
17.01.2014 Mario Ocompo Cayanan 

enerhaug-nytt
ST. HALLVARD MENIGHET . FRANCISKUSHJELPEN

Treskjæring av Ragnhild Butenschøn som er utstilt  
i  grupperommet i Fransiskushjelpen

Enok Grova, oldebarnet til Brita og Bernhard Paus.  
Hans familie (bestemor, far, onkel, bror) er blant  

initiativtakere til venneforeningene.

MILJØMERKET

241 577

Trykksak

Dette bladet er trykket av HA Grafi sk 
– totalleverandør av grafi ske tjenester siden 19 14.
HA Grafi sk er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at hele 
produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. 
HA Grafi sk oppfyller miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, 
løsningsmidler og fargestoffer, og kan dokumentere redusert 
avfallsproduksjon og utslipp.

Haakon Arnesen AS
Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo
Telefon: 23 19 40 60
post@haakon-arnesen.no
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ST. HALLVARD MENIGHET - MenighetsrådetST HALLVARD MENIGHET - Menighetsrådet

MeNIGHetSrådSValG 2014
Valg til menighetsrådet – Vi trenger din stemme

Den viktigste begivenheten mellom valget til europaparlamentet og den første sommeravslutningen, 
er valget til menighetsrådet i St. Hallvard. Vi har noen kandidater til menighetsrådet som presente-
rer seg nedenfor. Og vil gjerne ha flere. Hvis du hører om noe som kan ligne et kall til å bli medlem av 
menighetsrådet, ta gjerne kontakt med valgkomitéen (angelika.wimmer@katolsk.no). Utover det er det  
ikke så veldig mye mer å si. Vi har i all fall ikke tenkt å skrive massevis om MR-statuttene og lignende. 
Hallvardsvaka skal ikke være en sovepille. Selv om den kan ligge på nattbordet, selvsagt.

Darko Wakounig
Darko er gift med Anita og har 
to sønner på 9 og 6 år. Familien 
bor på Oppsal. Darko er utdan-
net lærer,  er slovener fra 
Østerrike og jobber til daglig i 
den østerrikske ambassaden. 
Han ble valgt inn i menighets-
rådet i 2012 og fikk allerede da 
oppgaven å lede det. Dessuten 
er han søndagsskolelærer.

artHur Håkonsen
A r t h u r  h a r  v o k s t  o p p  i 
Groruddalen med St. Hallvard 
som sognekirke. Han bor i dag 
på Smestad og har en datter på 
3 år. Arthur er utdannet pilot og 
studerer for tiden til en master-
grad. Han jobber til daglig ved 
Den amerikanske ambassaden. 
Han har sittet i menighetsrådet 
siden 2010, og som nestformann 
og PRO-representant siden 
2012. Har tidligere vært aktiv i 
NUK og som ministrantleder i 
St. Hallvard.

FerDinanD männle
Ferdinand er gift med Helga 
som jobber i staben i St. Hallvard 
og bor på Greverud.  Ferdinand 
er markedsdirektør på SINTEF 
Materialer og kjemi og jobber 
med patentering og forretnings-
utvikling av nye materialer. Når 
tiden strekker til, spiller han 
valthorn i Langhus Blæselag 
eller skriver litt i Hallvardsvaka. 
Etter å ha blitt utnevnt til 
menighetsråd av sogneadmi-
nistrator p. Janusz, kaster han 
seg nå ut i valgkampen og ber 
om demokratisk legitimasjon til 
å fortsette arbeidet.

Ny skatteregel for gaver til Kirken:
Fradragsberettiget beløp økt til kroner 16.800

Menighetens viktigste inntekter 
er fra offentlig tilskudd basert 
på antall registrerte medlem-
mer, kollekter gitt i messer på 
søndager og helligdager og kir-
kebidrag/gaver gitt på annen 
måte, kontant, betalt med kort 
eller via bank.  

I mange år har det vært slik at 
kirkebidrag og gaver har med-
ført fradrag på skatten dersom 
man følger visse regler:

1)  Pengene betales inn via bispe-
dømmets konto 3000.15.11110 
og merkes med hvilken menig-
het som skal tilgodeses (f.eks. St. 
Hallvard) og givers personnum-
mer (11 siffer).  Det enkleste er 
å benytte skj emaet som fin-
nes i midten av Hallvardsvaka, 
øverste del, og sende inn til 
bispedømmets adresse nederst 
på skjemaet.  Med avtalegiro 

blir man automatisk trukket 
hver måned, eller f.eks. hvert 
kvartal dersom man ønsker det, 
og slipper å huske på å sende 
inn penger til stadighet.

2)  Man kan gi penger til flere fri-
villige organisasjoner, men for 
å få fradrag på skatten må belø-
pet til hver organisasjon være 
på minst kr 500 i kalenderåret.  
Bispedømmet regnes i denne 
sammenhengen som én organi-
sasjon, selv om man ønsker at 
pengene man gir skal fordeles 
på flere menigheter eller klostre.  
Men f.eks. Caritas Norge regnes 
som en annen organisasjon.

3)  Nytt fra og med 2014 er at 
man får skattefradrag for gaver 
på inntil kr 16.800 pr kalenderår, 
det tilsvarer kr 1.400 pr måned.  
Det er 40% mer enn den gamle 
grensen på kr 12.000 pr år.  Husk 
at grensen på kr 16.800 gjelder 
summen av alle gaver til menig-
heten, Caritas og eventuelle 

andre veldedige organisasjoner 
man måtte ønske å støtte.  På 
den annen side er det selvsagt 
ikke noe i veien for å gi enda 
større beløp, men beløp utover 
kr 16.800 gir dessverre ikke fra-
drag på skatten.

4)  Nytt fra og med 2014 er at 
skattefradraget man får er 27% 
av det man gir mot tidligere 
28%.  Dette henger sammen 
med at den generelle satsen for 
inntektsskatt er satt ned fra 28% 
til 27%.  Dette betyr ikke all ver-
den, mens man tidligere fikk en 
skattelettelse på kr 280 når man 
ga en gave på kr 1000, er skat-
telettelsen nå 10 kroner mindre.

Dersom det er noe du lurer på i 
denne sammenheng, er det bare 
å kontakte menighetskontoret 
og gjerne spørre etter meg.  Vi 
hjelper deg med å fylle ut skje-
maet for avtalegiro dersom du 
synes det er vanskelig.

adreSSeoPPdaterING

Fra tid til annen flytter man. Når 
dere flytter er det veldig fint om 
dere melder fra til menighets-
kontoret, slik at vi får oppdatert 
våre medlemslister.

Hvis det er voksne barn som 
er flyttet ut fra husstanden 

til annen adresse i menighe-
ten, og som gjerne vil motta sitt 
eget Hallvardsvaka, vil vi også 
gjerne ha beskjed.

Vanligvis sender vi ett blad til 
hver husstand. Hvis noen av 
dere opplever å få flere eksem-
plarer av Hallvardsvaka til 
samme husstand, ville vi sette 
stor pris på om dere kunne 

melde dette til menighetskon-
toret Oslo-St.Hallvard @katolsk.
no  med  navn på alle de som 
mottar bladet i deres husstand 
eller familie. Det kan ha opp-
stått en feil i forbindelse med 
en sentral gjennomgang av 
adresselistene, som gjør at noen 
familier kanskje vil motta flere 
blader. Først og fremst derfor 
denne lille oppfordring.

FroDe eiDem 

frode.eidem@katolsk .no

anne ma riiser 

annema.riiser@katolsk .no
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Ordinære messetider
St. Hallvard kirke

Søndag: 
09:30 fromesse   
11:00 høymesse  
  (familiemesse 1./mnd)  
13:00 messe på polsk   
14.30 messe på eritreisk   
  1. og 3.  søndag i mnd 
16:00 messe på engelsk  
19.00 messe på polsk

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

Onsdag: 
11:00 hverdagsmesse  
  kontaktklubb

Lørdag: 
11:00 hverdagsmesse  
18:00 første søndagsmesse  
  på norsk  
19:00 første søndagsmesse  
  på polsk

sogneaDministrator:   
P. Janusz Fura SS.CC. Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11 / 916 34 634, Janusz.Fura@katolsk.no

kapellan:  
p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 95 88 33 36, Oddvar.Moi@katolsk.no 
p. Krzysztof Wanat ss.cc, 23 30 32 04 / 955 51 521, Krzysztof.Wanat@katolsk.no

menigHetssekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
leDer av menigHetsråDet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com 
regnskapsFører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
barne- og ungDomskonsulent: Audun Drivenes, Audun.Drivenes@katolsk.no
katekesekoorDinator: Angelika Wimmer, Mobil: 48957391, Angelika.wimmer@katolsk.no
Frivillige på kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø.

vaktmester: Christy Reginold Lawrence 
renHolDer: Beata Wasyluk 
sakristan: sr. Aleksandra Michalska

organist: Sara Brødsjø er gått ut i barselspermisjon. Sr. Faustyna vikarierer i hennes fravær. 
st. HallvarDsguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com

kontaktperson For eritreisk gruppe: Markos Teklezghi, markos_tekle@live.no

Staben i St. Hallvard menighet

Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka. 

MESSETIDER I  ST. HALLVARD ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt

Lørdag 12. april
11:00   messe på norsk
18:00 messe på norsk
19:00 messe på polsk

Palmesøndag 13. april
09:30   fromesse norsk
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
16:00   messe på engelsk
19:00  messe på polsk 
17:00  Messe på Holmlia

Mandag  14.april
17:00   tilbedelse og skriftemål
18:00   messe

Tirsdag 15. april
18:00   oljevigselsmesse i  
  St. Olav kirke, ingen  
  messe i St. Hallvard
 

Onsdag 16. april
11:00   messe (ikke Kontakt-  
klubb, neste gang 23. april)
18:00   messe

Skjærtorsdag 17. april
17:30   skjærtorsdagsmesse   
  på polsk
19:00   skjærtorsdagsmesse   
  på norsk
20:30   agapemåltid 
20:30 sakramentstilbedelse   
 og skriftemål til midnatt
15:00  skjærtorsdagsmesse i   
  Holmlia kirke

Langfredag 18. april
15:00   pasjonsgudstjeneste   
  på norsk
17:00 pasjonsgudstjeneste   
  på polsk
15:00  pasjonsgudstjeneste i   
  Holmlia kirke
Særkollekt til Det hellige land

Påskeaften lør 19. april
11:00   velsignelse av påske  
  mat på polsk (hver time  
  frem til kl 13:00) 
20:00   påskevigilie på polsk
22:30   påskevigilie på norsk   
    

1. Påskedag søn 20. april
09:30   messe på norsk
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
16:00   messe på engelsk
19:00     messe på polsk
17:00    messe på Holmlia

Mandag 21. april
11:00   høymesse på norsk
13:00   messe på polsk
14:30     messe på eritreisk
18:00     messe på norsk

Stille uke og påske 2014 a.d.

Holmlia Kirke
Messe søndager kl 17.00

Nesodden (Skoklefall kirke)
Første og tredje søndag i måne-
den kl 13.30                                                               

St. Elisabethsøstrene, 
Nordstrand:
Mandag-lørdag messe kl  07:15     
Søndag  høymesse kl  09:00

Tannpleier Madelaine E. Berg og tannlege Duy Nguyen.

Høybråtenveien 76
Tlf. 22 21 70 70

Høybråten  Tannklinikk AS

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til lyse og trivelige lokaler. 
Ring oss for time, eller besøk oss. Gode parkeringsmuligheter.

www.hoybratentannlege.no

Skriftemål:  Skriftestolene i kirken er betjent mellom 
fromesse og høymesse på søndager, hverdager17:00-17:45 og 
lørdager17:30-18:00. Andre tider etter avtale.
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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

St. Hallvard menighet
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://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00 

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!


