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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

p. Carlo Le Hong Phuc – Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Ved begynnelsen av fastetiden, som er en tid for åndelig
fordypning, anbefaler liturgien oss nok en gang tre
botsøvelser som den bibelske og kristne tradisjon sterkt
verdsetter: bønn, almissegiving og faste.I fastetiden
inviteres vi til å gjøre åndelige øvelser, også gjennom
tradisjonen med almissegiving, for å vokse i kjærlighet
og for å gjenkjenne Kristus selv i de fattige.
Almissegiving er en konkret måte å hjelpe dem som
lider nød på, og på samme tid en øvelse i selvfornektelse
for å frigjøre oss fra bindinger til verdslig gods. Jesus
taler på en sterk måte om den materielle rikdoms tiltrekningskraft og akkurat hvor fast vår bestemmelse må
være for at vi ikke skal gjøre den til en avgud: "Dere kan
ikke tjene både Gud og pengene" (Luk 16,13).
Almissegiving hjelper oss til å overvinne denne konstante fristelsen, lærer oss å svare på vår nestes behov og
å dele med andre av det vi ved Guds godhet er gitt.
Dette er formålet med de særskilte fasteaksjonene til de
fattige, når mange organisasjoner samler inn penger til
vanskeligstilte kirker og mennesker.
Ifølge Evangeliets lære er vi ikke eiere av, men heller
forvaltere av de goder vi har. Disse er da ikke å anse
som vår eiendom, men midler hvorigjennom Gud
kaller hver og en av oss til overfor vår neste opptre som
forvaltere av hans forsyn.I Evangeliet advarer Jesus helt
konkret dem som eier og bruker verdslig rikdom kun
for seg selv. I møte med de mange som, siden de mangler alt, lider av sult, får Johannes' ord en irettesettende
klang: "En mann som ser sin bror lide nød, og allikevel
lukker sitt hjerte for ham, enda han selv har nok av
jordisk gods - hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham?"
(1. Joh 3,17).

Skriften lærer oss at
det er mer glede ved å gi
enn ved å få (Apg 20,35).
Hver gang vi, av kjærlighet til Gud, deler våre
goder med en trengende
neste, opplever vi at det er
kjærlighet som gir livet
fylde og at alt gjengjeldes
med velsignelse i form av indre tilfredsstillelse og glede.
Gud belønner våre almisser med sin glede.
Almissegiving lærer oss sjenerøsitet i kjærlighet.Når
vi deler det vi eier med de fattige, åpner vi oss for å
motta en slik gave. I så henseende er Evangeliets fortelling om enken som i sin fattigdom ga alt hun eide til
tempelkisten enda viktigere(Mark 12,44). Hennes lille
og ubetydelige bidrag blir et sterkt symbol. Enken gir
ikke av sin overflod til Gud. Det handler ikke om hva
hun har, men om hva hun er. Hun gir hele seg selv.
Fasten inspirerer oss, også gjennom å gi almisser, til
å følge Jesu eksempel, han som gjorde seg selv fattig for
ved sin fattigdom å gjøre oss rike (2. Kor 8,9). Ved å gå
i skole hos ham, kan vi lære å gjøre våre liv fullt og helt
til en gave. Ved å etterligne ham kan vi åpne oss selv for
ikke kun å gi en del av det vi eier, men hele vårt selv.
Fastetidens praksis med almissegiving blir derved et
redskap for å fordype vårt kristne kall. Ved frivillig å gi
seg selv, bærer kristne vitnesbyrd om at det er kjærlighet, ikke materiell rikdom, som er grunnlaget for vår
eksistens. Det er altså kjærligheten som gir almissen
verdi. Den inspirerer til forskjellige måter å gi på, alt i
henhold til den enkeltes muligheter og betingelser.
Gjennom almisse
giving gir vi noe materielt,
noe som er et bilde på den
større gaven vi kan gi ved
forkynnelse og vitnesbyrd
om Kristus, i hvis navn vi
finner det sanne liv. La oss
derfor i denne tiden faste
og gi det vi kan for å
hjelpe andre, slik at vi kan
være vitner om hans
kjærlighet.
Carlo Le Hong Phuc
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Vedlikeholdsprosjektet –
takkebrev fra menighetsrådsleder
Arthur Haakonsen – ozwegian@gmail.com

Vi er i mål!
Den siste tiden har det kommet inn flere større og mindre beløp til vedlikeholdsprosjektet, deriblant et stort
bidrag fra julefesten, der mat og drikke ble gitt som
gave og 100% av innkomne penger har gått til formålet.
Vår økonomiansvarlig Frode Eidem har registrert hvert
bidrag som har kommet inn; kontant, med kort, giro
eller Vipps. Den 15. januar kunne vi konstatere at målbeløpet på kr 800.000 var passert og når dette nummer
av Hallvardsvaka går i trykken har det kommet inn
totalt kr 913.000!
Innsamlingen har vært et dugnadsprosjekt for hele
menigheten, og det er varmende å se den store støtten.
Det er tydelig at både nasjonale grupper, familier,
bedrifter, menighetens medlemmer og andre tilknyttet
menigheten har tatt eierskap til prosjektet og gitt generøst. Om du har bidratt med kr 100 eller mange tusen,
er det et offer og en kjærlighetserklæring til vårt fellesskap – gaven går direkte til å betale for vedlikeholdet og
sikrer at vi som menighet får beholde et trygt og velholdt kirkebygg. Tusen takk!
Vi vil få rette en særlig takk til de vietnamesiske og
eritreiske gruppene som har stått for svært store felles
bidrag, så vel som enkeltstående større bidrag som har

kommet inn. Alle bidrag, små og store, har sammen
dratt lasset, og det er en stor glede å kunne konkludere
med at innsamlingsaksjonen har vært vellykket.
Fremover vil vi gradvis skifte fokus i vår informasjon fra innsamling til utføring – du skal få vite hvor
prosjektet ligger i løypa og hva som har blitt gjort. Selv
om innsamlingsaksjonen nå er formelt avsluttet, vil vi
selvfølgelig fortsette å ta imot gaver som måtte komme
inn til formålet. Også fremover vil det bli gitt informasjon om hvor mye som har kommet inn, helt frem til
vedlikeholdsprosjektet er ferdig.

Vedlikeholdsarbeidet
Arbeidene er godt i gang i kirkerommet og kapellet.
Gulvet i kirkerommet er pigget opp og det skal legges
nye varmekabler og ny betong. Det er videre planlagt
installasjon av ventilasjonssystem. Dette skal forsyne
kirkerommet med frisk luft gjennom et rørsystem
under de bakerste benkene, inntil veggen. I tillegg vil
belysningen i kirkerommet, kapellet, sakristiet og den
lille menighetssalen forbedres. Byggearbeidene ligger
foreløpig på eller litt foran skjema. Et usikkerhets
moment er leveringstiden på ventilasjonssystemet og
den nye belysningen, som er på 8-10 uker. Arbeidene
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krever en kontinuerlig dialog med Byantikvaren om
løsningene som benyttes. I slutten av mars måned vil vi
ha et tydeligere bilde av hvorvidt prosjektet vil bli ferdig
på tid. Dersom alt går etter planen vil kirkerommet
åpnes igjen 14. april 2019, i tide til påske. Se øvrig informasjon om planlagte messetider/steder eller forandringer på våre
nettsider (sthallvard.katolsk.no og
FB) og i Søndagsbladet.
Med vennlig hilsen
Arthur Haakonsen
Menighetsrådsleder

For tiden har prosjekt ledere overtatt styringen.

Foreløpig ser kirkerommet, kapellet og menighetsalen slik ut:
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Den som er størst blant dere
skal være de andres tjener
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Høres dette kjent ut? Fint hvis
svaret er ja siden disse ordene
sammenfatter Jesu Kristi
budskap på en fortreffelig måte.
De som deltar i kirkens liv har
nok hørt dem når presten leser
evangeliet under messen, nærmere bestemt Matteus 23,11.
Men å høre noe er ikke det
samme som å gjøre det, som
å sette budskapet ut i livet - i
våre helt personlige liv. S
 ærlig
når budskapet motsier så
temmelig alt vi er vant til å høre.
Tidsånden formidler det stikk
motsatte - og det gjelder ikke
bare våre moderne tider, men
det har nok alltid vært slik.
Fresko Giotto di Bondone, Jesus vasker disiplenes
føtter. Cappella degli Scrovegni, Padua

Hvem har lyst til å tjene? Hvem har lyst til å sitte lengst
nede ved bordet? Hvem har lyst til å gi avkall på sitt
eget, gi bort det man eier for å følge Jesus? Disse bilder
bruker Jesus når han snakker om hvordan vi burde forholde oss når vi ønsker å bli hans disipler. Og han gir
oss et tydelig eksempel: Han vasker føttene til sine
disipler, en tjeneste som var slavenes jobb den gang.
Såpass! Vi roper et høyt 'Amen – slik skal det være!' og
følger begeistret i hans spor, eller?
Når vi betrakter vårt eget land, så virker det som om
dugnadsinnsatsen er i ferd med å minke. De siste 50 år
har utfoldet seg som en slags materiell gullalder for
Norge. Fattige fiskere og bønder, båret av oljebølgen,
har blitt til rike borgere i en velorganisert stat som ansees som en av de beste å leve i på hele kloden. Allikevel,
er det nå ikke slik at den enkeltes vellykkethet og lommebok har høyest prioritet? Hva med solidariteten til
de mindre vellykkede og fattige? Jesu budskap blir sannelig ikke mer populært under denne utviklingen som
omfatter flere og flere land i verden. Har den griske og
Nr 1
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Han (Kristus) gav avkall på sitt eget,
tok på en tjeners skikkelse (Fil 2,7)
egoistiske kapitalismen blitt vår nye ideologi og religion
som har kommet for å bli? Jeg håper ikkedet og det
finnes også tegn på at ikke alle i de rike samfunnene
ønsker det slik.
Særlig vi kristne som har forstått Jesu budskap,
burde yte motstand mot all egoisme og griskhet. Jesus
forteller oss hvordan dette gjøres. Vi skal sette vår nestes velferd like høyt som vår egen! Saken har en ulempe:
vi kan ikke vente til de andre rundt oss begynner, vi må
begynne selv. Vi kan dessverre ikke kreve at de andre
følger vår eksempel, vi kan bare håpe at de gjør det. Og
vi må ikke bli bitre om de ikke følger oss. Jesus maner
om og om igjen at vår oppgave er å tilgi, å være
barmhjertige.
Dette bladet har som tema 'tjeneste' og vi belyser
særlig kirkekaffen i dette nummeret. Kirkekaffen kalles
gjerne for det åttende sakramentet. Den er et synlig
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Kirkekaffe i St. Hallvard

Det 8. sakramentet:
Kirkekaffen!

Jesu hjertesak er å vise alle mennesker, ja hele
skaperverket, hvor god Gud er.
Og vi skal følge i hans fotspor og gjøre det samme.

tegn på Guds nærvær i vårt samvær rundt bordene, der
vi forteller hverandre om våre opplevelser i uken som
har gått. Kanskje snakker vi også om vår tro, om det vi
nettopp har hørt og erfart i messen. Dette sosiale samvær betyr mye, og skuffelsen er stor når kirkekaffen en
sjelden gang må avlyses fordi ingen har laget kaffe, bakt
vafler og kaker, laget vårruller eller andre deilige spesialiteter. Vi setter oss ikke sammen i menighetssalen uten
denne viktige og kjærkomne innsatsen fra de ulike
gruppene i menigheten.
Å lage kirkekaffe, å sørge for hyggelig samvær og
felleskap for menigheten etter messen, er en viktig
tjeneste som vi alle setter stor pris på. De som utøver
denne tjenesten følger i Jesu fotspor. Jesus sier om seg
selv: Jeg er kommet for selv å tjene (Matt 20,28). Jesus
har gitt oss et eksempel som baserer seg på å tjene, et
tjenende lederskap. Hvor annerledes ville vår verden se
ut om vi alle, og ikke bare våre ledere, ville følge Jesus,
ville implementere denne modellen? Jesu hjertesak er å
vise alle mennesker, ja hele skaperverket, hvor god Gud

er. Og han kaller oss til å følge i hans fotspor og gjøre
det samme. Alt i verden som har med å kontrollere og
dominere å gjøre, ville forsvinne: undertrykkelse
grunnet hudfarge, nasjonalitet og kjønn, sosiale og økonomiske urettferdigheter, alt som underkuer et menneske eller et helt samfunn. Denne tilstanden kalles
paradis!
Hvordan kan vi svake mennesker, du og jeg, bidra til
at verden forandres i den retning? Jo, vi selv kan bli
tjenere. Vi kan øve oss i å sette den andres behov i
førersetet. Øve oss i å bli mer lydhør, ydmyk, mindre
egoistisk. Samtidig gjør vi også noe positivt for oss selv
når vi tjener andre. Det gjør godt å gjøre en innsats for
andre! Vi kommer i nær kontakt med andre mennesker,
vi kan få hyggelig tilbakemelding for vår innsats, vi jobber sammen med andre, vi danner et team. I vår menighet har vi mange som etterfølger Jesus på denne måten.
De er en velsignelse for hele menigheten og deres omverden. Så flott at disse mennesker finnes! Tusen takk
skal dere alle ha!
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Kirkekaffe ansvarlige
Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com

Her finner dere presentasjon av noen av kirkekaffegruppene.Vi har dessverre ikke rukket å møte
alle gruppene og enkelte personer som bidrar med kirkekaffe i menigheten, men vi er veldig glade
og takknemlige at dere gjør det for vårt kristensamfunn i St. Hallvard. Takk skal dere ha!

Eritreisk og vietnamesisk kirkekaffe
I forbindelse med at vi i dette og neste nummer av
Hallvardsvaka skal presentere noen av de mange som
stiller opp og gjør en frivillig innsats for menigheten
vår, har vi dette nummeret besøkt to trofaste grupper
som stadig er å se bak kaffekanner og kakefat når vi
samles i menighetssalen etter høymessen på søndager.
20. januar var det medlemmer av den eritreiske kirke
kaffegruppen som sto for serveringen, og 27. januar var
det medlemmer av den vietnamesiske kirkekaffegruppen som stilte opp for kaffetørste kirkegjengere.
Det kan bli temmelig hektisk når menighetssalen
fylles rett etter messen, men de som var på vakt stilte
villig opp for redaksjonen.
Vi spurte begge gruppene om de kunne fortelle oss
hvor lenge de har holdt på, og om hva som var og er
motivasjonen deres for å gjøre denne tjenesten i menigheten. Vi ville gjerne også høre litt om hvordan de forbereder seg og arbeider med oppgavene.
De fleste av kirkekaffegruppene som er aktive nå,
har sprunget ut av en av de store nasjonale gruppene i
menigheten vår, og vi lurte derfor på om dette har sammenheng med et ønske om å presentere seg og profilere
seg for resten av menigheten gjennom denne tjenesten.
Og benytter de bevisst anledningen til å by på noe som
er typisk for deres opphavsland?
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Til slutt spurte vi om de hadde noen råd til andre
som kunne tenke seg å gjøre en innsats under kirke
kaffen, men som kanskje er litt usikre på hvordan de
kan komme i gang.
Fra den eritreiske gruppen snakket vi blant annet
med Anna, Sabella, Leteyesus, Adhanet, Silas og Almaz.
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– Jeg har holdt på med dette i ca. 25 år nå. Det er
viktig at alle stiller opp for Kirken med det man kan.
For meg var det innsats under kirkekaffen som falt seg
naturlig, for andre kan det være helt andre oppgaver.
Men alle har vi kunnskaper og erfaringer som vi kan
bidra med.
– Jeg blir aldri sliten og lei av å drive med dette!
Motivasjonen er der hele tiden, for det er så viktig å
kunne gjøre noe for Kirken, for menigheten vår, for
fellesskapet og samværet.
– Min viktigste motivasjon, det er mamma'n min! :)
– Kirken stiller opp for oss alle, prestene er der alltid
for oss, og da er det viktig og naturlig at vi bidrar til
fellesskapet. En levende menighet krever prester som
stiller opp, men like viktig er det at de som går i menigheten også tar ansvar, stiller opp og tar i et tak der det
er nødvendig.
Når gruppen har avtalt dato og skrevet seg opp på
liste, snakker de sammen en fire-fem stykker på forhånd, og oppgavene fordeles. De fleste har vært med
ganske lenge og vet hva som skal gjøres, så det går ikke
veldig mye tid med til planleggingen.
Å profilere seg som nasjonal gruppe kan nok være
fint for å vise at man stiller opp og gjør noe, men ellers
er ikke det noe de tenker på som spesielt viktig.
– Det viktigste er jo fellesskapet vi har her etter
messen, og ikke hvor vi kommer fra.
– Angående maten, så serverer vi noen ganger mat
som er typiske for Eritrea, det synes vi er hyggelig, men
de fleste søndager tenker vi ikke på det. Vi vet jo hva folk
liker, og det meste av det vi serverer er noe som passer
for de aller fleste av oss, uansett hvor vi kommer fra.
Når det gjelder råd til andre som vil starte er kirkekaffegruppe, så er rådet klart:
– Ikke tenk for mye, ikke gjør det for vanskelig. Bare
finn noen du vil arbeide sammen med, og kast dere ut i
det! Det blir sikkert bra, og så vil dere lære underveis.

Fra den vietnamesiske gruppen snakket vi mest
med veteranene Mung og Mi, og dessuten Thien, som
er ganske fersk på laget, men som har stilt med
sjokoladekake for dagen. Han er dessuten gruppens
språkkonsulent, for ikke alle snakker like godt norsk.
Veteranene på laget
har begge holdt på med
dette i rundt 15 år.
– Motivasjonen, den
kommer fra hjertet. Og
av kjærligheten til Gud.
– Gud er jo kjærlighet, og han har gitt oss så
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mye. Fra Ham kommer kjærligheten til Kirken vår og
lysten til å hjelpe til i menigheten. Det er helt naturlig,
og så blir det etter hvert en vane å tjene på denne
måten.
– Og så er det så godt å få møte hele menigheten, og
å få være sammen på denne måten etter høymessen.
Dette er ikke bare jobb, det gir oss noe når vi kan få
hjelpe andre.
Når det gjelder forberedelser, så kontakter de hverandre noen dager i forveien og gjør avtaler. Oppgavene
går litt på omgang, men etter hvert blir det også et mønster i hvem som tar hovedansvaret for hva.
Det meste lages i stand hjemme og tas med. Da blir
det ikke så mye som skal gjøres på kjøkkenet i menigheten. Noen starter etter fromessen, og da er alt klart til
storinnrykket etter høymessen.
– Vi tenker ikke mye på den nasjonale bakgrunnen.
Vi finner gleden i å gjøre noe for andre, for alle i menigheten, det er det viktigste!
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– Joda, det kan være fint å presentere noe mat som
er typisk vietnamesisk, men for eksempel vårruller er
mat som de fleste er kjent med og glade i, de er lette å
selge til alle!
– For oss er det ikke noe mål i seg selv at vi skal
representere en nasjonal gruppe, men vi kjenner hverandre og kommuniserer godt, og da blir det lett å
samarbeide.
Rådet til andre som vil starte opp med en kirkekaffe
gruppe, det blir nettopp det å finne noen som man kan
stole på og som man kan arbeide godt sammen med, og
så er det egentlig bare å sette i gang!
Vi takker begge gruppene for at de ville stille opp
både til bilder og samtale, men først og fremst tror jeg
vi har alle med oss når vi sier at vi virkelig er takknemlige for den innsatsen som mange av dere gjør, år etter
år. Tenk så stusselig det hadde vært uten… Vi trenger
dere også videre!
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Polsk kirkekaffe
Anna Pietras – anna.pietras@katolsk.no

Den polske kirkekaffen organiseres av Agnieszka
Adamska. Noen kaller henne bare Aga. Hun er godt
kjent i det polske miljøet, hovedsakelig som kateket og
katekesekoordinator. Selv om Agnieszka har 3 barn
(gutter på 12, 10 og 8 år) og til daglig jobber som pedagogisk leder i barnehage, finner hun tid til katekesebarna også. Hun er en strålende person med en meget
positiv holdning og hodet fullt av ideer.
Hun står bak den polske førstekommunions-, juleforestillings- og kirkekaffekoordineringen, men… hun
vil ikke ta æren selv. Hun legger fort til at hun har en
god del støttespillere for å få alt til å gå på skinner.
Heldigvis finnes det noen engasjerte foreldre og personer i forskjellige bønnegrupper som alltid stiller opp og
hjelper til.
Polsk kirkekaffe koordineres slik at hun fordeler
ansvar til de forskjellige gruppene som tilhører St.
Hallvard. I praksis står enten foreldrene til katekesebarna for kirkekaffe eller St. Joseph-mennene,
Huskirken og Rosenkransgruppen.
Hva er motivasjon deres for å forberede kirkekaffe?
Svarene er ganske like. Aleksandra sier at det er viktig å
være sammen, gjøre ting sammen for felleskapet og gi
noe av seg selv til de andre.
Halina legger til at samarbeid, praktisk hjelp og å
være sammen med de andre troende er viktig og samtidig hyggelig. Og ikke minst at hun liker å bidra.
Når det gjelder Agnieszka, er hun ikke vanskelig å
be. Gjennom hennes frivillige arbeid og store engasjement ser man nestekjærlighet.
Tusen hjertelig takk til alle som bidrar i menigheten
ved mange forskjellige arrangementer og prosjekter.

Aleksandra og Rafal med to sine barn Maria og Kacper og Halina (bakerst) er en
av de som hjelper mye til. Gutten med hatt på heter Kacper. Agnieszka (vår
kjære alt mulig dame) er i midten.
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Ukrainsk kirkekaffe
p. Myron Kuspys – myron.kuspys@katolsk.no

Ukrainsk kirkekaffe finner sted hver siste søndag i
måneden. Det er organisert på den måten at folk kommer med kaker, fristelser, brødskiver og andre lignende
saker. Etter den Guddommelige Liturgien, mens presten skifter klær og rydder etter Liturgien, forbereder
folk og dekker bord. Når alt er klart,
ber vi en bønn og setter oss.
Folk liker kirkekaffe fordi det er
en god stemning og hyggelig atmo
sfære. Det er alltid noe å snakke om,
utveksling av informasjon og nyheter.
Alle trives godt fordi kirken er noe
som er felles, selv om alle har ulike
interesser så er pastorale ting felles
tema som forener alle og er interessant for alle. I tillegg er noen veldig
glad i gode kaker som kvinnene baker.
Under kirkekaffe deler vi også

Holmlia
kirkekaffe
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opplevelser, synger sanger når det passer og planlegger
noe. Ofte kommer det opp ferske og gode ideer. Slik
kom ideen om norskkurs som foregår hver søndag før
Liturgien. Kirkekaffe er en god anledning til å bringe
tid sammen med menigheten og presten.

Nesodden kirkekaffe
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Nye barne- og ungdomsassistenter
Huyen Nguyen – huyen.nguyen@katolsk.no

Menigheten lyste ut en 20% stilling som barne- og ungdomsassistent før jul og har siden 1. januar 2019 ansatt
to studenter som deler stillingen.
Nhat Luong studerer kjemi, spiller
gitar og kan omtrent alle sangene i
Adoremus.
An Viet Nguyen
studerer IT, har 13 års
fartstid som ministrant i Nhat Luong
St. Paul menighet i
Bergen og mange pallplasseringer
i NM i ministrering bak seg.
Begge har erfaring med å være leder
An Viet Nguyen
og arrangere helger og overnattinger, og
felles for begge er at de ønsker å bidra til gjøre en forskjell for barn og unge i menigheten, slik at barna også
får oppleve troen på samme måte som de selv har gjort.

Meld barna på!

I første omgang er guttene ansvarlig for
å holde SHUL i live, men de er også
ansvarlig for sosiale sammenkomster
for HaBaKo og ministrantene. Sistnevnte er dessverre
litt problematisk på grunn av rehabiliteringsarbeid i
kirken, men planen er etter hvert å ha jevnlige sam
linger på de samme dagene som katekesen foregår, med
teori i kombinasjon med sosialt program og felles måltid.
Foreldre vil bli informert per sms etter hvert. Fint
om dere kan sende påmelding som mail til huyen.
nguyen@katolsk.no eller sms til 489 57 391, med:
• Navn på barn
• Alder
• Hvilken «gruppe» de tilhører: HaBaKo og/eller
ministranter.

Katekesen er et sted hvor …
• Barna kommer nærmere Gud og Kirken gjennom
aktiviteter med andre katolikker
• Barna får kjenne på hvordan det er å være en del av
et katolsk fellesskapet
• Barna får lære mer om hva det å være katolikk
innebærer
• Barna får bli kjent med andre katolske barn,
utveksle tanker og erfaringer
• … og mye, mye mer!!

Fellesskap og tilhørighet

For mange barn er dessverre katekesen deres eneste
kontakt med katolikker utenfor familien og Kirken.
Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden
til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere
det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for
læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet
og tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd,
men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som
oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt
sikkert familie og jobb ved siden av, de også.

Støtte og engasjement

Et godt sted å være, et godt sted å lære –
men kan troen læres?
For at vi skal kunne tilby en katekese som oppfyller alle
punktene ovenfor, er det både nødvendig og helt kritisk
at vi har et tett samarbeid mellom menighet og hjem. Vi
kan lære barna grunnleggende fundamenter ved troen,
men barna kan aldri læres opp til å tro. Troen må
komme innenfra, og jo tidligere vi starter «opplæringen», desto større sjanse har vi til å lykkes.

Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler
ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra! Barn
utforsker og lærer gjennom bruk av sansene, og hvem
er det som ikke liker duften av nystekte vafler? Tenk at
noe så enkelt som en nystekt vaffel kan være med og
styrke barnas positive opplevelser og minner fra katekesen. Dette skoleåret har vi startet opp med vaffel
steking for katekesebarna på Tøyen skole, men dette er
ikke mulig uten foreldrehjelp – og vi tar gjerne imot
hjelp fra menigheten ellers også! Vil du være med og
bygge opp neste generasjon?
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Juleavslutning 8. desember
Jennie Vu m.fl.

Ingen grunn til å endre på en god oppskrift. Lørdag 8.
desember hadde 4.-7. klasse fri fra den ordinære katekesen fordi de hadde hatt Adventsovernatting 1.-2.
desember. Å feire katekesemesse for kun 1., 2., 3. og 8.
klasse ville vært altfor tomt og trist, så katekesemessen
utgikk denne dagen, til fordel for fellessamling i menighetssalen for 1.-3. klassingene. På grunn av den store
aldersforskjellen hadde 8. klasse forståelig nok sitt eget
opplegg.
1. klassingene sang På låven sitter nissen, 2. klassingene sang Tenn lys, 3. klassingene sang Et barn er født i
Betlehem, og kateketene dramatiserte Juleevangeliet – til
barn og foreldres store glede.

Deretter var det konkurranse mellom klassene om å
lage den lengste julelenken. Dette var det klasse 3B som
vant med glans – så vidt. Klasse 2B hadde gjort en iherdig
innsats, men etter nærmere ettersyn kom vi frem til at 3B
sin julelenke ikke hadde scoret på kvantitet, men også
kvalitet.

Nå er vi allerede godt i gang med de siste katekese
dagene dette skoleåret, men vi tar fortsatt imot nye barn.
Dette kommer derfor som en oppfordring til alle foreldre
med barn som ennå ikke er påmeldt i katekesen: KOM,
KOM, KOM! Det er kjempegøy!
Nr 1
2 -2019
-2015
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Resterende katekesedager skoleåret 2018/2019 –
vi tar alltid imot nye barn!

Men vi har stengt påmelding til førstekommunion og konfirmasjon våren 2019

1.-8. klasse
• 9. mars (ikke 8. klasse)
• 22.-24. mars
(KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 8. klasse)
• 6. april (ikke 3. klasse)
• 27.-28. april (KATEKESEHELG på Mariaholm for
3. klasse)
• 11. mai (ikke 3. klasse)
• 25. mai (bare 3. klasse, GENERALPRØVE til
førstekommunion)
• 15. juni (katekeseavslutning for 1.-7. klasse)

1.-8. klasse har katekese hovedsakelig andre lørdag i
måneden, med unntak ved skoleferie. 1.-5. klasse har
katekese på Tøyen skole, mens 6.-8. klasse har undervisning i St. Hallvard.
NB! På grunn av rehabilitering av kirkebygget,
holdes kirken og kapellet stengt frem til midten av april
- dersom alt går som det skal. Katekesemessen må dessverre utgå så lenge rehabiliteringsarbeidet pågår, slik at
katekesen varer kl.10-13, og barna hentes der de har
undervisning.

Katekesemessene har vært fulle av liv, og fulle av sang den siste tiden! Katekesemessen er en viktig del av katekesetilbudet, og vi bruker prosjektor, slik at barna
lettere kan følge med og ta aktivt del i liturgien. Derfor er det ekstra leit at den bortfaller mens rehabiliteringsarbeidet pågår.

NB! HUSK!

 INGEN KATEKESEMESSE I MARS OG APRIL.
Barna må hentes kl.13 der de har under
visning.

9. klasse
• 10. mars
• 24. mars (KONFIRMANTPRØVE)
• 31. mars (KUN FORELDREMØTE)
• 28. april
• 26. mai
• Onsdag 5. juni (GENERALPRØVE)
Side 15
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Konfirmantundervisningen for 9. klasse finner sted
i St. Hallvard, primært en søndag hver måned kl.11-15.
Konfirmantene møter til høymessen kl.11 hvor de
deltar som lektorer og kirkeverter i messen, før de fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille
menighetssal i 2. etasje.
FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke: lørdag 1.
juni 2018 kl.11 og kl.13.
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag
mandag 10. juni kl.10.30 og 13, med biskop Bernt
Eidsvig.
Ta kontakt med katekesekoordinator Huyen Nguyen
dersom det skulle være spørsmål i forbindelse med
katekesen, enten via mail eller mobil: huyen.nguyen@
katolsk.no / 489 57 391.
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Kjempegøy at vi er så mange som bidrar i katekesen i år! Vi har 32
kateketer og kateketassistenter på nåværende tidspunkt, men vet
allerede nå at flere ikke kommer til å fortsette neste år. Kan du tenke
deg å bli en del av denne fine gjengen? Jo flere vi er, desto mindre
arbeid blir det på hver enkelt, og desto mer energi har vi til å gjøre
det ekstra hyggelig for barna . Nå har også Pastoralavdelingen
tatt opp igjen arbeidet med å utforme ferdige undervisnings
opplegg, for hver måned, for hver klasse – noe som gjør det enda
lettere for frivillige å bidra som kateket. Kom igjen, ta kontakt!

☺

VI SØKER!

I år har vi 32 kateketer og assistenter, men vi vet
allerede nå at flere kommer til å slutte etter
sommeren på grunn av jobb og studier.
Vi trenger mange frivillige! Kan du tenke deg å
være kateket, assistent, vikar, vaffelsteker?
Eventuelt kokk på overnattinger og leirer?
Kanskje kjenner du noen som er egnet for
jobben? Ta kontakt for en uforpliktende samtale!
Side 17

Nr 1
2 -2019
-2015

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Katekese- og konfirmantundervisning
skoleåret 2019/2020:
Ungdommene blir ikke lenger konfirmert i 10. klasse,
men i 9. klasse her i St. Hallvard. Konfirmantunder
visningen gis over to år i 8. og 9. klasse, det samme
gjelder førstekommunionsundervisningen som gis over
to år i 2. og 3. klasse, og det er viktig at barna deltar på
undervisning begge årene. Dersom barna følger den
ordinære katekeseplanen, vil de motta førstekommunion i 3. klasse og fermingens sakrament i 9. klasse.
Dette er en påminnelse til alle foreldre med barn
som ikke går i katekesen ennå. Har du et barn som går
i 1. klasse i år, men som ikke
går i katekesen? Husk å melde
barnet på katekesen til høsten!
Det samme gjelder for dere
som har barn som går eller skal
begynne i 8. klasse. Barna går
glipp av viktig undervisning,
og dyrebar tid til å bli kjent
med jevnaldrende om dere
venter med å melde dem på
katekesen til det året de går i 3.
eller 9. klasse.
Nå sitter kanskje noen der
hjemme med en 3. eller 4. klassing som fortsatt ikke har mottatt førstekommunion, eventuelt en 9. eller 10. klassing som
Nr 1
2 -2019
-2015

fortsatt ikke har blitt konfirmert? Fortvil ikke, ta kontakt! Det finnes alltid en løsning.
Menigheten kommer til å sende ut invitasjonsbrev
med mer informasjon om katekesen i august. Navn- og
adresselistene hentes fra Oslo Katolske Bispedømmes
digitale register, og vi sender kun til barn som er registrert i menigheten. All informasjon i forbindelse med
katekesen kommer også til å ligge tilgjengelig og oppdatert på nettsiden innen utgangen av juni.

Side 18

KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Søndagsskolen – Ordets Liturgi for Barn
Mange småbarnsforeldre vegrer seg ofte for å ta med
barna i søndagsmesse, fordi barna gjerne oppfører seg
som barn flest – de befinner seg både høyt og lavt under
messen – noe som er helt forståelig.

Når?
Hver søndag under høymessen kl. 11, med unntak av
første søndag i måneden når det er Familiemesse.

Hva?
På søndagsskolen snakker barna om dagens lesning og
lærer om Kirken og om Gud. Målet er å legge til rette
for et levende møte med Jesus Kristus. Rent praktisk
foregår dette vet at barna går sammen med søndags
skolelæreren til menighetssalen før 1. lesning, og

kommer inn igjen etter trosbekjennelsen for å delta sammen med hele
menigheten i nattverdens liturgi.
Mens barna «er ute» får de evangeliet forklart på en barnevennlig
måte av våre søndagsskolelærere:
Darko, Eden, Hanneke, Josiane og Marta.

Hvem?
Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år (førstekommu
nionsalder), men alle barn er velkommen, og yngre
barn kan også bli med sammen med en forelder.
Vi håper dette tilbudet vil være med og bidra til at flere
barn finner glede i å komme til messe!

St. Hallvard menigheten MÅ ha flere søndags
skolelærere! Har du lyst til å bidra?
Som søndagsskolelærer bidrar du til økt trivsel hos
barna under messen, og er med å skape trygghet for
barna i Kirken. Det er et ferdig opplegg til hver søndag
som man kan ta utgangspunkt i så man trenger ikke å
være utdannet lærer eller bruke massevis av tid på
planlegging.

Jo flere vi er, desto mindre arbeid og færre søndager
blir det på hver person. Høres dette ut som noe for deg?
Da er du den vi søker etter!
Kontakt Hanneke: hanneke@live.no (932 61 767)
eller Huyen: huyen.nguyen@katolsk.no (489 57 391)

Har du lyst til å være ministrant
(altergutt/-pike) i St. Hallvard kirke?

Vil du være med å hjelpe presten under feiringen av
messen? Alle som har mottatt førstekommunion kan
bli ministrant, og det er alltid plass til flere. Gruppen
tar sikte på å samles en gang i måneden for øving og
sosialt samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert i søndagsbladet.

Har du lyst til å bli ministrant, ta
k ontakt med ministrantansvarlig
An Viet Nguyen, mobil: 473 68 998,
e-post: anviet_nguyen@hotmail.com
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Familiekoret i St. Hallvard kirke “HaBaKo”

Hver mandag skjer det noe spennende i St. Hallvard kirke
fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekoret. Vi
øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å
ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige Messe.
Alder spiller ingen rolle når man kommer for å prise
Herren med den stemmen man har fått. I HaBaKo er det
derfor ingen aldersgrense, og
barn helt ned i barnehagealder
er hjertelig velkommen.

Du er hjertelig velkommen!
Ta kontakt ved spørsmål:

Gjenstående datoer for
skoleåret 2018/2019
(med forbehold):
•
•
•
•
•

søndag 3. mars (familiemesse)
4. mars
11. mars
18. mars
25. mars

sr. Faustyna tlf. 23 38 44 11, mobil: 412 52 226
eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no
•
•
•
•
•
•

1. april
søndag 7. april (familiemesse)
8. april
29. april
søndag 5. mai (familiemesse)
6. mai

•
•
•
•
•
•

13. mai
20. mai
27. mai
søndag 2. juni (familiemesse)
3. juni
17. juni

Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene første søndag i måneden. På de søndagene det er familiemesse møtes vi kl.10.15 for å øve. Vi har det
veldig gøy sammen. Vil du være med? Kom da vel! Du er hjertelig velkommen.
Nr 1
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SHUL – St. Hallvard UngdomsLag,
en møteplass av og for ungdommer
For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger (Jak. 2:26)
Hei ungdommer!
Gjennom konfirmasjonen bekrefter dere troen som foreldrene
deres valgte for dere ved dåpen.
Ikke vær en del av dem som
«konfirmeres ut av kirken». Vær
heller kul - bli en del av SHUL!
Vi møtes hovedsakelig på fredager, bortsett fra 1.
fredag i måneden og ved skolefri.
Planen er i grove trekk:
Kl. 17.00: oppmøte og matlaging – for dem som
kan komme tidlig
Kl. 18.00: messe
Kl. 18.30: mat og aktiviteter
Kl. 21.00: kvelden avsluttes
Noen ganger har vi det bare gøy, andre ganger er troen i fokus. Som for eksempel da vi hadde «Sharing is caring» i november, smurte 101 matpakker, lagde 4 t ermoser
med kakao og vandret rundt i Oslos gater på utkikk etter vanskeligstilte.
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Datoer for våren 2019
• Fredag 8. mars
• Fredag 15. mars
• Fredag 29. mars
• Fredag 26. april

• Fredag 10. mai
• Fredag 24. mai
• Fredag 14. juni

Sjekk facebook og instagram for å holde dere oppdatert!
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag
shul.sthallvard

På vår siste samling før jul hadde vi møte og valg av nytt
styre. SHUL-styret består nå av følgende:
• Leder Dichino Nguyen
• Nestleder Hermon Daniel
• Styremedlem Natalie Flottorp
• Styremedlem Sebastian Laszcynski
Vi ønsker kontinuitet i SHUL og er kjempeglad for
at vi har fått inn styremedlemmer fra 3 ulike årskull.

Siden oppstart 31. august har vi hatt 45 ulike
 esøkende på SHUL, og det er mellom 15-20 stk som
b
kommer hver gang.
PS til foreldre: ungdommene er i trygge hender.
Det er voksne tilstede, selv om foreldre ikke har adgang

☺

Under ser dere noe av det SHUL har gjort så langt i år, og noe av det som står
på planen frem mot sommeren. Kom!
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Stille uke og påske 2019 A.D.
Palmesøndag 14. april
09:30 Fromesse på norsk
09:30 Messe på ukrainsk
11:00 Høymesse på norsk
13:00 Messe på polsk
14:30 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
19:00 Messe på polsk
18:00 Messe på Holmlia

Langfredag 19. april
11:00 Pasjonsgudstjeneste på ukrainsk
15:00 Pasjonsgudstjeneste på norsk
17:00 Pasjonsgudstjeneste på polsk
18:30 Sakramentstilbedelse på polsk
15:00 Pasjonsgudstjeneste i
Holmlia kirke
Påskeaften lørdag 20. april
11:00 Ingen messe på norsk
10:00 Velsignelse av påskemat på polsk
11:00 Velsignelse av påskemat på polsk
12:00 Velsignelse av påskemat på polsk
13:00 Velsignelse av påskemat på polsk
16:00 Påskevigilie på polsk og
velsignelse av påskemat
20:00 Påskevigilie på ukrainsk
22:00 Påskevigilie på norsk

Mandag 15. april
17:15 Tilbedelse og skriftemål
18:00 Messe på norsk
19:00 Messe på polsk og retrett
Tirsdag 16. april
18:00 Oljevigselsmesse i
St. Olav kirke, ingen messe
kl. 18:00 i St. Hallvard
19:00 Messe på polsk og retrett

Påskedag søndag 21. april
07:30 Påskedagsmesse på polsk
09:30 Fromesse på norsk
11:00 Påskedagsmesse på norsk
13:00 Påskedagsmesse på polsk
16:00 Påskedagsmesse på engelsk
19:00 Påskedagsmesse på polsk
13:30 Påskedagsmesse på Nesodden
18:00 Påskedagsmesse på Holmlia

Onsdag 17. april
11:00 Messe (ikke Kontaktklubb)
17:15 Tilbedelse og skriftemål
18:00 Messe på norsk
19:00 Messe på polsk, retrett og skriftemål
Skjærtorsdag 18. april
11:00 Skjærtorsdagsmesse på ukrainsk
16:00 Skjærtorsdagsmesse på polsk
18:00 Skjærtorsdagsmesse på norsk
Ingen agapemåltid
15:00 Skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke

2. Påskedag mandag 22. april
09:30 Messe på ukrainsk
11:00 Messe på norsk
13:00 Messe på polsk
14:30 Messe på polsk
17:00 Tilbedelse og skriftemål
18:00 Ingen messe på norsk

Sakramentstilbedelse på forskjellige språk
19:00 - 20:00 på norsk
20:00 - 21:00 på polsk
21:00 - 22:00 på vietnamesisk
22:00 - 23:00 på tamilsk
23:00 - 23:30 på eritreisk

Hvis du av helsemessige grunner må ha glutenfri hostie til kommunion, ta kontakt med en av prestene
dagen i forveien, så ordner de det for deg.
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Mars
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1

9

Lørdag

3 Familie
messe

2

Vietnamesisk
bønnegruppe

10 Konf.
9 Katekese
katekese
1.-7. klasse
9. klasse

4 HaBaKo

5

Grunnkurs i
troen
11 11 HaBaKo

12

13 Kirkekor

14 St. Joseph- 15
mennene Legfransiskanerne

16 Katecheza

17

19

20 Kirkekor

21 St. Joseph- 22
mennene

23

24 Konf.prøve
9. klasse
Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

26

27 Kirkekor

28 St. Josephmennene

10

6
Askeonsdag
Kirkekor

Norsk
ekteskaps
kurs
12

18 HaBaKo
Norsk
ekteskaps
kurs

7 St. Josephmennene

Søndag

8

8. klasse på Mariaholm
13

25 HaBaKo
Norsk
ekteskaps
kurs

29

30

April
Uke
14

15

Mandag
1

Tirsdag
2

Grunnkurs i
troen
8 HaBaKo

9

Onsdag

Torsdag

3 Kirkekor

4 St. Josephmennene

10 Kirkekor

Fredag
5
Vietnamesisk
bønnegruppe

11 St. Joseph- 12
mennene Legfransiskanerne

Lørdag
6 Katekese
1., 2. + 4.-8.
klasse
13

Søndag
7 Familie
messe

14
Palmesøndag

3. klasse på Mariaholm
16

15

17 22

16

Andre
påskedag

23

17 Kirkekor

24 Kirkekor

18

Skjær
torsdag

25 St. Joseph- 26
mennene

29 HaBaKo
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Lang
fredag

20

21
Påskeaften

27 Katecheza

Første
påskedag

28 Konf.prøve
9. klasse
Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

Latvisk
dansegruppe
18

19

30
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Mai
Uke

Mandag

Tirsdag

18

19

6 HaBaKo

Grunnkurs i
troen
20 13 HaBaKo

21 20 HaBaKo

22

27 HaBaKo

7

14

Onsdag

Torsdag

1

2 St. Josephmennene

Arbeidernes
dag

8 Kirkekor

Latvisk
dansegruppe
15 Hallvardsdagen
Kirkekor

21

Latvisk
dansegruppe
22 Kirkekor

28

Latvisk
dansegruppe
29 Kirkekor

Fredag
3

Søndag

4 Katecheza

5 Familie
messe

Vietnamesisk
bønnegruppe

9 Legfransis- 10
kanerne

St. Josephmennene
16 St. Josephmennene

Lørdag

17

Grunn
lovsdag

23 St. Joseph- 24
mennene

11 Katekese
12 Konf.
katekese
1., 2. + 4.-8.
9. klasse
klasse
Kirkekaffe /
"Kawa i c iasto"
etter polsk
messe kl. 13
18
19

25

26 Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

Familiehelg på Mariaholm
30

Latvisk
dansegruppe

Kristi
Himmelfartsdag

31

Juni
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

22

23

3 HaBaKo

4

5 Kirkekor

11

Latvisk
dansegruppe
12 Kirkekor

Ferming i
St. Hallvard
17 HaBaKo
18

Latvisk
dansegruppe
19 Kirkekor

24

Latvisk
dansegruppe
26 Kirkekor

Grunnkurs i
troen
24 10 Annen
pinsedag

25

26

Lørdag

25

6 St. Josephmennene

7
Vietnamesisk
bønnegruppe

13 Legfransis- 14
kanerne
St. Josephmennene
20 St. Josephmennene

27

Søndag
2 Familie
messe

Første
kommunion i Pierwsza
komunia św.
St. Hallvard
8 Pinseaften 9
Første
pinsedag

15 Katekese- 16
avslutning
1.-8. klasse

21

22

23 Ukrainsk
katekese og
kirkekaffe

28

29

30

Latvisk
dansegruppe
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Messetider
St. Hallvard Menighet

Oversikt over messene under rehabilitering av kirkerommet.
Gjelder fra mandag 28. januar til ca. søndag 14. april 2019
Hverdagsmesser i St. Hallvard
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Sakrament-
andakt og
skriftemål
kl. 17.15
Messe kl. 18.00

Sakrament-
andakt og
skriftemål
kl. 17.15
Messe kl. 18.00

Messe kl. 11.00
Sakrament-
andakt og
skriftemål
kl. 17.15
Messe kl. 18.00

Sakrament-
andakt og
skriftemål
kl. 17.15
Messe kl. 18.00

Sakrament-
andakt og
skriftemål
kl. 17.15
Messe kl. 18.00
Polsk messe
kl. 19.00

Sakrament-
andakt og
skriftemål
kl. 17.15
Messe kl. 18.00
Polsk messe
kl. 19.00

Kl. 14.30
Polsk
Stor sal

Kl. 16.00
Engelsk
Stor sal

19.00
Polsk
Stor sal

Messe på Nesodden 1. og 3. søndag kl. 13.30
Messe på Holmlia hver søndag kl. 18.00

Søndagsmesser i St. Hallvard
Kl. 09.30
Norsk
Stor sal

Kl. 11.00
Norsk
Stor sal

Kl. 13.00
Polsk
Stor sal

Kl. 15.00
Ukrainsk
Lille sal

Velkommen til oss!

Høybråten Tannklinikk AS
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo
Timebestilling: 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no
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«Konfirmanthelg for 9. klasse: Bli lys»
16.-18. november var 9. klasse på obligatorisk konfirmanthelg på Mariaholm. Lederne var nok en gang team
AsianInvasion, og kateketene Antonio Cao og Steffen
Heim var med. Sofia Sandersen, som tidligere har
erstattet «vår» prestestudent Joachim Teigen, kunne
dessverre ikke delta, men vi fikk med oss både Sunniva
Fongen og Vivian Jensen og er veldig fornøyd med det.
«Bli lys» har vist seg å være en suksess som tema for 9.
klasse, så uten noe særlig om og men valgte vi å fortsette å bruke «Bli lys» som overordnet tema for 9. klasse
sin konfirmanthelg. Dette ble jobbet med på ulike
måter; blant annet gjennom teori kalt «konfirmasjon
del 2», men hovedsakelig gjennom aktiviteter, lek, skuespill og underholdning.
Hvorfor akkurat «konfirmasjon del 2» er det kanskje
noen der hjemme som undrer seg over. Det har rett og
slett å gjøre med at konfirmasjon som sakrament ikke

bare har å gjøre med å bekrefte troen (del 1), men at
man også må bringe troen videre (del 2). Vi er alle kalt
til å være verdens lys, jordens salt, og må vite forskjell
på rett og galt og ta egne valg deretter - uten påvirkning
fra flertallet, eller hva omgangskretsen måtte tenke og
mene. Dette er ikke lett, og særlig i den alderen ungdommene befinner seg i hvor de helst følger strømmen,
venners mening er viktigere enn foreldres mening, og
de ikke ønsker å skille seg ut. Men, med et godt samarbeid mellom menighet og hjem er dette nødt til å gå
rette veien. Også om noen velger å la troen stå på
standby etter konfirmasjonsdagen.
Det er i hvert fall ingen tvil om at konfirmanthelgen
har bidratt positivt i ungdommenes modningsprosess
frem mot konfirmasjonen. «Bli lys» har nemlig blitt en
intern frase som konfirmantene bruker seg imellom, og
det er godt å se at troen knytter dem sammen.

Det blir dessverre alltid litt frafall, til tross for at helgen er obligatorisk, men sjekk disse flotte ungdommene dere! Nå er det ikke lenge til de skal konfirmeres.
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Adventsovernatting 1. - 2. desember
Ivan Vu

45 barn påmeldt, 18.401 kr innsamlet på en snau time,
til Adventsaksjonen 2018: Jenters rettigheter i Uganda
og DR Kongo. DET ER GALSKAP!! Tusen takk til alle
foreldre, kateketer, barn – og så klart Elisabethsøstrene
og den fine menigheten vår som støtter barnas engasjement for fellesskapet. Vi gleder oss allerede til neste
gang!
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Hellige tre kongers fest
Darko Wakounig – darkowakounig@yahoo.com

Hanneke Ørne Bruce – hanneke@live.no

Den 6. januar feiret St. Hallvard menighet de Hellige tre
kongers fest, og med god hjelp fra mange, fikk mer enn
70 barn gleden av å gå rundt juletreet, synge julesanger
og møte de tre kongene og de vise mennene som ga
dem gaver i form av godteriposer. Denne tradisjon har
nå søndagsskolelærerne (og våre gode hjelpere) i St.
Hallvard opprettholdt i omtrent 20 år, og det er vi stolte
over. Saken er jo den, at vi får så mye glede av å se alle
disse barna (og deres foreldre), og slik kan vi holde tradisjonen levende. Som vanlig fikk vi masse energi og
motivasjon av å være sammen med våre flotte og entusiastiske barn i menigheten, i oppstarten av et nytt
semester.
Noen voksne synes kanskje det blir litt bråkete? At
de ikke får nyte kaffen sin i fred etter familiemessen?
Likevel så jeg bare glade voksne blant alle barna. Vår
menighet er mangfoldig i ordets dypeste betydning, og
det betyr at vi er rike; rike på mennesker som vil hverandre vel, rike på glede og ikke minst; rike på liv! En
slik dag er jeg dypt takknemlig for å være en del av vår
fine menighet.

Takk til pater Myron for fin familiemesse, godt hjulpet av sr. Faustyna og barnekoret. Takk til dere alle som
deltok og som hjalp til, store som små.
Så kan vi minne om at søndagsskolen som vanlig
gjennomføres hver søndag i måneden, hvis det ikke er
familiemesse eller annen veldig "høytidelig høytid",
som påske for eksempel, helt frem til skolene begynner
sin sommerferie. Alle barn er velkomne til 11-messen,
og søndagsskolen. De som ennå ikke har begynt på
skolen, kan følges av sine foreldre. Så ses vi plutselig i
messen og på søndagsskolen.
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SHULs nyttårsfest
Fredag 25. januar feiret SHUL 1 års jubileum for «oppstandelsen». Det vil si; et år siden ungdomslaget startet
opp igjen. Det var 2 retters: enchiladas og smuldrepai.
Og med både brus og velkomstdrink kunne ikke kvelden bli annet enn super. Guttene hadde gått ordentlig
inn for dette og hadde kledd seg i finstasen. Jentene var
slik de alltid er; småflau og sjenert.
Vi gleder oss til å feire SHUL i mange, mange år
fremover!

Kjenner du egentlig Jesus?
Ja, gjør du egentlig det? Dette, og mange andre spørsmål, skal 8. klasse forsøke å finne svar på når de reiser
på konfirmanthelg til Mariaholm 22.-24. mars. Vi gleder oss til å komme tilbake til dette i neste nummer av
Nr 1
2 -2019
-2015

Hallvardsvaka. Kateketene Marta Erdal, Stian Erdal,
Lars Baumbusch og Angelika Wimmer er med, det
samme er Team AsianInvasion. Dette kan ikke bli annet
enn superbra!
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Familiehelg på Mariaholm 24. - 26. mai 2019
2019 er for lengst i gang,
og årets familiehelg nærmer seg med stormskritt.
Vær med å bygge opp det
katolske familiefelles
skapet i menigheten!
St. Hallvard menighet
arrangerer tradisjonen
tro familiehelg der vi er
sammen for å bli kjent,
ha det gøy og for å få åndelig påfyll! Kanskje det
til og med blir anledning til å ta årets første bad i
Øyeren?Helgen passer for barnefamilier så vel som for
familier med litt eldre barn. Kanskje besteforeldrene vil
være med de også?
Familiehelgene har fra og med i fjor sluttet med å ha
konkrete tema. Nå har vi flere undertema vi skal fokusere på og lære mer om. I år skal vi blant annet snakke
om vår rolle i Kirken. Gjennom helgen tilnærmer vi oss
temaene, med praktiske aktiviteter, samtaler, lek, diskusjon, og gjennom bønn og liturgi i kapellet.
St. Hallvard menighet har medlemmer fra 136 ulike
land, men vi er alle én i Kristus. Vi går i messer på egne
morsmål og ber på ulike språk, men vi har bare én Gud.
Selv om vi kommer fra ulike kulturer og har ulike tradisjoner, er Kirkehistorien vår felles.
Påmeldingen er åpen, så hold av helgen og meld dere på!

Når?
Fredag 24. mai til søndag
26. mai 2019

Hvor?
Mariaholm, katolsk konferansesenter med idyllisk beliggenhet 1 times kjøretur fra Oslo.
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/mariaholm

Arrangementskomité:

St. Hallvard menighets Familiehelg arrangeres av frivil
lige på dugnad, og alle deltakere vil også bes om å ta i
et tak og bidra på en måte som passer for dem – ved å
hjelpe til med uteaktiviteter, i liturgien, med sang, fotball og volleyball, eller leker med barna, eller med andre
ting. Vi skaper denne helgen sammen i fellesskap.
Ekteparet Petter Bruce og Hanneke Bruce skal nok
en gang være med som praktiske ledere. I årets arrangementskomité sitter blant annet Darko Wakounig,
Gosia Bernhardsen, Marta Bivand Erdal, ekteparet Jana
og Milan Stas, Viktoria Van Der Meulen og Zeremariam
Yohannes. Har du lyst til å være en del av denne fine
gjengen? Eller har du innspill til tema og utforming av
program, eventuelt lyst til å bidra med noe (f.eks. musikk,
aktivitet m.m.)? Alle som ønsker å bidra med forberedelser eller med praktisk hjelp under helgen bes ta
kontakt med Huyen.
VI TRENGER SÆRLIG KOKKEHJELP, og blir
veldig glad om noen kan hjelpe oss med dette.

Påmeldingen er åpen!
Send mail til huyen.nguyen@katolsk.no eller sms til
489 57 391.
Påmeldingen må inneholde:
• Fullt navn på alle familiemedlemmer som skal delta
• Navn, alder og kjønn for alle barn som skal delta
• E-postadresse og postadresse
• Mobiltelefonnummer, gjerne til flere fra familien
• Kommer dere med egen bil – eller trenger dere
transporthjelp
• Om dere kan bidra med noe spesielt – sang,
musikk, idrett, uteaktivitet, dans, ministranthjelp,
forming, lek eller andre ting.
Frist: 5. mai 2019
For sent ute? Ta kontakt om du vil melde deg på etter at
fristen har gått ut.

Hva koster det?
Voksne: 550 kr
Barn: 300 kr (gratis fra og med barn nummer 4)
Om økonomi er en utfordring, ta kontakt med barneog ungdomsarbeider Huyen.

Transport:
I utgangspunktet reiser deltakerne privat. De som ikke
har bil kan reise med tog (Oslo-Spydeberg) og blir hentet
ved stasjonen, eventuelt kan vi ordne skyss fra Oslo.
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Den store relikvievalfarten i Hellighetens år

Thérèse av Lisieux og hennes foreldre i Norge
Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

Det var en ganske unik hendelse som fant sted i Norge
i oktober 2018. Da fikk vi besøk av relikviene av Den
hellige Thérèse av Lisieux (1873-1897) og hennes foreldre.
Den hellige Thérèse er en av Kirkens store helgener,
og hun er en av de få som har fått status som kirkelærer.
Det finnes ikke mange eksempler på at en helgens foreldre også er helligkåret, men den 18. oktober 2015
skjedde dette med foreldrene, Louis og Zélie Martin.
Thérèse selv ble helligkåret den 17. mai 1925 av pave
Pius XI, under en seremoni der 500.000 pilegrimer
deltok.
Hvorfor har så mange trykket "Lille Therese", som
hun ofte kalles, til sitt hjerte?
Jeg verken kan eller vil forsøke å gi et fullgodt svar
på dette spørsmålet her, men noen glimt fra hennes liv
og skrifter kan det minste antyde noe.
Hennes foreldre var sterkt troende og fromme mennesker, og de bevarte sin tro gjennom mye sorg og
lidelse. Denne troen maktet de på en spesiell måte å gi
videre til sine barn. Hele ni barn fikk Louis og Zélie,
men fire av disse døde før yngstedatteren Thérèse ble
født. Moren døde av kreft da Thérèse var 4½ år. De fem
søstrene som vokste opp gikk en etter en i kloster, fire
av dem i det samme karmelittklosteret. Thérèse selv ble
nonne i usedvanlig ung alder – kun 15 år gammel.
Hennes liv hadde ikke vært bare enkelt og sorgfritt
før hun gikk i kloster, og ikke skulle det bli det heller i
klosteret. Livet var preget av hverdagens mange utfordringer, og hun utmerket seg ikke på en måte som
skulle tilsi stor berømmelse. Sykdom svekket henne
mer og mer, og hun døde av tuberkulose som en helt
ukjent nonne i sitt kloster, bare 24 år gammel. Kjent ble
hun først etter sin død, gjennom utgivelsen av hennes
selvbiografiske skrifter, som hun skrev ned på
oppfordring.
Thérèse hadde ikke på noen måter en akademisk
bakgrunn, heller var det ganske begrenset med skolegang. Hennes etterlatte skrifter bærer ikke preg av å
være lærde teologiske avhandlinger. Og likevel har hun
altså i ettertid fått status som kirkelærer. For ved å studere hennes liv og det hun skrev, finner vi, midt i alt det
ordinære, enkle og stillferdige, en dyp og inderlig kjærlighet til Gud og menneskene hun har rundt seg.
Thérèse går seg ikke vill i snirklete teologiske abstraksjoner. Hun tolker Skriften intuitivt og enkelt, og
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kanskje nettopp derfor ser hun så godt og tydelig hva
som er budskapets kjerne.
«Han åpnet naturens bok så jeg kunne se, og jeg forstod at alle blomster han har skapt er vakre, at rosens
glans og liljens hvithet ikke gjør den lille fiolens duft eller en tusenfryds strålende enkelhet mindre. Jeg forstod
at om alle blomstene ville være roser, ville naturen ha
mistet sin vårlige prakt, markene ville ikke lenger ha
vært dekket med blomstenes fargesprakende rikdom.»
«Likesom solen skinner på sedertrærne og på hver
enkelt lille blomst samtidig, som om hver enkelt av dem
var den eneste på jorden, slik tar Vårherre seg av hver
eneste sjel som om den var helt makeløs...»
«Den blomst som nå vil fortelle sin historie, gleder
seg til å beskrive den godhet Jesus har vist den gjennom
sine nådegaver, og det helt uten dens egen fortjeneste.
Den erkjenner at det ikke var noe ved den selv som formådde å tiltrekke hans guddommelige blikk, og at det
alene er hans barmhjertighet som har skapt alt som er
godt i den.»
«Jeg har dessuten forstått at Herrens kjærlighet
åpenbarer seg vel så godt i en enkel sjel som ikke gjør
noe som helst motstand mot hans nåde, som i den mest
opphøyde sjel. Faktisk viser den ekte kjærlighet seg i
viljen til å bøye seg...»
«Jeg ønsker å oppfylle din vilje til fullkommenhet og
å nå frem til den grad av herlighet som du har gjort rede
for meg i ditt rike; kort sagt, jeg ønsker å bli en helgen,
men jeg føler min maktesløshet, og jeg ber deg, min
Gud, at du selv må være min hellighet.»
Midt i svakhet og utilstrekkelighet finner Thérèse,
gjennom den grunnleggende kjærligheten og tilliten til
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Gud, sin lille vei. Nettopp ved å erkjenne alt hun i seg
selv ikke makter, åpner hun hjertet for Åndens virke i
sitt liv.
Hun ser så godt fraværet av fullkommenhet i sitt liv,
men det leder henne ikke inn i oppgitthet, men snarere
en overgitthet til Gud.
Jeg husker at Lars Roar Langslet en gang i et foredrag snakket om håpet også for oss vanlige middelmådigheter. Og det er kanskje nettopp til oss som lever i
stadige møter med vår tilkortkommenhet, at Thérèse
spesielt henvender seg og har så stor appell. Hun er en
helgen som gir oss gjenkjennelse og som vi kan identifisere oss med.
I sitt hyrdebrev i forbindelse med Hellighetens år
skriver biskop Bernt Eidsvig:
Om noen skulle frykte at fullkommenhetens fjell er
ubestigelig, har Thérèse vist at det finnes en «heis» til
himmelen, kjent som «Den lille veien for åndelig barndom». Med ordene «mitt kall er kjærlighet», utfordrer
hun hver og en av oss til å velge Gud, uavhengig av livskall, situasjon og evner. For det er bare Gud som kan fylle
de dypeste lengslene i våre liv. Med troens gave oppdager
vi hvem vi ved Guds nåde får lov til å være. Som hellige
kan vi endelig bli «hele» mennesker.
I Oslo var det i St. Johannes kirke at du kunne få
oppleve relikviene av de hellige fra Lisieux, og det var
det mange som ønsket. Det ble feiret messer på flere
språk fortløpende gjennom søndagen, og flere tusen
mennesker møtte opp. Dagen ble rundet av med vesper,
der mange ordensfolk deltok, og så en avsluttende
sakramentsandakt.

For alle som ønsker å bli bedre kjent med den hellige Thérèse, anbefales boka En sjels historie. Du finner
den i vårt bokskap.
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St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon
(CongregatioSororum a Sancta Elisabeth – CSSE)
Sr. M. Aleksandra Michalska – stelisabethprovins@gmail.com

”St.Elisabethkongregasjonen ble grunnlagt av fire unge
kvinner, Klara Wolff, Maria Louise Merket, Matilde
Merket, og Franziska Werner som et privat religiøst
fellesskap for å reise rundt og pleie de syke i deres egne
hjem uten betaling. På den tiden fikk de som ikke
hadde råd til sykehus, ingen hjelp. I pleien av de syke
hadde våre grunnleggere en særlig kjærlighet for de
fattige og til den egne personlige fattigdom. I dette ble
den hellige Elisabeth av Thüringens liv og virke deres
inspirasjon og forbilde, og de valgte henne til verne
helgen for ordenssamfunnet. Etter Kristi ord: ”Alt hva
dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre,
det har dere gjort mot meg” (Matt 25,40), ville de i de
syke ”pleie de sårede lemmer på den guddommelige
Frelsers legeme”. Den 27. september 1842 innviet de sitt
virke til Jesu hjerte, og denne dagen feirer vi nå som
Kongregasjonens grunnleggelsesdag” – leser vi i
Kongregasjonshistorien.
Siden 1842 er det mange flere hus i St. Elisabeth
kongregasjonen som ble grunnlagt, ikke bare i
Schlesien, men også i mange andre områder og land
virker og tjener Elisabethsøstrene:i Tyskland, Polen,
Italia, Tsjekkia, Sverige, Norge, Danmark, Det Hellige
Land, Litauen, Ukraina, Russland, Brasil, Georgia,
Kazakhstan, Bolivia, Paraguay, Ungarn og Tanzania.
I år, den 27. september 2018, overalt hvor
Elisabethsøstrene er og virker, takket de Guds Forsyn
for Kongregasjons 176 års tilstedeværelse, og for salige
Maria Louises- og mange hellige søstres liv. På denne
dagen mintes vi også før de hellige legene Kosmas og
Damian(i dag 26.09) – vår kongregasjons skytshelgener. Nettopp på deres eksempel har våre mødre og
grunnleggerne begynt med uselvisk hjelp for nød
lidende. De har bøyet seg over de syke, og stelt deres
sår. Fulle av kjærlighet og offervillige gjerninger ga de
kongregasjonen sin begynnelse, og fremmet den
Barmhjertige Kjærlighets verk. Denne kjærligheten har
de båret til alle, særlig de mest trengende. På denne
spesielle dagen samlet vi oss i våre kapeller og kirker for
sammen å fornye vigselen til Jesu Hellige Hjerte. I år
gjentar vi den med stor kjærlighet og hengivelse: „Vår
Frelsers Jesu Kristi tilbedelsesverdige Hjerte, vi tilber
Deg… Vi elsker Deg… Vi innvier til Deg…”. Vi betror
i Hans særlige varetekt vår kongregasjon, dens verk,
oppgaver og hver og en av oss.
Nr 1
2 -2019
-2015

Det er verdt å huske at fra
kongregasjonens begynnelse har
Jesu Hellige Hjerte vært særlig
æret. Moder Franziska Werner
brakte bildet av Jesu Hjerte med
seg fra sitt barndomshjem. Dette
bildet hadde en spesiell plass i det
nydannende fellesskapet. Foran
bildet har grunnleggerne ofte
bedt om nådegaver, og æret Jesus.
Fra dag til dag vokste hengivelsen til Jesu Hjerte. Det
har ført til at Hans Hjerte er blitt sentrum for vår karisma. Grunnleggerne søkte tilflukt hos Jesus, ofret seg
selv og sitt påbegynte verk med usedvanlig kjærlighet
og hengivelse til Jesu Hellige Hjerte. Det dyrebare bildet
til moder Franziska ble plassert i moderhusets kapell i
Neisse (Nysa), kopier ble spredt, og de smykker alle
kongregasjonens hus til denne dag.
Bildet av Jesus med Hans Hjerte, er ikke bare våre
leiligheters-, klostres- eller kapellers pynt. Hjertet er
selve Tegnet på Jesu kjærlighet. Han viser oss Sitt Hjerte,
og sier „lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjer
tet” (Matt 11,29). Jesus ønsker fortsatt å forme og ledsage oss, og Hans åpne Hjerte er for oss kilden til inspirasjon for livet. Det gir oss mening, og styrker vårt
innerste vesen og gir oss retningen for livet. Den som
øser fra Jesu Hjertes kilde blir selv til andres kilde. Også
hl. Johannes Paul II har lært oss at: „tilnærming til
Kristus i Hans Hjertes mysterium, lar oss stoppe opp
ved det sentrale, og er samtidig, menneskelig sett, det
best tilgjengelige punkt for åpenbaring av Faderens
barmhjertige kjærlighet” (Dives in misericordia 13). Ut
fra dette Hjertet strømmer kjærlighetens ild til alle som
nærmer seg Det. Ilden antenner våre hjerter, og gir
kraft til å dele Guds kjærlighet med alle nødlidende.
„Fra denne betraktningen av Jesu Hjerte fødes et nytt
menneske; mennesket som er i stand til å røre ved det
usynlige Guds mysterium, mennesket som klarer å se
sporene etter Guds virke og logikk i verden. Endelig,
blir det mennesket som, slik Johannes under korset, etter å ha foreviget Jesu bilde i sitt hjerte, blir Kjærlighetens
vitne for alltid.” (p. K. Napora).
Vår kongregasjons historie bekrefter at Jesu Hjerte
var kilden for grunnleggerne i deres daglige, offervillige
tjeneste, men også til deres følsomhet og respekt for
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andre. Sine oppgaver utførte de av kjærlighet til Gud, til
Hans større ære, og for andres vel. I prøvelser og i motgang stolte de på Guds hjelp og på Jesu Hellige Hjerte,
fylt av visdom og følsomhet. Bestandig har de gjentatt:
„vær vår tilflukt…”. De avsluttet hver dag foran dette bildet og betrodde sine sorger, problemer, hjelpeløshet og
de syke som de besøkte, til Jesu Hjerte. Alltid var de
Gud nær. Med hver gest ville de utføre Guds vilje, og på
den måten nådde de til hellighetens mål i hvert av livets
øyeblikk.
Kjent og dyrebar for alle Elisabethsøstrene er „innvielsesbønnen...”- som vi ber den dag i dag i våre fellesskap.
Den er tegnet på grunnleggernes og de mange søstergenerasjoners hengivenhet. Denne bønnen følger oss i
viktige hendelser, både for kongregasjonen, og i våre
personlige erfaringer. Vi innvier til Guds Hjerte nye fellesskap, steder for misjonstjeneste, søstrenes arbeid, og
menneskene vi er sendt til. I fellesskap ber vi denne
bønnen i det minste hver fredag og den 27. dag i måneden. Derfor skal vi spørre oss selv om Jesu Hjerte er
styrkens kilde også for meg? Gir jeg virkelig hele mitt
kall, mine anliggender og lidelser til Ham? Øser jeg
kraften til å leve i fred med mine neste, eller til å tilgi
når det trengs fra Jesu Hjerte? Er Guds Hjerte kilden
min for å stå igjennom vanskeligheter, utfordringer og
forskjellige erfaringer? La oss åpne våre hjerter for
Jesus, og senke oss dypt i Hans Hjerte. Gjennom å leve
med Ham, og å øse styrke og kraft fra Ham, kan vi gjøre
vår tjeneste fruktbar, kjærlighetsfull, hengitt til Gud og
vår neste. Måtte Jesu Hjerte være et forbilde for hver av
oss, for som Han elsker oss, skal vi elske hverandre, og

bli i Guds kjærlighet (jfr. Joh 15,9). Som pave Frans
minner oss om, „vi er kalt til å satse med hjerte, det vil
si, på vårt åndelige liv, livets sterkeste røtter og følelsenes sentrum, vår persons midte” (3.6.2016).
Frukten av den barmhjertige og hengivne kjærlighet til
Jesu Hellige Hjerte er Elisabethsøstrenes nye ordenshus
som ble åpnet i stadig nye steder i verden.
I året 2015 har den Norske Provins feiret i Hammerfest
sitt 135 års Jubileum for tilstedeværelse i Norge. Samme
år har også Regionen Brasil feiret sitt 25 års Jubileum,
og i året 2018 har også Regionen Russland feiret den 26.
august i Novosibirsk sitt 25 års Jubileum med høytidelig
Messe kl. 11:00 i Herren Forklarelse Domkirke i
Novosibirsk med bp Clemens Pickel som hovedcelebrant.
Både i Brasil og i Russland deltok Provinsforstanderinne
sr. M. Katarina Hodyr som alle andre Provinsforstande
rinner i de store og viktige begivenheter. Den 6. september 2018 reiste alle inviterte Søstrefra Novosibirsk
til Moskva for å takke Gud for søstrenes tjeneste i den
europeiske delen av Russland. Søstrene fikk også mulighet å besøke de viktigste steder i Moskva, og 60 km fra
Moskva kunne søstrene ære relikvie av den hl. Sergiusz
fra Radoneża.
Hovedjubileumsfeiringen i Russland fant sted i Moskva
den 8. september 2018 kl. 19:00 i Maria Immaculata
Domkirke. Eukaristien ble feiret av Erkebiskop Pawel
Pezzi og Erkebiskop CelestinoMigliore som er apostolisk nuntius i Russland.
TE DEUM LAUDAMUS …
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Visitas og Transitus for
legfransiskanerne

Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

Som de fleste vel vet, har vår menighet en fransiskansk
historie, og det var i en årrekke en fransiskansk kommunitet som holdt til her. Klosteret er borte nå, men
legfransiskanerne holder ved sin tilstedeværelse den
fransiskanske tradisjonen levende. Den legfransiskanske fraterniteten i Oslo er, sammen med de andre norske fraternitetene i Norge (Bergen, Lillestrøm og
Tønsberg) tilknyttet OFS (OrdoFranciscanusSaecularis),
som er det offisielle navnet på legordenen. Ordenen ble
stiftet av St. Frans av Assisi selv, noen få år før han døde.
Vår historie strekker seg altså ca. 800 år tilbake i tid, og
ordenen har i dag fraterniteter spredt rundt i mange
land over hele verden.
I midten av september hadde Legfransiskanerne
OFS i Norge offisiell visitasfra Roma. Slike visitaser er
med på å knytte den store fransiskanske familien
sammen, og besøket skal også
sikre at ordenens offisielle regler
og retningslinjer blir fulgt.
Våre visitatorer var denne
gang fr. Alfred Parambakathu
OFM Conv og Ana Fruk OFS.
Fr. Alfred kommer opprinnelig fra India, men er nå stasjonert
i Roma. Ana Fruk er fra Kroatia
og er ansatt ved Universitetet i
Zagreb, men tilhører også legfransiskanernes sentralledelse i
Roma.
Visitasen gikk over en helg,
og tiden ble brukt til møter, samtaler og hyggelig samvær, samt
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tidebønner. Vår åndelige veileder, p. Hallvard, var kommet fra Høysteinane kloster i Larvik for å være sammen
med oss, og fra Larvik kom også br. Bjarne, som mange
av dere kjenner godt. Lørdag feiret vi messe i St. Joseph
kirke og søndag var vi i Mariakirken på Stabekk, der det
også er fine lokaler for møter.
Minnedagen for den hellige Frans er 4. oktober.
Kvelden før feirer vi vanligvis Transitus, som er en fin
seremoni der vi minnes Frans' utgang fra det jordiske
livet og inngangen til livet hos Gud. Av praktiske grunner feiret vi i år Transitus 4. oktober. De fremmøtte legfransiskanerne fornyet også sine ordensløfter denne
kvelden i St. Olav kirke. Tre av fransiskanerbrødrene fra
Larvik feiret messen sammen med oss og ledet
Transitus-seremonien etterpå.
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Katecheza
Agnieszka Adamska – aga.adamska15@gmail.com

Ostatnie miesiące dostarczyły nam dużo wrażeń. W
grudniu odwiedził nas św. Mikołaj a dodatkowo część
dzieci uczestniczyła w warsztatach świątecznych. Sporo
działo się też w grupie kl. 5-7, gdzie znalazł się czas na
świąteczną zadumę a młodzież otrzymała wyjątkowe
biblie w wersji dla młodych.
Natomiast styczniową katechezę ogarnęło
karnawałowe szaleństwo! Tym razem wybraliśmy się w
podróż dookoła świata. A tu atrakcji bez liku…
Najpierw do akcji wkroczyła Ania, która poderwała
dzieci do tańca. Nie było tu taryfy ulgowej. Skoczna
muzyka wraz z pełną mocą pozytywnej energii naszej
wodzirejki to połączenie wręcz zabójcze! Po takim treningu nie jeden tancerz dostał zadyszki…. A pod
koniec zarumienione i zadowolone buzie marzyły tylko
o szklance soku i … jedzonku!!!! Tutaj zadaniu sprostali
nasi trzej muszkieterowie: Andrzej, Marcin i Mariusz
oraz ich dzieli pomocnicy. Chwila oddechu w pełni
zasłużona… Ale to był dopiero początek. Na dzieci
czekały różne atrakcje. Wielkim zainteresowaniem
cieszył się nasz tor przeszkód m.in. z kładką pośród
wygłodniałych rekinów oraz siecią pająka. Można było
też złowić rybkę i pobawić się ze słoniem, który chętnie
łapał rzucane obręcze. Nie zabrakło zadań plastycznych,
jak rysowanie flag, kolorowanie mapy oraz wykonywanie masek i afrykańskiej biżuterii. Promowaliśmy
również konkurs ogłoszony przez NUK a dotyczący
uczuć (zwycięzcy zostaną ogłoszeniu zapewne w
najbliższym numerze «Arken»). I nasz gwóźdź programu: nasza coroczna loteria!!! Jak zwykle pluszaki
cieszyły się największym powodzeniem. Ten radosny
pisk, jaki dotarł do moich uszu, gdy zaprezentowałam
pierwszego słodkiego zwierzaczka… bezcenny!!!
Wierzcie mi, będzie on dla mnie wskazówką na
przyszłość!!! Na szczęście u nas nikt nie zostaje bez
nagrody. Na każdego czekał tajemniczy upominek.
Ale styczeń nie byłby styczniem w naszej parafii bez
jasełek! Już na następny dzień grupa naszych aktorów
wystawiała przedstawienie o Bożym Narodzeniu. Dużo
emocji i radości. Zwieńczenie pracy i trudów zwią
zanych z cotygodniowymi próbami. My, którzy braliśmy
udział w tym niezwykłym projekcie, zgodnie przyznajemy, że magia tych spotkań, więź jaka rodzi się między
dziećmi, poczucie wspólnoty są niesamowite.
Wszystko pięknie, ale… Bardzo często bierze się to
jako coś oczywistego, coś co nam się po prostu należy.
Jednak za tymi sukcesami stoi zaangażowanie wielu

osób. I cieszę się, że jest ich coraz więcej. Nie sposób ich
tu wszystkich wymienić. Każda z nich ma rodzinę,
dzieci, pracę zawodową, obowiązki, problemy… Każda
z nich żyje na wysokich obrotach.
Wśród nich chcę wspomnieć najpierw o Jolancie
Nowińskiej, która jest mózgiem wielu naszych operacji.
Jako osoba bardzo kreatywna, posiadająca zmysł piękna
i wrodzony talent artystyczny jest dla nas zawsze
kopalnią pomysłów. Nie boi się tworzyć śmiałych wizji
i zarazem panuje nad oporną materią jak nikt inny (artystka, która potrafi stąpać twardo po ziemi)! Bez niej
żadna większa akcja nie doszła by do skutku. Bezcenna!
Anna i Krzysztof Szeja, nasz muzyczny duet, choć
nie tylko… Krzysiu bowiem dał nam się już poznać
jako wspaniały katecheta, którego słowo nie przechodzi
obojętnie i celnie trafia do serc dzieci i młodzieży.
Zarówno dla Ani jaki i jej męża uwielbienie pieśnią
Boga zajmuje ważną część ich życia. Dla nich muzyka
jest najwspanialszą z modlitw! Stąd pomysł na scholę w
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naszej parafii. Oboje radośni, nieprze
widywalni, lubiący improwizować, ale
jednocześnie zawsze perfekcyjnie przygotowani. Jest w nich moc!
Aleksandra Cekiera była z nami od
zawsze... i uczestniczyła w powstawaniu
chyba wszystkich projektów, które
pojawiały się wokół katechezy. W tym
roku prowadzi również zajęcia w grupie
kl. 1. Wielokrotnie przekonałam się o
tym, że można na niej polegać. Jest
osobą posiadającą wiele talentów. A do
tego potrafi rozwiązać każdy problem.
Ta iskra w oku! Wulkan energii!
I Robert Sikora, z którym
tworzyliśmy katechezę polską przy
naszej parafii od początku jej istnienia.
Była to bardzo dobra współpraca.
Dlatego też bardzo trudno jest mi
pogodzić się z faktem, że właśnie
dobiegła końca. Radosne usposobienie,
świetny kontakt z młodzieżą, intere
sujące tematy, troska o wychowanie w
duchu patriotycznym… Człowiek z
poczuciem misji. To właśnie nasz
Robert. Jedyny i niepowtarzalny!
Takich bohaterów jest oczywiście
więcej. Poświęcają swój cenny czas, by
tworzyć dzieło, które jest tak bardzo
ważne dla naszych dzieci. Te wszystkie
nasze atrakcje nie są bowiem tworzone
dla samych siebie. Są one u
 kierunkowane ku Bogu. A On jest naszą miłością
i naszym życiem. Pozwólmy naszym
dzieciom tego doświadczyć. Czyńmy
dobro!
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Mężczyźni św. Józefa

Dominik Wojtyczka – dominik.wojtyczka@gmail.com

Grupa Mężczyzn św. Józefa rozpoczęła już trzeci rok
działalności przy naszej parafii. Przez ten czas
mieliśmy wielu wspaniałych prelegentów którzy
mówili nam jak żyć w dzisiejszym świecie i radzić
sobie z problemami, na wzór św. Józefa. Byli to m.in.
Jan Pospieszalski, Dariusz Malejonek, Mieczysław
Guzewicz, Jacek Pulikowski, o. Adam Szustak, ks.
Rafał Jarosiewicz czy Jan Budziaszek.
Każdy z gości, którzy są zapraszani na Spotkania
Otwarte, przyjeżdża do nas z konkretnym tematem.
Tematy te wynikają z naszych potrzeb i dotyczą
codziennego życia, naszej wiary, relacji między
ludzkich, małżeńskich czy wychowania dzieci.
Uczymy się też doskonalenia swoich cnót takich jak
miłość, łagodność, męstwo, cierpliwość, oddanie.
Ale najważniejszym celem naszych spotkań jest
spotkanie ze Słowem Bożym w małych grupkach. Dla
wielu z nas jest to jedyna okazja do rozważania Słowa
Bożego, ponieważ specyfika miejsca, oraz niejednokrotnie sytuacja w której żyjemy, zmusza nas do
ponadwymiarowej pracy. To zaś powoduje, że nie
mamy zbyt wiele czasu dla siebie i swojego rozwoju.

Dlatego warto zapoznać się bliżej z naszą grupą,
która przy wypracowanym przez lata planie działania,
daje możliwość rozwoju osobistego przy niewielkim
nakładzie czasowym. Plan naszego działania to tylko
3 dni w roku, to program 72 godzin do Zmartwych
wstałego Życia:
 3 dni to właśnie 72 godziny.
 3 dni to również 3 formy męskich spotkań.
Proponujemy Wam udział w:
 spotkaniach formacyjnych co 2 tyg. (2 godz.
formacyjne miesięcznie - 24 godziny rocznie)
 raz w roku całodziennej konferencji dla mężczyzn
(6 godzin rocznie)

raz w roku weekendowych rekolekcjach dla
mężczyzn (od piątku wieczorem do niedzieli w
południe - 42 godziny). Zapraszamy!
Jeśli masz pytania bądź jesteś zainteresowany
dołączeniem do nas, skontaktuj się z Dominikiem
Wojtyczka tel. 401 02 281, e-mail: dominik.wojtyczka@
gmail.com
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«O jul med din glede ...»
Julefest i St. Hallvard 11. januar
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Fredag 11. januar gikk julefesten i St. Hallvard av stabelen. Menighetsrådet med Johan Fosse og Almaz Arefe
Frezghi i spissen hadde forberedt en kjempehyggelig
fest med alt som hjertet kunne ønske. 60 festglade
menighetsmedlemmer hadde fulgt invitasjonen.
Tradisjonen tro begynte festen med messe kl. 18 og
fortsatte deretter i menighetssalen. En god musserende
vin som velkomstdrink hjalp til med å bringe god stemning fra første stund. Etter at alle hadde funnet en plass
ved et av de tre store langbordene, ble det allsang med
knurrende maver. Men så ble buffeen åpnet, og bord
etter bord fikk mulighet å forsyne seg med deilig norsk
og eritreisk julemat som inkluderte ribbe, julepølser og
medisterkaker, lammekoteletter og kyllinglår, en sterk
eritreisk gryte med deilig kjøtt oppi, salater, røde,
grønne og hvite kålspesialiteter, røde linser i en salig
blanding med alt-mulig-godt og så videre. Desserten
bestod av hjemmelagde kaker med mye deilig frukt
samt kaffe og te.
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Underholdningen sørget noen unge jenter med
masse talent for. De sang, spilte og danset, til dels godt
støttet av vår organist Xavier Fourny med følge. En
polsk folklore-duo sang et par polske julesanger, etter
hvert ble det også gang rundt juletreet. Et av høydepunktene var quizen som krevde solid kjennskap til
områder som sport, geografi og vår kristne tro. I mellomtiden ble det solgt lodd – og det var utrolig flotte,
tallrike gevinster å få. Loddene gikk unna som varmt
hvetebrød, og det tok en god del tid å forberede og
gjennomføre loddtrekningen. Etter at p. Carlo hadde
takket alle som hadde bidratt til å gjennomføre arrangementet og alle som hadde deltatt, var det mange som
ruslet hjem i salig stemning og til dels fullpakket med
hyggelige gevinster mens det nærmet seg midnatt.
Vel møtt neste år på andre fredag i januar, dvs. 10.
januar! Sett av tiden allerede nå!

☺
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Fasteaksjonen 2019:
Sult stjeler barns framtid
Caritas Venezuela advarer om at 200 000 barn står i fare for å dø av sult i det kriserammede landet. Rosa Irima, (62), får sjekket sitt barnebarn Gabriel, (6 måneder)
av Caritas-frivillige som arrangerer helsekontroll i Tomuso/Venezuela. Foto: Caritas Internationalis

En av de største farene ved sulten er ikke hva den gjør her og nå. Det er problemene den skaper
på sikt. Ved å støtte årets fasteaksjon, gir du barn som lider av matmangel en bedre start i livet.
Over halvparten av de 821 millionene som sulter verden over i dag er barn. 151 millioner barn opplever
veksthemning som en følge av at de har fått for lite
næringsrik mat i oppveksten. Når man legger til de
femti millionenesom er avmagret på grunn av mangel
på mat, blir tallet på barn som lider nød på grunn av
sult over 200 millioner. For lite mat i de yngste årene, i
en av de mest sårbare fasene i barns liv, kan få alvorlige
konsekvenser langt inn i framtiden.
- Matmangel kan føre til dårligere fysisk og kognitiv
utvikling enn for barn som har fått nok mat. Det kan for
eksempel føre til lærevansker og gi dårligere resultater
på skolen, som fører til at barna får dårligere lønn på
sikt, sier leder for utenlandsarbeidet i Caritas Norge,
Marit Sørheim.
Hun understreker videre at det å unngåveksthemning
og avmagring blant barn og unge er avgjørende for
Caritas i for eksempel land som Uganda og DR Kongo.
- Derfor er vi veldig opptatt av å sørge for at alle
familier får mulighet til å sette mat på bordet, også
lenge etter at våre prosjekter er fullførte. At barn får nok
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mat til at de utvikler seg normalt, er sentralt for å
oppnåutvikling i noen av verdens aller fattigste land,
sier hun.
Konsekvensene av at de aller yngste ikke får den maten de har bruk for merkes blant annet på økonomien:
Den framtidige veksten i økonomien i mange fattige
land blir lavere på grunn av barns sult. Derfor haster det
med å vinne kampen mot barnesulten. For å nå det målet trenger vi din hjelp.

Hva er stunting?
• Stunting, eller veksthemning, vil si at kroppen ikke
får nok næring til å vokse og utvikle seg normalt.
• 150.8 millioner barn er veksthemmet på grunn av
matmangel i dag.
• Det største antallet veksthemmede barn finner man
i Afrika.

Hva fører sulten til?
• Omtrent halvparten av de barna som dør før de er
fem, dør av sykdommer skapt eller gjort verre av sult.

Side 42

CARITAS NORGE

• 52 millioner barn verden over lever i en tilstand der
de veier altfor lite i forhold til høyden sin. Dette øker
risikoen for at de dør av helt vanlige sykdommer.
• Det er flest som sulter eller er underernærte i Afrika.
20 prosent av Afrikas befolkning enten sulter eller er
underernærte. I Nord-Amerika og Vest-Europa er
det samme tallet 2.5 prosent.

• I våre langsiktige prosjekter, i Niger, Mali, DR Kongo,
Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka, har vi et
spesielt fokus på kvinnelige bønder, og sikrer derigjennom at deres barn får mat, slik at de slipper å
sulte.

FASTEAKSJONEN 2019:

To hovedårsaker til sult er konflikt og klimaendringer. Det første er
vanskelig for Caritas Norge å stoppe. Effekten av klimaendringer
kan vi redusere gjennom klimasmart landbruk. Sult går ikke over av
seg selv. Du kan redde liv.
SMS: Send kodeord Nullsult eller nullsult til 2160
(200 kr per sms)
Vipps: 12135. Merk innbetalingen Nullsult
Gavekonto: 8200.01.93433

Hva gjør Caritas for å bekjempe sult blant barn?
• Alle våre prosjekter har fokus på matsikkerhet for de
aller yngste barna.
• I vårt nødhjelpsarbeid, for eksempel i Venezuela, er
vi særlig opptatt av at spedbarn og gravide og
ammende mødre får tilgang på mat. Slik unngår vi at
barna blir underernærte.

BISTAND:
Mat gjør
drømmer til
virkelighet
Catherine Trautes / Caritas Norge

DR Kongo: Lærer, minister, sykepleier, prest.
Fremtidsdrømmene til barn i DR Kongo er
kanskje ikke så ulike de norske barn har, selv om
hverdagen er ganske annerledes. Nok mat gjør det
lettere for barna å oppnå dem.
I DR Kongo har Caritas Norge med støtte fra Norad
matsikkerhetsprogrammer for 7200 husholdninger i
provinsene North-Kivu, Maniema, Bas-Congo og

Tanganyika. Ifølge Verdens matvareprogram (WFP)
lider 20 prosent av barna i DR Kongo av kronisk underernæring. Familiene som deltar i matsikkerhetsprogrammene til Caritas får blant annet opplæring i mer
effektivt og klimatilpasset jordbruk. Når familiene får
økt sine avlinger, slik at de har nok mat, blir det også
lettere for barna å konsentrere seg på skolen. Vi har
snakket med noen av barna i disse familiene, for å
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spørre dem om hvilke drømmer de har, men også om
noen av problemene i livet deres.

Ikke mye tid til lek
Barna bor i ulike landsbyer i et område som er nært
hovedstaden i landet, millionbyen Kinshasa. Men om
den geografiske avstanden til hovedstaden ikke er stor,
så er virkeligheten helt annerledes: I landsbyene bor
barna i hus som har tak av strå, mødrene tilbereder mat
på bål og barna henter vann fra kilder som man må gå
mellom tre og fem kilometer for å finne. Barna bruker
mye av dagen etter skoletid på å hjelpe foreldrene med
arbeid i huset eller på markene, så det blir ikke mye tid
til lek. Det finnes ingen elektrisitet i landsbyene, så her
er det ikke noe tv eller kino. Foreldrene til barna har
nok en mobiltelefon eller en liten radio som blir drevet
av batterier, så de er litt i kontakt med omverdenen.
Men å reise herifra, er også vanskelig. Fra landsbyene
er det enten dårlige veier, eller ingen veier i det hele tatt
som kan knytte dem opp til hovedveiene hvor det er
enkelt å reise over store avstander.

• Jeg heter Bénédicte Mansanga Malamu, er 12 år
gammel, og vil bli sydame når jeg blir eldre. Nå lærer
jeg om planter og planting sammen med venninnene
mine.

Strømløse drømmer
Det er mange barn i DR Kongo som har det på samme
måten som de barna vi har snakket med, kanskje mer
enn halvparten av barna i landet bor på landsbygda
uten elektrisitet. Men fremtidsdrømmer trenger ikke
strøm, se bare her:
• Jeg heter Benedicte Lola, er 12 år, går i femte klasse
og har to brødre. Nå er jeg på vei for å hente vann og
da må jeg gå tre kilometer med bøtten på hodet.
Drømmen min for fremtiden er å bli lærer. Det håper
jeg at jeg klarer, selv om jeg ikke alltid får med meg
alle timene på skolen. Foreldrene mine har dårlig
råd, og jeg må hjelpe dem i arbeidet.

• Makangu Luwiya er 8 år, og vil bli prest når han blir
voksen. - Nå går jeg i første klasse, og har tre brødre
og en søster, sier han.

• Jeg heter Bazi Mbala, er 12 år gamme log går i 6.
klasse. Akkurat nå har jeg mest lyst til å spille fotball,
men i fremtiden håper jeg at jeg kan bli minister.
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Berit Müller –

mullerberit@gmail.com

Hallvardsvaka for 10 år siden – Hallvardsvaka nr. 3/2009
St. Olavs bokhandel – «filial» åpnes i St. Hallvard
søndag 10. mai. Vera Olsnes og Valerie Håkonsen
står for salg av katolske bøker fra St. Olavs
bokhandel i menighetssalen etter høymessen på
søndager.

En «grønnere» menighet?
Det følgende er inspirert av et innlegg i Broen nr.
3/2009. Her skriver Petter Bruce: Ditt, mitt og menighetens ansvar:
«Gud skapte vår verden, og ga menneskene i oppdrag
å ta være på det han hadde skapt. Vi har gjort en nokså
dårlig jobb, og derfor står vi i dag overfor store miljøutfordringer, ikke minst når det gjelder klima. Siden
utfordringene er så store og krever omfattende løsninger, er det lett å bli handlingslammet og skyve ansvaret over på andre. Det er sant at hvis ikke regjeringer
og myndigheter, FN og andre internasjonale organisasjoner tar ansvar og gjennomfører konkrete tiltak,
vil klimakrisen ikke kunne løses – men likevel er det
av betydning det som gjøres lokalt av enkeltpersoner,
grupper og organisasjoner. Ikke minst har det betydning, det som gjøres av kristne menigheter og organisasjoner».

Hallvardsvaka for 25 år siden – Hallvardsvaka nr. 3/1994
Apropos renoveringen av kirkerommet:
Er du klar over at St. Hallvard kirke betraktes som et
av de mest betydningsfulle monumentalbygg som er
reist i Norden siden middelalderen? At det sylinderformede kirkerommet beskrives som et av de mektigste rom i Norge? Det er antagelig den bygningen av
arkitektene Lund og Slaatto som det er blitt arbeidet
mest med i formgivningsprosessen.

En sirkel i et kvadrat –
Utvendig danner bygningen
et kvadrat, mens kirken er
sirkelformet. Sirkelen står i
religiøs byggekunst for den
uendelige himmel. Kvadratet
relaterer seg til den fysiske
omverden.

Vil du ha annonse i menighetsbladet?
St. Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt kommunene Ski,
Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård og delvis Enebakk.
Menigheten har nå 16.000 medlemmer.
Menighetsbladet Hallvardsvaka når ut til alle disse.
Med en annonse i bladet støtter du menighetens arbeid.

Ta kontakt med menighetskontoret!
Telefon: 23 30 32 00 • E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
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Døpte
01.09.18

Elena Lacshana

St. Elisabeth, Hosle

27.10.18

Joakim Vu

St. Hallvard

29.10.18

Zofia Kristin Chowicka

St. Hallvard

03.11.18

Olivier Cieplinski

St. Hallvard

03.11.18

Shamat Nashih Eylay

St. Hallvard

10.11.18

Emma Vivienn Dopieralski

St. Hallvard

17.11.18

Ruftaliem Girmai Bereket

St. Hallvard

24.11.18

Alma Sandbakken

St. Hallvard

24.11.18

Emma Franke

St. Hallvard

25.11.18

Dalila Isidora Ulriksen

St. Hallvard

05.01.19

Eric Toffa

St. Hallvard

26.01.19

Gustav Pham

St. Hallvard

26.01.19

Xara Aliza Maningding Gonzales

St. Hallvard

Ekteskap
07.07.18

Erlend Halsteinli og Joanna Zielinska

Polen

04.08.18

Tong Duc Nguyen og Suong Kim Thi Doan

St. Johannes

22.09.18

Mieczyslaw Wirmanski og Anna Wirmanski

St. Hallvard

06.10.18

Quoc Huan Nguyen og Kim Ngan Thi Nguyen

St. Johannes

06.10.18

Jakub Galicki og Katarzyna Czekaj

Polen

Døde		
05.12.18

Magda Rønning

08.12.18

Kim Veronica Goo Ja

31.12.18

Anna Pamela E. Garcia

17.01.19

Khanh Dinh Ngo
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Prester og stab i St. Hallvard menighet
SOGNEPREST:

p. Carlo Le Hong Phuc
Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 00 (sentralbord), Mobil: 458 73 584, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

KAPELLAN:

P. Piotr Gwiżdż, ansvarlig for polsk sjelesorg, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Piotr.Gwizdz@katolsk.no
P. Myron Kuspys, ansvarlig for ukrainsk sjelesorg, Enerhauggata 4, 0651 Oslo, myron.kuspys@katolsk.no

ADMINISTRASJONSKONSULENT: Anna Maria Pietras, anna.pietras@katolsk.no. Telefon: 23 30 32 00
ØKONOMIANSVARLIG: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
ANSVARLIG FOR KATEKESE, BARN OG UNGE: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391, Huyen.Nguyen@katolsk.no
BARNE- OG UNGDOMSASSISTENTER: Nhat Luong (student) og An Viet Nguyen (student)
MEDLEMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no
VAKTMESTER: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no
RENHOLDER: Beata Wasyluk, beatawasyluk27@gmail.com
SAKRISTAN: sr. Johanna Huong Thi Nguyen, sr.johannaelisabeth52@gmail.com
ORGANIST: Xavier Fourny, Xavier.Fourny@katolsk.no
LEDER FOR BARNEKORET: Sr. Faustyna Walczak, Faustyna@StElisabeth.katolsk.no
LEDER AV MENIGHETSRÅDET: Arthur Haakonsen, ozwegian@gmail.com
NESTLEDER OG PRO-REPRESENTANT: Hung Ngoc Nguyen, hung0047@gmail.com
KONTAKTPERSON FOR ERITREISK GRUPPE: Daniel Asfaw, mobil: 905 58 353, asfaw_daniel@yahoo.no
FRIVILLIGE PÅ KONTORET: Berit Müller, Eileen Tørnes, Aasmund Vik, Tone Westersø og Geir E. Moen.
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Dette bladet er trykket av Asker Print AS
– totalleverandør av grafiske tjenester
Dette er en svanemerket trykksak. Det innebærer at hele produksjonen følger
strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. Produksjonen oppfyller
miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og
fargestoffer, og kan dokumentere redusert avfallsproduksjon og utslipp.
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Asker Print AS
Solbråveien 49, 1383 Asker
Telefon: 63 00 20 50
post@askerprint.no
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Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo

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

St. Hallvard menighet
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖ Kontortid: Man-fre kl. 09.00-15.00.
Bankkonto: 3000.22.49134 ❖ Nett: http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard
Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. Takk!

Du har også muligheten for å vippse.

"St. Hallvard menighet" eller nummer "12124"

