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Underveis
Det var en stor glede å oppdage at det i redaksjonsgruppa for vårt
menighetsblad nå sitter en legfransiskener, en legdominikaner og en
legkarmelitt. Det ble et vakkert lite «tegn» for oss. Vi er også glad for at to
av våre ungdommer, Kristin Espe Bjørnstad og Arthur Haakonsen, har sagt
ja til å være faste medarbeidere i Hallvardsvaka.
Vi fikk mulighet til å snakke om hva vi ønsker skal prege
menighetsbladet vårt. Vi ønsker åpenhet og enhet. Det skal være lov å
være uenig. Vi ønsker med andre ord å formidle litt av mangfoldet i vår
katolske menighet, men uten at vi blir «retningsløse».
I fjor skulle vi egentlig ha feiret Hallvardsvakas 20 års jubileum, men
det ble «glemt». Takk til Berit Müller som har minnet oss på dette. Hun
har også skrevet en artikkel om vårt «urunde» jubileum.
Vi håper med det vakre blomsterbildet på forsiden å få dere til å
lengte etter sommer, blomster, sol og vann...og at ferien vil gi dere hvile og
fornyelse. Men husk at Gud gjerne er med på ferie.
Vi håper at noen av tankene i Hallkvardsvaka vil inspirere dere til å
gi Gud litt mer «plass».

Jeg ønsker dere alle en fin sommer !
Aslaug Espe

2

Ja visst gör det ont
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.
Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra svårt att vilja stanna
och vilja falla.
Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar,
då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar,
glömmer att de skrämdes av det nya,
glömmer att de ängslades för färden känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen. (Karin Boye, Samlede dikt, 2003)

3

Frans av Assisis bønn foran korset i San Damiano
Det er i år 800 år siden Frans ( av Assisi) ba en inderlig bønn foran korset
i San Damiano – kirken i Assisi. Takk p. Nikolas for at du minnet meg på
denne store begivenheten.
Frans søkte og kjempet i mange år for å finne sin livsvei og
meningen med sitt liv. Mens han ba foran korset (sannsynligvis i januar
1206) i den forfalne kirken, hørte han den Korsfestedes stemme:
«Francesco, gå og gjenreis mitt hus. Du ser jo at det holder på å falle i
ruiner». Han ble forskrekket, men forsøkte likevel å være åpen for det
oppdraget Gud hadde gitt ham. Det var ennå uklart for ham. Gjennom
denne bønnen overga han livet sitt til Gud:

Høyeste, ærerike Gud,
opplys mitt hjertes mørke
og gi meg rett tro,
fast håp og fullkommen kjærlighet,
innsikt og erkjennelse, Herre,
så jeg kan fullføre
ditt hellige og sanne oppdrag.
Amen.

Hvordan kan Frans bli en veiveiser i våre liv, i mitt liv? Lytter jeg slik som
Frans gjorde? Gjør du? Hvordan kan vi gjenreise hans hus i dag?
~ Aslaug Espe ~

Legfransiskanerne
er en gruppe legfolk som møtes regelmessig og som prøver å ha Frans av
Assisi som forbilde. I Norge har vi grupper i Oslo, Bergen, Lillestrøm og
Tønsberg.
Leder for Oslo – gruppen, som møtes til i St. Hallvard, er John Edgard,
tlf 22 32 32 51. Åndelig veileder er br. Bjarne Falkanger ofm, tlf. 195660.
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Vår menighet – sett fra en kapellans ståsted
Hallvardsvakas høyt ærede og trofaste leseløver,
Jeg har fått gleden av å «kringkaste» mine tanker om St. Hallvard
menighet. Jeg har nå vært her i to år og vil gjerne dele mine erfaringer med
dere.
Innledningsvis vil jeg ytre noen ord om hvor inspirerende jeg
opplever deres deltagelse i liturgien, spesielt under søndagsmessen. Jeg er
imponert over den orden og ro hele messen bærer preg av, ikke minst
kirkesangen.
Den «ordnede» fremferden jeg peker på kommer, etter min mening,
best til syne under utdelingen av kommunionen. Dette er så innarbeidet
hos oss at vi kanskje ikke tenker så mye over det.
Den fremste raden i kirken reiser seg, skritter fredelig og stillferdig
bort til kapellanen, mottar kommunionen i to ordnede rekker. Går så
tilbake til sine plasser. I mellomtiden reiser den andre raden seg mens
andre gjør seg klar seg til å følge etter. Resten av kirken sitter i dyp
konsentrasjon, selvransakelse eller synger. Jeg sitter igjen med sterke
følelser når kommunionen er over. Det er rørende, ja, «oppløftende». Ta
vare på dette brødre og søstere, for det er en sjelden gave i våre
menigheter.
For deg unge leser, husker du den animerte filmen Robots, som gikk
på kino for ikke så lenge siden. Se for deg de to rekkene av mennesker i
kirken som jeg tidligere har beskrevet. Prøv å huske hvordan mr BigWeld
opplevde det enorme dominospillet. Unn deg selv et øyeblikks stillhet nå,
og kjenn etter hvor fullkommen og stor opplevelsen var. Ja, slik føles det å
se deg delta i kirken vår. Jeg er stolt av deg.
Det som forundrer meg er dette underlige, store nedslagsfeltet som
vår tro har omkring oss. Hvor er nedslagsfeltet for ditt vedkommende? For
meg? Ja, jeg begynner å knytte denne erfaringen til kirkekaffen etter
søndagsmessen. Det er en ny opplevelse for meg i en kirkelig
sammenheng, som i det siste har opptatt meg mer og mer. Hva får du
egentlig ut av kirkekaffen? Tenker du fordomsfullt at det er en aktivitet for
pensjonister? Pleier du selv å møte opp? Hvis ikke, må jeg bare uttrykke
hvor mye du går glipp av. Kirkekaffen er en uformell «happening» som
begynner med at vi samles i menighetssalen etter at messen er over. For
meg er det kanskje mer en fortsettelse av messen, der vi får anledning til å
forene oss med Gud, og nå, under kirkekaffen, får vi mulighet til å møtes
på en spesiell måte. Først virrer alle rundt, forsyner seg med mat og drikke

og snakker sammen. Samtalen tar ulike former. Den begynner gjerne med
et hei; en hilsen, for så å gå over til at vi åpent kan dele våre opplevelser,
bekymringer og problemstillinger. Vi har en unik mulighet til å dele våre
erfaringer på tvers av kulturer. I kirken åpner vi oss, blir mer mottakelige
og tolerante, samtidig må vi selvsagt fortsatt jobbe med de fordommene
som finnes. Jeg vil påstå at vi alle har en åndelig rikdom. Det lønner seg å
snakke sammen og lytte til det andre har å formidle.
Avslutningsvis vil jeg si at St. Hallvard menighet på mange måter er
enestående og unik. Kirkekoret vårt gjør en fantastisk innsats. Lektorene
bidrar i messen ved å formidle Guds ord. Ungdommene i San Damiano
møter opp av fri vilje i håp om å få øket sin kunnskap om Frans av Assisi’s
fromhet. Det gleder meg å se at vår troende menighet preges av den
fransiskanske ånd.
p. Gregor
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Møte med jubilanten

Foto: Anna Ngoc-Han Nguyen

Det har vært en stor glede å få lov til å feire p. Ronald Hølschers 50 - års jubileum som prest. P. Ronald, fransiskaneren, som gjennom sitt liv og sin
enkle og inspirerte forkynnelse har formidlet og fortsatt formidler den
fransiskanske ånd i kirken. Derfor er det fint at vi i år kan feire både broder
Frans (fra Assisi) og p. Ronald.
P. Ronald er blitt feiret i St. Hallvard, hos søstrene på Grefsen, på
Holmlia og i Kontaktklubben... Han hadde likevel tid og krefter til et lite
intervju etter all feiringen.
Hvordan har det vært for deg å være i sentrum?
P. Ronald: Jeg tenker spontant på Dom Bosco da han ble feiret. På slutten
av sitt liv var det mange som ville møte ham og snakke med ham. Da
spurte de ham: «Blir du ikke hovmodig?». « Nei», svarte han, «jeg blir
heller fortvilet». Jeg føler meg litt som Dom Bosco, men jeg har også
gledet meg over feiringen. Det var for eksempel en stor glede for meg at
prestestudenten fra Ås, Josef ( Peter Johan) Kucera, var med i messen da
jeg ble feiret i St. Hallvard.
På Holmlia var det også en stor «gave» å få høre Hallvardsguttene synge
igjen.
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Ny livsfase
Foto: St. Josephsøstrene

P. Ronald bor nå i St. Josephsøstrenes
Hjem på Grefsen.
De fleste søstrene som bor der er eldre,
men mange er fortsatt aktive i ulike
sammenhenger i kirken. Alle bidrar
med det de kan. Fellesskapet preges av
gjensidig omsorg og bønn.
Jeg deltar i søstrenes fellesskap og er meget glad for å kunne feire den
daglige messe og være med i felles bønn, forteller p. Ronald. På Grefsen
har jeg oppdaget eldre menneskers ”gaver” og oppgave. Det er et annet liv,
men veldig verdifullt. Ja, gjennom sin bønn og sine ”lidelser” er de en stor
ressurs for kirken. For meg er det en ny livsfase. Jeg er selv blitt skrøpelig
og selv om alle er veldig snille, så føler jeg meg litt ”vingeklippet.” Jeg
savner nok også min medbrødre, selv om de holder mye kontakt med meg
per telefon og besøker meg jevnlig. Å bli gammel er en daglig utfordring.
Du har på en helt spesiell måte vært barnas prest. Hva har de betydd
for deg?
Jeg savner barna fryktelig. Jeg har hele min tid i Norge bodd blant barn, og
undervist dem. Men jeg er fortsatt sammen med barn i intensiv undervisningen. Jeg underviser førstekommunionsbarna. Det er en stor
glede.
.
p. Ronald i
prosesjon sammen
med barn under en
vielse i St.
Hallvard i 1984

Hva er det som bekymrer deg mest i dag?
Jeg er redd for at det onde skal spre seg blant oss, også blant katolikkene.

Jeg er også litt bekymret for muslimenes fremtid. De trenger også et konsil
slik som den katolske kirke. De må også gå i seg selv. Jeg er redd
fundamentalister. De som tar alt i Bibelen eller Koranen bokstavlig. Jeg
har lest Koranen. Jeg fant mange henvisninger til Maria. Hun har også en
plass blant muslimene. Det gleder meg.
Jeg må også medgi at jeg sørger over den knuste Mariastatuen i St.
Hallvard, som jeg og så mange andre var så glad i.
«Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg»
Du er blitt fysisk svekket de senere årene, men ”utstrålingen”, gleden,
smilet er der. Hva er hemmeligheten?
Dette er knyttet til prestekallet. Jeg vet helt nøyaktig når jeg ble kalt. Det
var under en aftenbønn da jeg var 9 år, på kne foran en seng. Jeg delte rom
med min bror. Jeg ba og plutselig visste jeg bom sikkert at Gud ville ha
meg som prest. Det var ikke noe under, men jeg visste det. Min far og mor
var dypt troende, ikke sånn at de «preket» for oss eller dyttet troen på oss.
Hver eneste dag klokken 6.30 løp jeg og mine to brødre over alle broene i
Amsterdam. Vi løp til kirken som lå ved kanalen. Jeg ministrerte ved St.
Josefs - alteret og mine to brødre ved hovedalteret. Jeg måtte alltid «slepe»
en gammel prest til sidealteret, p. Baumann. Hadde jeg ikke vært der, ville
han ikke kunne feire messe. Han var nesten like skrøpelig som jeg er nå.
Det fantes ikke rullator på den tiden. Da brukte man gjerne en liten
ministrant. Han støttet seg helt på meg. Jeg var ½ meter fra ham under den
stille messen. Ved hovedalteret hørte alle hva som foregikk, men på
sidealteret hørte bare jeg det. Etter messen hadde vi en bønn for
erkeengelen Michael: «Driv Satan ut», ba han. Han bad så inderlig at jeg
ble nesten redd. Jeg kunne se inn i kalken. Dette gjorde et sterkt
inntrykk…Det var akkurat som Gud sa: «Jeg trenger deg som prest».
Misjonær – men Norge var ikke et misjonsland
Jeg ble glad over at Gud kalte meg, men også redd. Jeg måtte reise
hjemmefra. Dessuten var jeg dyslektisk (ordblind). Dette fortalte jeg til
min skriftefar. Han sa bare: « Dersom det er Guds vilje, blir du prest». Jeg
hadde på den tid aldri møtt en fransiskaner, men barnepiken vår hadde en
bror som var misjonær i Brasil. Fransiskanerne hadde mange misjonærer.
Jeg bestemte meg etter hvert for at jeg ville bli fransiskaner og
misjonærprest. Jeg ønsket ikke å være prest i Nederland, for der snublet
man nesten over prester.
Jeg kom på internatskole da jeg var 14. Der ble jeg i 7 år. Studiene

var anstrengende.
Jeg ble utpekt til å reise til Ny-Guinea, men jeg måtte ta flysertifikat
for å være misjonær der. Fire av mine klassekammerater tok flysertifikat
og dro, men ikke jeg. Jeg innså etter hvert at det ikke var mitt kall. En
nestenulykke fikk meg til å innse at jeg ikke kunne reise ut som misjonær.
Jeg husker at provinsialen sa til meg: «Jeg er så glad for at du fikk dra til
Norge». Min mor ble også glad. Hun ville ikke kunne besøke meg i NyGuinea, men til Norge kunne hun komme.
Mange misjonærer kom tilbake fra Brasil og underviste oss. Jeg er så
takknemlig for alle de «fromme» menneskene som veiledet meg.
Jeg skal møte mine studiekamerater igjen i sommer. De tok som
nevnt flysertifikat og ble misjonærer. Vi har holdt kontakten hele tiden.
Jeg trodde en stund at jeg måtte omvende alle protestanter i Norge.
Heldigvis slapp jeg det. Jeg oppdaget snart at det ikke var nødvendig.
Norge var ikke noe misjonsland. Jeg var visst en av de første katolske
prestene som tok avstand fra at vi skulle være misjonærer i Norge. Nå
gleder jeg meg over kontakten mellom Den katolske og Den norske kirke.
Broder Frans og Dom Bosco
Hva har Frans (fra Assisi) betydd for deg? Frans har vært viktig, men han
var litt for ekstrem og streng for meg. Han har likevel vært viktig for meg
når det gjelder enkelhet. Don Bosco har egentlig betydd mer for meg. Han
har vært en viktig inspirator. Han viet sitt liv til arbeid blant barn og la vekt
på at voksne måtte være gode forbilder. Don Boscos motto var: «Det beste
vi kan utrette her på jorden er: Å gjøre det gode, være glad og la
småspurvene kvitre».
Det er vel nettopp dette vår kjære p. Ronald har formidlet gjennom
sine 50 år som prest: Han har formidlet glede og godhet og vært de
«små» og svakes stemme i kirken.
~ Aslaug Espe ~

Min viktigste oppgave som prest har vært å
befri barn, ungdom og voksne fra angst,
sier p. Ronald.
Jeg gjør det ofte med Jesu
trøstende ord til Maria:
«Frykt ikke det er meg».
Mer om feiringen på Holmlia og i Kontaktklubben i neste nummer.

TAKK !

Det er kommet inn ca kr 60000 i pengegaver i anledning jubileet. P.
Ronald ønsket et bidrag til en helsestasjon i Ghana. De fleste bidragene
kommer fra enkeltpersoner og familier, men det er også noen menigheter
og organisasjoner som har bidratt.
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Hyggelig lege i St. Hallvard!!!

Det var en stor glede å lese om «båtflyktning som ble suksessfull lege» i
Aftenposten. Han tilhører til og med vår menighet!
Det fortelles at alt han hadde med seg da han kom til Norge var en
plastpose med skjorte og bukse. Nå har Nguyen Phuong Ngoc (55) sitt
eget legekontor i Oslo. Ikke verst!
Vi gjengir her artikkelen i Aftenposten:
« Gi aldri opp, og husk å se etter lyset i mørket, sier Nguyen Phuong Ngoc,
og lener ser bakover i den brede sjefsstolen på legekontoret på Grønland i
Oslo.
En sommerdag i 1975 kom 24-åringen til Fornebu flyplass. Han kunne
ikke ett ord norsk og eide ikke nåla i veggen. Likevel har han i løpet av 30
år klart å bli en anerkjent lege og universitetslektor. Nå troner han på Topp
10-listen over de mest kompetente innvandrerne i Norge. En ukuelig
optimisme og et kjapt hode har brakt ham fra en overfylt båt med
vietnamesiske flyktninger til legeyrket.
Det var vanskelig å holde motet oppe da vi fløt rundt i det mørke og
stormfulle havet. Jeg var redd, men forsøkte å tenke på fremtiden, og holdt
fokus på hvor bra alt skulle bli, sier Nguyen. Bra ble det, men først etter år
med blodslit. Han startet på bunnen som renovasjonsarbeider,
lagermedarbeider og vaskehjelp. Men Nguyen, som hadde studert
sosialantropologi i Vietnam, ville ha en høyere utdannelse. Jeg leste norsk
flere timer om dagen. Om natten lå jeg faktisk og sov med en teip med
norsk på øret. Slik at jeg kunne lære også i søvne, forteller han.
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Farlig utlending.
Den uortodokse studiemetoden ga resultater. I løpet av de neste ti årene tok
han videregående skole, ingeniørutdanning og medisinstudiet. Han gikk ut
av sine kull med toppkarakterer, men fikk seg et slag i ansiktet da han
skulle ut i arbeidsmarkedet.
Jeg søkte minst 50 jobber som lege, uten å få respons. Jeg måtte ta
strøjobber som legevikar i flere år for å få norske referanser på at jeg var
en ordentlig gutt, ikke en farlig utlending, sier Nguyen.
Han er derfor ikke tvil om at det er nødvendig for norske politikere å
innføre kvotering av innvandrere.
Utlendinger har store problemer med å få jobb, selv om de ofte er
mer kvalifisert enn nordmennene. Har søkere til samme stilling like
kvalifikasjoner, bør utlendingen foretrekkes, sier Nguyen.
Ikke bli avviker.
Nguyen har brukt mye tid på komme inn i det norske samfunnet. Han har
deltatt aktivt i Den katolske kirken, Flyktninghjelpen og Røde Kors. Han
har også rukket å gifte seg og oppdra to barn.
Jo, jeg har mye pågangsmot og viljestyrke, men også en forståelse av
verden rundt meg. Ingen kan stå alene i et samfunn. Innvandrere som
isolerer seg, skaper distanse til nordmenn, og store problemer for seg selv,
sier Nguyen.
Rådet hans til unge innvandrere er klart:
Du må gjøre en innstats, og forsøke å delta i det norske samfunnet.
Lær språket godt, ta en utdanning og bli engasjert i foreninger.
Ingenting er umulig for den som ikke gir opp.
Unngå for all del å bli en avviker, sier han.
(Aftenposten, 30.1.06, Lise Merete Olaussen)
Det var også et fint intervju med Nguyen og hans familie i TV programmet
Migrapolis onsdag 29.3.2006. Se:Migrapolis – programmet: Når barna
skiller seg ut: http://www.nrk.no/kanal/nrk2/migrapolis/
A.E.

13

Maria i La Vang, Vietnam
Mai måned er i kirken på en spesiell måte viet Maria. Vi vil derfor i dette
nummert fortelle litt om den vietnamesiske Maria.

Hva vet vi om hverandre vi som går i St. Hallvard kirke?Vi kommer fra
mange ulike kulturer. Hva vet jeg f.eks.om mennesker fra Vietnam? Lite,
men jeg har lagt merke til at dere er glad i Maria. Siden det er mai og
Marias måned er det fint å bli kjent med Maria i La vang.
I tidsskriftet Serviam fant jeg en artikkel av f. André-Marie Le Thien
Vinh om kirken i Vietnam. Han forteller litt om bakgrunnen for
kjærligheten til Maria. Han forteller om den verste kristenforfølelsen i
Vietnams historie (ca 1800), mange mennesker ble drept, men troen ble
sterkere. Det er en sterk beskrivelse:
«For å unnslippe grusomhetene søkte kristne i Quang Tri et gjemmested.
Det ble en avsidesliggende plass i jungelen kalt La Vang. Likevel levde de
i konstant redsel. De fryktet ikke bare at soldater skulle oppdage dem, men
også angrep av farlige villdyr. I tillegg manglet de alt, særlig mat og
drikkevann. Mange ble alvorlig syke, og lidelsene var store. Men
prøvelsene rokket ikke deres tillit til Guds ubegrensede kjærlighet og
Marias moderlige omsorg - deres beskytter og hjelper. De pleide å samle
seg ved et gammel tre for å be. De holdt rosenkransandakt og ba om
Jomfru Marias hjelp og vern. Den Hellige Mor så deres nød. En dag mens
de var samlet til bønn ved det gamle treet, viser hun seg for dem mild og
vakker. Hun er kledd i en kappe, bærer Jesusbarnet på armen og har to
engler på hver side. Hun viser sine barn barmhjertighet og omsorg. Hun
trøster dem og oppmuntrer dem til å godta lidelsene. Hun lover dem:
14

”Kjære barn, forbli faste i troen, og ta imot lidelsene. Jeg mottar deres
bønner. Fra i dag av og fremover, skal jeg ta imot og gi nåde til alle som
kommer her for å be om min hjelp.”
Etter denne store begivenheten, fortsetter Jomfru Maria å vise seg for dem
på samme sted, og generasjoner av kristne vitner om at dette skjer om og
om igjen like til i dag.
Mange pilgrimer – kristne så vel som ikke-kristne – strømmer til La Vang
for å overgi sine bønner i Jomfru Marias hender... De kristne kommer til
La Vang for å meditere, holde rosenkransandakt, fremsi litaniet til Guds
mor og for å be om nåde. Dette vitner om storheten ved denne
overnaturlige Maria-åpenbaringen, og utvikler kristnes ærbødighet for
Guds mor (se også www.serviam.no).
~Aslaug Espe ~

Stille bønn i kirken
Torsdag , 1 juni og 15 juni fra kl 1830 til kl 2000 samles vi til
stille bønn i St. Hallvard kirke (det store kirkerommet).
Meditativ musikk, stillhet, tekstlesing, lystenning, Taizé – sang.
Åpent for alle ! Velkommen!
Kontakt: Aslaug Espe 41699337, 64942641
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St Joseph Retrettsenter – en mulig «næringsstasjon»?
Går du i kirken av gammel vane? Er bønn blitt en pliktøvelse?
Kjenner du deg tom og trøtt? Ønsker du en forandring?
Vi trenger regelmessige «næringsdoser» for å bevare en levende kontakt
med Gud.
Hallvardsvaka ønsker i dette nummer å presentere en
«næringsstasjon» du kan kontakte om du ønsker en forandring. Der kan du
” trekke deg tilbake for å få påfyll og nye krefter…Vi vil i fremtiden
presentere andre mulige ”næringsstasjoner”.
Ved St. Joseph Retrettsenter blir
medlemmer fra alle trossamfunn
ønsket velkommen. Her kan
mennesker trekke seg tilbake og søke
et dypere forhold til Gud gjennom
stillhet og bønn. Retrettsenteret
drives av St. Josephsøstrene i
samarbeid med Maristpatrene.
Søstrene lever i tradisjonen fra
Ignatius av Loyola og tilbyr retretter
og personlig, åndelig veiledning.
Hva er retrett?
Retrett er en tid hvor vi åpner oss slik at Gud kan møte oss der vi er
akkurat nå. Retrettene tilbringes i stillhet og bønn. Tidebønnene ( som
hovedsaklig består av Davidssalmer) er en del av dagsrytmen. Retrettene
starter med aftens kl 1800. Helgeretrettene slutter som regel etter middag
kl 1300, lengre retretter slutter i løpet av formiddagen.
Under retretten får hver enkelt deltager tilbud om en daglig samtale med
en veileder, men du må ikke snakke med noen!! Samtale er frivillig!
Sr. Hedwig Osterhus lever og arbeider ved
retrettsenteret på Nesøya. Hallvardsvaka har stilt
henne noen spørsmål.
Hva er viktig for å bevare et levende forhold til
Gud?
Det er Gud som oppretter en kontakt med meg
« skrøpelige» menneske. Jeg må åpne meg for ham

og tro at Han elsker meg slik som jeg er med alle mine svakheter. For å
kunne åpne meg for Ham igjen og igjen, er det nødvendig å be. Uten
regelmessig og ærlig bønn kan jeg ikke utvikle forholdet mitt til Gud. Det
samme gjelder forholdet til andre mennesker. Bare når jeg prioriterer den
andre, kan forholdet utvikle seg, fornyes. Bønn og liv utfyller og styrker
hverandre.
Hva hjelper deg? Når jeg er åpen for andre og for Gud og bevisst velger
en åpen og ærlig bønneform, kan jeg stole på at Gud vil gi meg den nåde
og hjelp jeg måtte trenge.
Mener du at katolske søstre er i en særstilling eller strever dere
også?Vi er på ingen måte i en særstilling. Riktignok har mange trodd og
ment det før i tiden. Noen tror det kanskje også i dag, spesielt i andre
kulturer. Det dreier seg da ofte om vårt syn på autoriteter. I følge det 2.
Vatikankonsil hører ordensfolk med til legfolket. Ut fra mine egne
livserfaringer er det ingen grunn til å betrakte andre som «mindre» enn
meg selv. Det strider mot nestekjærligheten. Dessuten ville det være
urettferdig. Gud ville da på en måte frita prester og ordensfolk fra å
arbeide med Guds nåde. Om jeg sliter med min medsøster, som jeg ikke
har valgt å bo sammen med, så utfordrer denne prosessen meg på samme
måte som om det var en bror, søster, mor eller ektefelle. Vi strever alle,
uansett livsform, i forhold til egne og andres begrensninger. Jesu ord
gjelder for alle.
Hvorfor kommer mennesker til retrett?
Noen opplever at en travel hverdag gir dem for lite tid til det mest viktige i
livet. De velger å dra på retrett for å få mer ro. De tar sitt kristne liv
alvorlig, ønsker å stanse opp og se hvor de står i forhold til Gud. Eller
kanskje ønsker de å fornye eller utdype forholdet sitt til Gud. I denne
prosessen må mennesker av og til også bruke tid på å se på forholdet sitt til
andre.
Hvem kommer? De aller fleste er medlemmer av et kirkesamfunn. De
fleste er kvinner, men menn kommer også. De har ulik yrkesbakgrunn og
er i alderen 35-60 år.

Må en være spesielt from for å dra på retrett til Nesøya?
Nei. Det forutsettes bare at du har et ærlig ønske om å søke etter
Sannheten, er åpen og lar deg lede i hverdagen av Ham som sier: ”Jeg er
veien, sannheten og livet.”
***
St. Joseph retrettsenter drives av St.
Josephsøstrene i samarbeid med Maristpatrene.
P. Rory Mulligan er en av prestene ved
retrettsenteret.
Hva er din oppgave ved senteret?
Min hovedoppgave er nøyaktig den samme som
søstrenes, nemlig å slå følge med den enkelte på bønnens vei, lytte, støtte,
være ”speil” for dem, slik at de lettere kan se hvordan Gud virker i deres
liv. Som prest kan jeg også bidra med sakramenter, først og fremst messen,
i enkelte tilfeller skriftemål, en sjelden gang sykesalving. Men det blir
mest å lytte og, ved Guds nåde, komme med noen velvalgte og relevante
ord.
Hvordan kan du hjelpe mennesker som kommer og ønsker påfyll?
Det er Vårherre som gjør dette. Alle som er engasjert i å leve evangeliet
idet daglige kan få behov for ”påfyll”. Det forekommer meg at det var
nettopp dette Jesus ønsket for disiplene sine i Markus 6,30. ”Kom til et øde
sted for å hvile”. De var overengasjerte i de nye oppgavene han selv hadde
gitt dem. Vi trenger hvile for å få alt i balanse, i likevekt. Vi er ikke kalt til
å bli utbrent, men til å lovprise vår Far, dele gleden med alle Guds barn, i
tillegg til å være til tjeneste.
Hva gjør du selv for å fornye din tro?
Tro er ikke noe jeg gjør. Jeg fant stillhetens hemmelighet i ung alder, og
oppdaget det livgivende i at Vårherre kjenner meg og tror på meg, og at
jeg kan glede ham som en liten krabat i sandkassen, som terminalsyk på
hospits, og i alle mellomstadier, om jeg bare har den indre ro til å være
bevisst i Hans nærhet. Intet i meg og intet av det jeg møter er Gud
fremmed. Alt kan Han bruke for å gi seg til kjenne for meg. Hvor og når er
det Hans privilegium å velge. Om jeg holder meg våken, er det Han som
fornyer min tro.

Er prester i en særstilling eller må dere også jobbe for å fornye
kontakten med Gud?
På én måte er vi i en særstilling, men da gjelder det ikke så mye det som
du er opptatt av i dette intervjuet. La oss holde oss til retrett og bønneliv:
Vårherre duller ikke med dem Han kaller. Også vi, ordensfolk og prester,
må følge Frelseren, møte mangelen på det gode i andre og i oss selv. Vi må
kunne erkjenne egne feil og smerte når vi opplever motgang. Vi utfordres
av vårt kall til å være tro. Kanskje heller dét enn å ha tro.
Hvorfor er det viktig å trekke seg tilbake, ha retrett?
På samme måte som vi forventer at en orkesterleder skal gi hele orkesteret
riktig tone, for at det skal kunne spille i harmoni, forventer vi også en
standardisering av måleinstrumenter (bensinpumper, vektskål, lysmålere
og lignende) slik att samfunnet vårt skal kunne fungere harmonisk. Slik
har også vi kristne, spesielt de engasjerte blant oss, behov for en åndelig
”kalibrering”. (Unnskyld bildet med kalibrering. Jeg bor ikke langt fra
Justeringsvesenet på Kjeller). Vårt engasjement er ofte «umodent», urent,
med islett av egoisme og annet grums.
I årets løp, særlig i advents- og fastetiden, arrangeres det helgeretretter
fra torsdag eller fredag, til søndag. Retrett-teamet gjennomfører lignende
retretter etter forespørsel fra menigheter. Det arrangeres også "retrett i
hverdagen" (med regelmessige sammenkomster) og ukeretretter opptil 10
dager. Ønsker du å melde deg på retrett, eller bare vite mer, kan du
kontakte: St. Joseph Retrettsenter, Sundveien 1, 1397 Nesøya, 66 84
9416, Retrett@stjoseph.no
~ Aslaug Espe~ ~

DIAKONI
Fratello oppsøkende tjeneste!
Fratello Oppsøkende Tjeneste er Fransiskushjelpens gatearbeid. Fratello er
italiensk og betyr ”bror – lillebror”, og er avledet av det navn Frans av Assisi
gav til sine medbrødre: ”Fratelli/mindrebrødre”. Navnet sier noe om formålet
med tjenesten, nemlig å møte mennesket på gaten som en bror og en søster.
Fratello består av 2 tjenester: Oppsøkende Tjeneste på kveldstid og Sykepleie
på hjul. Mange av St.Hallvards medlemmer har sikkert sett sykepleie-bilen stå
parkert utenfor kirken.
I det oppsøkende arbeidet på kveldstid går vi ut to og to sammen (bare
frivillige) i rus- og prostitusjonsmiljøet, samt på de brune pubene i Oslo
Sentrum. Målet for denne tjenesten er å gi en diakonal lyttende tilstedeværelse
på gata. Vi går gatelangs for å møte mennesker. For å møte mennesker som har
en rusavhengighet, som jobber i prostitusjon, som er del av menneskehandeltrafficking, som er bostedsløse, som er fattige, som er psykisk syke, men som
også er så mye, mye mer enn akkurat dette. Vi lytter til deres historie, snakker
med dem, kjøper en hamburger eller 10-pk Prince, gir råd og veiledning om
hjelpeapparatet, gir omsorg og nestekjærlighet, tar imot omsorg og
nestekjærlighet, ringer for å skaffe overnatting kl. 23.30. på kvelden, osv.
Samtidig går vi oppsøkende i pub-miljøet. Her er fokus på ensomhet. Mange
sitter alene med halvliteren øl og har ikke noen å prate med. Kanskje ble det for
trist foran TV én hjemme i stua. Men selv på pubene klarer de ikke å komme i
kontakt med andre. Vår oppgave er da på en forsiktig måte å sette oss ned for å
slå av en prat, lindre ensomhet, vise interesse, være en neste og et
medmenneske. Vi prater om alt, om krigen i Irak, om kjærlighet, om brutte
løfter, om RV og FRP sin politikk, om oss selv, vi lytter til vonde, triste liv,
historier vi skulle ønske aldri hadde skjedd. Vi forsøker å se mennesket, ikke
kategorier. Ikke HORA, DEN NARKOMANE, UTELIGGEREN, DEN GALE,
men MENNESKET, med hele sitt spekter av levd liv. Mennesket som lengter
etter å bli sett, som ønsker at noen kunne lytte til akkurat meg, akkurat i dag.
Det er ikke sjeldent de takker oss for at vi hadde tid, at vi hadde tid til akkurat
ham, til akkurat henne. ”Nestekjærlighet over tid, i Frans av Assisis ånd” er
Fransiskushjelpens visjon. Den treffer, for hvem har tid til å være der, til å lytte,
til å gi aktiv tilstedeværelse?
I tillegg driver vi Sykepleie på hjul, som er Oslos eneste oppsøkende
sykepleietilbud til de samme menneskene. Tjenesten består av sykepleiere og
sosionom som drar ut i byen med bobilen for å møte menneskene DER DE ER!
Midt på gata møter vi dem, og de kan få komme inn i bilen for sårstell,
behandle byllene (abscessene) de får pga. urene sprøyter, de kan få gratis klær,
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rene sprøyter, kondomer, en kopp kaffe, og to mennesker som er interesserte i å
høre hvordan de har det. I tillegg til å være tilstede gatenært, drar vi hjem til de
samme menneskene som ligger syke i hjemmene. Ofte må vi inn fordi
hjemmesykepleien ikke har vår kompetanse på rus og psykiatri, eller de er
redde, osv. Sykepleie på hjul driver ut fra tanken om skadereduksjon. Dvs. at vi
har innsett at noen mennesker ikke klarer å benytte seg av andre eksisterende
tiltak akkurat nå, og at vi må innse at de ruser seg og vil gjøre det i uoverskuelig
fremtid. Da møter vi dem og forsøker å redusere skadene av misbruket deres. Vi
møter f.eks. flere av jentene i prostitusjon, som stikker innom bilen for å varme
seg, drikke en kopp kaffe, prate ut om hvor vond den siste ”turen” var, hvor
jævlig kunden var, få noen nye klær osv.
Vi ønsker også å være en tydelig stemme i den sosialpolitiske debatten i
Oslo. Derfor må vi tørre å se grusomheten og ondskapen rett i øyet. Noen
ganger velger vi å melde hva vi ser av unnlatelser, undertrykkende strukturer og
maktovergrep, krenkelser og prioriteringer på bekostning av de svakest
bemidlede, osv. Vårt diakonale ansvar forplikter oss til å være en profetisk røst
som roper når mennesker krenkes, når Kristus på ny korsfestes i Oslo gater.
Kristus er den narkomane med sprøyta i armen. Kristus er kvinnen som
selger sex for å overleve. Kristus er den psykisk syke som går barbeint rundt i
Oslos gater midt på vinteren. Kristus er den 15 år gamle jenta som røyker hasj
og unnlater å gå på skolen. Kristus er han du går forbi, han som sitter der med
tiggerkoppen. Det er vår utfordring i Fratello: Å se Kristus, å se mennesket!
Som Frans av Assisi erkjenner vi at det ikke er lett å møte våre spedalske brødre
og søstre med kjærlighet. Men der ligger oppgaven vår, å være tilstede på gata i
Oslo for å inkludere, respektere, hjelpe, lindre og kanskje sette mennesker i
kontakt med noe guddommelig.
Samtidig arrangerer vi to fester for de sammen menneskene pr. år i
St.Hallvard kirkes menighetssal. Da kommer det et sted mellom 60-100
mennesker til god varm middag, god musikk og underholdning, og utlodning
hvor alle vinner.Vi tror ikke på at vi kan skynde oss til godt diakonalt arbeid. Å
jobbe med mennesker krever tid, og når det er sagt: ”Vi har dårlig tid, nå haster
det å hjelpe!!!”
Ta gjerne kontakt med oss:
Fratello Oppsøkende Tjeneste
V/Ole Martin Holte
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo
Mobil: 40402167
Se også vår hjemmeside: www.fransiskus.no
For støtte til vårt arbeid, merk giroen med Fratello, og benytt bankgironr:
9680 28 10447
~ Ole Martin Holte~
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FAMILIESENTERET
Oslo Katolske Bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 2000.
Kontoret har følgende hovedoppgaver:
Ekteskapsforberedelse, vern om livet, familieplanlegging,
veiledning til ektefeller, råd/inspirasjon til dem som lever i blandede
ekteskap
Ansatte: Maria Elisabeth Fongen (leder), Elisabeth Schjetne (medarbeider,
psykoterapeut) og p. Arne Kirsebom.
Kontakt: familie@katolsk.no,
Akersveien 16A, Oslo
Tel: 23219545
Hjemmeside: http://www.katolsk.no/okb/familie/
Familiekontoret (20. april 2006)

ØNSKEBRØNNEN
Skriv dine ønsker til Ønskebrønnen og send dem til Hallvardvaka.

Skulle ønske at vi kunne ha et lite bilde i Hallvardsvaka av de som dør i
vår menighet.
Skulle ønske at barna igjen kunne få delta mer aktivt i de vanlige
messene. Bære fram forskjellige ting til alteret sammen med en eller flere
ministarnter.(A.E.)
Hvilke oppgaver kan ungdommer ha i tillegg til å være ministranter?
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Vil du på sommerleir?
NUK arrangerer hver sommer flere leire for både barn og ungdom. Har du
lyst til å være en uke sammen med katolikker på din egen alder? Vil du
delta i forskjellige aktiviteter, som ”rød og blå” og bading, og kanskje være
med på å forberede en messe? Da er en sommerleir noe for deg! En uke på
sommerleir er et minne for livet! Her er noen forskjellige leire som NUK
arrangerer:
Barneleir Oslo/Øst: En leir for deg mellom 8-11 år fra Oslo og
Østlandet. Leiren er på Mariaholm ved Øyeren, fra
24/6-2006 til 1/7-2006.
Juniorleir: En leir for deg mellom 12-14 år, fra hele landet.Leiren er på
Mariaholm, fra 1/7-2006 til 8/7-2006.
Ungdomsleir: Ungdomsleiren er for ungdom fra 15-18 år, fra hele landet.
Leiren er også på Mariaholm, fra 8/7-2006 til 15/7-2006.
Familieleir: Familieleiren er for småbarnsfamilier, og er på Mariaholm fra
26/7-2006 til 30/7-2006.
Høres noe av dette spennende ut?
For mer informasjon og påmelding, se www.nuk.no
Tlf: 23219540 / 23219541 eller skriv til : nuk@nuk.no

~~Kristin Espe Bjørnstad~~

DIVERSE
Ny regel om kirkebidrag og skattefritak
I 2004 var regelen den at man kunne få fradrag på skatten for kirkebidrag (og andre
gaver) inntil kr 6.000 pr år. Denne grensen ble i fjor hevet til kr 12.000! Dersom du
lurer på noe i denne forbindelse, så kontakt menighetskontoret.
Husk biskopens anbefaling om å gi
1% av brutto inntekt som kirkebidrag.

Økonomien i St. Hallvard
Regnskapet for 2005 viser driftsinntekter på kr 3,5 millioner og
driftsutgifter på kr 2,8 millioner, altså et driftsoverskudd på ca kr 700.000.
Prosentvis fordeler inntekter og utgifter seg som følger:
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Når man tar hensyn til investering i akustikkteppet i menighetssalen,
renter, bankgebyrer og avskrivninger, har man et overskudd på litt over kr
600,000, som vil bli avsatt til fond for å møte fremtidige krav til
vedlikehold, biler, kirke på Holmlia osv.
Diagrammene viser at den kommunale støtten er den klart viktigste
inntektskilden. Derfor er det meget viktig at alle katolikker er registrert
med personnummer. Den største utgiftsposten er lønn og
arbeidsgiveravgift for prestene og andre ansatte. Men man har kanskje
ikke gjort så mye vedlikehold av bygningene som man burde.
Budsjettet for 2006 har små endringer i inntektene mens man forutsetter at
utgiftene vil øke en del, altså betydelig lavere overskudd (”bare” kr
144.000).
For å sikre fortsatt god økonomi, og bygge fond for fremtidige
utfordringer, er det derfor viktig at medlemmene fortsatt gir penger til

kollekt og helst øker kirkebidragenene. Vi vil derfor minne om biskopens
anbefaling for noen år siden om at alle katolikker, hvis mulig, gir minst 1%
av brutto inntekt til kirken. Ca en gang i måneden vil vi presentere
utviklingen av kirkebidragene i søndagsbladet på samme måte som
nedenfor.
~ Frode Eidem ~
Spesielt interesserte kan få en mer utfyllende artikkel om økonomien i
menigheten ved å henvende seg til menighetskontoret ved Frode
Eidem.

ET MEGET U-RUNDT JUBILEUM!
I påsken 1985 kom første nummer av ”Hallvardsvaka” ut. Altså burde man ha
feiret 20-årsjubileum for ett år siden! Men siden ingen husket det i fjor, kan vi
kanskje isteden feire 21-årsjubileum i år?
Bladet avløste ”St. Hallvard sognebrev”, et stensilert skriv som så dagens lys
for første gang i 1942 ,og som ble sendt ut til menighetens medlemmer med
ujevne mellomrom i mange år. Initiativet til det nye bladet ble tatt av det nye
pastoralteamet i menigheten, p. Ronald Hølscher, p. Knut Ruyter, fr. Hans
Vossenaar og sr. Marit Brinkmann. De allierte seg med Helge Müller som tro til
med layout og tegninger. Det ble utlyst en konkurranse for å finne navn til
bladet, og ”Hallvardsvaka” vant. ”Hodet”, forsiden med tegning av kirken og
navnet, har vært uforandret i alle år. Bladet har også hatt samme format hele
tiden, selv om det har vært skiftende redaktører og redaksjonskomiteer. Det har
temmelig regelmessig kommet ut fire ganger i året. I mange år ble det produsert
etter ”klippe- og klistremetoden”; det er først de siste tre årene bladet er laget på
data.
Da ”Hallvardsvaka” kom, var det en virkelig ansiktsløfting for katolske
menighetsblader. På den tiden var det ingen annen menighet som hadde et så
fint blad!. Men i de senere årene har den ene menigheten etter den andre fått i
stand imponerende menighetsblader, som både i størrelse og innhold kan
konkurrere med ”Hallvardsvaka”, som har beholdt det samme beskjedne
formatet i alle disse 21 årene. Gratulerer med 21 år, ”Hallvardsvaka”! Vi håper
du holder deg frisk og sunn i mange år ennå! ~~ Berit Müller ~~
Takk til Berit for artikkelen og for hennes innsats i Hallvardsvaka gjennom
mange år! Trenger Hallvardsvaka en ansiktsløftning eller skal vi bevare vårt
enkle preg? Vil gjerne ha deres tanker om dette!
26
A.E.

Konfirmasjon i St. Hallvard
I den katolske Kirke inviterer vi ungdommene til
konfirmasjonen på slutten av 10. klasse. Forut for
meddelelsen av fermingens sakrament (som konfirmasjonen
også kalles i den katolske Kirke) følger man et
konfirmantkurs. Alle som vil bli konfirmert må følge det. I
vår menighet holder vi et toårig konfirmantkurs.
Undervisningen begynner i 9. klasse. Dvs. at alle som vil bli
konfirmert i St. Hallvard 2.pinsedag 2008 må følge kurset som begynner i høst.
(også de som til daglig går på st. Sunniva skole). Undervisningen begynner med et
informasjonsmøte for konfirmantene og deres foreldre som vi herved inviterer dere
til: Søndag 27. august i St.Hallvard kirke. Vi begynner med messe i kirken kl.11,
så følger møte i den gamle menighetssalen. Vi vil informere dere om opplegget for
konfirmantkurset, våre håp og ønsker.
Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

p. Nikolas

Med Tomasgården Retreatsenter til Taizé
24 juni til 3 juli: Pilegrimsreise for tillit på jorden
Gi deg selv mulighet til å oppleve dette møtestedet, hvor
tusener hvert år søker åndelig fornyelse, fordypet
konsentrasjon, og nærhet til kristne fra ulike kirker og
kontinenter.
Påmelding sendes til Tomasgården ved Ulla Käll, Torvgt.63,
1632 Gamle Fredrikstad,e-post: ulla.k@frisurf.no, 69384204 eller 41901357
Opplysninger om Taizé: www.taize.fr
Totalpris for reise og opphold
Aldersgruppen t.o.m.29 år: kr 2950,00
For deltakere over 30 år:
kr 3850,00

Skriftemål
Skriftestolene i St. Hallvard kirke er betjent i tiden mellom
fromesse og høymesse på søndager. Andre tider etter avtale.
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Til Mari Ann,
Hør nå hva som oss gleder:
Mary-Ann er meninghetsrådsleder.
Hun sa ja og ble valgt.
I St.Hallvard det gjaldt:Å engasjere noen LEGE
som med prester, kirken kan prege.
Ditt JA er stort
og viser godt mot.
Nå takker vi deg,
ber Gud lede din vei.
Måtte vervet gi deg mange glederMary-Ann, vår menighetsrådsleder.

Mari

Maridalspillet
Maridalspillet i Margareta-kirkeruinene i dalen blir i år 9-20 august.
Det veksles som regel mellom hvilket spill fra triologien "Tre Maridalsspill" av Carl
Fredrik Engelstad som velges. I år, som i fjor, blir "SVATEDAUEN" satt opp.
Den som vil vite mer kan finne det på internett. Det er ikke avklart om det blir vesper
i ruinene etter skuespillet...så følg med.
Det er mange grunner til å oppsøke den fagre Maridalen disse dagene.
Kirkeruinene er på pilegrimsleden fra Gamle Oslo over Hadeland til
Trondheim/Nidaros. Margaret av Antiokia, som kirken er viet til, var svært populær
og i korsfarertiden ble det bygget mer enn 200 kirker til hennes ære i England.
I 1995, i forbindelse med 1000års- markering av innføring av kristendommen til
Norge, arrangerte St. Hallvard en vandring til kirkeruinene og Hans Bruce holdt et
religionhistorisk foredrag om den hellige Margaret av Antiokia og selve kirken. Han
var meget glad for denne oppgaven for som Hans Bruce sa: "jeg ble svært oppmuntret
av at en av Margarets forutsigelser var at den som skrev eler leste om henne skal
vinne seg en uforgjengelig krans i himmelen" .

~ Mari Lunde ~
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ENERHAUGNYTT
DØPTE
14.01.06
14.01.06
14.01.06
22.01.06
28.01.06
28.01.06
29.01.06
11.02.06
11.02.06
11.02.06
18.02.06
19.02.06
25.02.06
25.02.06
04.03.06
04.03.06
04.03.06
05.03.06
25.03.06
09.04.06
15.04.06
23.04.06

Hannah Marie Pando Eklund (St. Olav)
Thu Thao Isabella Nguyen (De vietnamesiske martyrers kapell)
Vivian Amina Valset (St. Olav)
Victor Alexander Furuseth Olivares (St. Olav)
Tsgewayni Habtom Yacob (St. Olav)
Luciano Nicolás Tveit Torres (St. Olav)
John Fredrik Coloma Bacolod (St. Olav)
Regin Vincent (St. Olav)
Terje Aleksander Pettersen (St. Olav)
Jørgen Holsether (St. Olav)
Brevik Banister (St. Olav)
Cathy Nguyen (St. Olav)
Simon Fredrik Grube (St. Olav)
Eillen Roshana Pathinathan (St. Olav)
Leo Fernando Helgerud Blair (St. Olav)
Nanyelis Vasquez Abreu (St. Olav)
Erlinda Alexandra Vergara-Morales (St. Olav)
Rebekka Magallanes Bigset (St. Olav)
Dan Tam Pham (St. Magnus)
Sofie Alvarez Sandaune (St. Olav, Trondheim)
Jennifer Sunday Neikhare (St. Hallvard – voksendåp)
Daniel Baldejera (St. Hallvard)

OPPTATT I KIRKENS FULLE FELLESSKAP:
27.01.06 Anne Cathrine Romsland (Lunden kloster)
11.03.06 Tor Livar Grude (Lunden kloster)
11.03.06 Randi Schmidt Grude (Lunden kloster)
18.03.06 Gunn Kathleen Halvorsen (St. Dominikus)
16.04.06 Svein Bekkan (St. Hallvard)
16.04.06 Haakon Brænden (St. Hallvard)
16.04.06 Hans Jørgen Hamborg Brønlund (St. Hallvard)
16.04.06 Janne Reiakvam (St. Hallvard)
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DØDE

08.12.05

Lilian Violet Brevik

01.01.06

Marek Bonaventura Warset

16.01.06

Mariapillai Thevasagayam

29.01.06 Trung Van Vo
31.01.06

Consuelo Zayas Jumapao Carlsen

22.02.06

Francisco Serrano Gomez

28.02.06 Torgeir Fredrik Moen
23.03.06

Rune Eyvind Lahn
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Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:

Menighetssekretær:

p. Nikolas Goryczka ofm.
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 91 88 50 24
Nikolas.Goryczka@katolsk.no

Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no

Kapellaner:
p. Frans Szajer ofm.
Akersveien 16B, 0177 Oslo
tlf. Priv: 23 21 95 71 / 92 02 15 49
Frans.Szajer@katolsk.no

Vaktmester:
Don W. Rajan
Renholder:
Aleksander Latek

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

Frivillige på kontoret:
Romana Funnemark, Berit
Müller, Eileen Tørnes, June
Skaug

p. Gregor Gryz
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 97 65 58 54
Grzegorz.Gryz@katolsk.no

Leder av menighetsrådet:
Mary-Ann Ruud Jensen
Glimmerveien 24, 1155
Oslo
tlf. Priv: 23 38 07 84
mary-a-r@online.no

Astri Tønnessen Berg (utsnitt av illustrasjon)
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B-økonomi
Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til
avsender med opplysning om den nye adressen

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651
tel: 23303200
Fax: 23303201
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
http://www.katolsk.no/okb/oslo/hallvard

Kontortid
Mandag til fredag kl 1000-1400

Holmlia messested
Ravnåsveien 28,1254 Oslo
tlf 22610217
Torsdager fra kl 1100 – 1400

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til
Aslaug Espe, Skogfaret 10, 1430 Ås
e-post:hallvardsvaka@katolsk.no
Ansvarlig redaktør: p.Nikolas Goryczka ofm
Redaktør: Aslaug Espe
Redaksjon: Øivind B. Armann, Jan Frederik Solem, Ole Martin Holte
Faste medarbeidere: Kristin Espe Bjørnstad og Arthur Haakonsen
Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter eller om vi
bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv.
Send oss gjerne en e-post... TAKK!!
Trykk: Haakon Arnesen as.Oslo

