Hallvardsvaka
Ungdommer
i vår
menighet?

Du finner
dem
Bak Giroen!

Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 2/07 23. årg.

Sommer kommer
Sommer kommer,
sommer kommer.
Sol og regn og latter og sang
Sol og regn og latter, hahaha
latter, sol og sang.
Så lenge Therese, min eldste datter, sang i Ann Sæthres barnekor ble vi
hvert år minnet på sommeren gjennom denne sangen. Jeg syns den er en
fin innledning til vårt vår - og sommernummer. Nummeret er preget av
nytt liv. Les blant annet ungdomssidene!
Det var også tegn på liv i vår menighet da Magda Rønning og Ole
Martin Holte avla evige løfter i Den Fransiskanske Legorden!
Mange har snakket om hvor vellykket menighetsturen til Bygdøy
var. Dette bør gjentas, ikke nødvendigvis til Bygdøy, det fins heldigvis
mange turmuligheter! Slik bygger vi opp fellesskapet i menigheten. Det er
fint å gå til messe, be sammen, men det er også fint å bli kjent med
hverandre!
Vår - og sommerhilsen fra
~~ Aslaug ~
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Det er den draumen
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
Olav H. Hauge
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Tre nye legfransiskanere?

Magda Rønning og Ole Martin Holte med sønnen Johannes.

Fredag 4 mai avla Magda Rønning og Ole Martin Holte evige løfter i Den
fransiskanske Legorden. De som allerede har avlagt løfter, fornyet også
sine løfter. Det var en vakker og gripende seremoni under kveldsmessen.
Ole Martin hadde også med sin lille sønn, Johannes.
I forbindelse med løfteavleggelsen har jeg spurt Magda hvorfor hun
i godt voksen alder har valgt å bli legfransikaner?
Helt siden jeg konverterte til Den katolske kirke for snart 50 år siden har
jeg forsøkt å følge Kristus i Frans av Assisis fotspor. Jeg har vært så
heldig å få være med legfransiskanerne til Assisi noen ganger, og i de
siste 2 år har jeg vært snuser og postulant hos dem. Der har jeg funnet
tro, glede, fellesskap og omsorg.
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Ved professavleggelsen (løfteavleggelsen) forplikter jeg meg til å leve
etter det hellige evangelium med Frans som forbilde, og ved hjelp av
Regelen som den hellige kirke har bekreftet.
Allerhøyeste, ærerike Gud
opplys mitt hjertes mørke
gi meg en sann tro,
et fast håp
og en fullkommen kjærlighet.
Gi meg Herre
den rette innsikt og forstand
så jeg blir i stand til å utføre
det hellige oppdrag som
du i sannhet har gitt meg.
Amen
(Frans bønn foran Korset i San Damiano).

Dette er Magdas bønn for sitt nye liv. Det er egentlig en nydelig bønn for
oss alle.
~ Aslaug Espe ~

Assisi,
mitt vandringsland,
mitt Emmaus,
Tabor og Golgata,
som en glødende Hostie går solen opp
over Monto Subasio.
Bror Frans,
du står ved min side,
ydmykt skjuler du din kjærlighets sårmerker
under vandringskappens slitte folder.
Du står ved min side og peker
bort fra deg selv
mot Ham,
min Gud og mitt alt!
Randi Christensen
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Et ufødt tvillingpar samtaler i mammas mage
«Si meg, tror du egentlig på
et liv etter fødselen?» undrer
den ene. «Ja, selvfølgelig
gjør jeg det! Her inne vokser
vi og blir store og sterke for
det som vi skal møte senere,
der ute,» svarer den andre.
«Jeg tror ikke på alt det der,
det er bare dumheter,» sier
den første. «Det kan ikke
finnes noe liv etter fødselen,
for hvordan i alle dager
skulle det kunne være?»
«Ja, helt nøyaktig vet ikke
jeg heller. Men det er helt
sikkert mye lysere der enn
her. Kanskje kommer vi til å
vandre rundt på våre ben og
til og med spise med
munnen?»
«Noe så dumt har jeg
aldri hørt! Spise med
munnen, for en idiotisk idé.
Vi har jo navlestrengen som gir oss mat. Og hvordan tror du at du skal
kunne gå omkring? Navlestrengen er alldeles for kort til det!!»
«Jo, men jeg tror likevel at det på en eller annen måte skal være mulig.
Alt kommer bare til å bli litt annerledes enn her inne».
«Det er bare sludder! Det har aldri kommet noen tilbake fra livet
etter fødselen. Med fødselen er livet slutt. Så enkelt er det! Punktum
finale!»
«Jeg er enig i at ingen vet riktig hvordan livet etter fødselen kommer
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til å arte seg. Men det jeg vet er at vi da vil kunne se moren vår og hun
kommer til å ta vare på oss!»
«Mor? Du tror da vel ikke på noen mor? Hvor i alle dager skulle
hun være?
«Her! Overalt! Omkring oss! Vi blir til og lever gjennom henne.
Uten henne skulle vi ikke engang eksistere».
«Det er bare prat! Jeg har aldri merket noe til noen mor, altså finnes
hun ikke!»
«Jo da, noen ganger, når vi er helt stille, kan du høre henne synge og
snakke. Bare kjenn hvordan hun har omsorg for den verden vi lever i...»
Ukjent kilde

Johannes heter han!
og er et bevis på at det finnes et liv
etter fødselen. Han ble født på
palmesøndag. Mammaen er Elin og
pappaen er Ole Martin (Holte).

VI GRATULERER!
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Stille bønn i St Hallvard kirke –

Torsdag 7 juni : 1830 - 2000
Med steiner, lys og blomster forsøker vi å skape en bønnens atmosære
foran et «hjemmelaget» Taize – kors. Vi har satt av tiden fra 1830 til kl
2000 en torsdag i månden. Du behøver ikke bli hele tiden. Du kan komme
og gå når det passer for deg.
Spørsmål kan rettes til Aslaug Espe : 41699337 eller 64878681
~~ Aslaug Espe ~~
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Kom og se!

Broder Frans

Sagt om Frans av Assisi av en av de første biografene:

"Ordene hans var verken hule eller latterlige,
men fylt med Den Hellige Ånds makt,
og boret seg inn til det innerste av hjertet,
slik at tilhører ble fylt av stor undring."
Fra de tre følgesvenner
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Intervju med Ole Martin Holte i Magasinet 2.1.2007
NYTTÅRSAFTEN FOR noen år siden: Den dumpe lyden av raketter et sted
langt borte. Ennå er det noen timer til midnatt. Det er minus tolv grader i Oslo,
og Ole Martin finner mannen på en varmerist ved Akershus festning. Han som
nesten ligger skjult under avispapir, jobbet som fisker den gangen livet så
annerledes ut. Nå samler han flasker. De kjenner hverandre. Ole Martin er
fascinert av den beskjedne og høflige måten den gamle alltid møter ham på,
han snakker med en tone som ikke hører hjemme i den brutale virkeligheten
han lever i. Mannen rydder unna avisene, og Ole Martin tar fram en pose med
litt mat, en halvflaske rødvin og sigaretter. Så prater de sammen. To menn på
en varmerist. Og rakettene smeller med jevne mellomrom - et helt annet sted i
Oslo-natta.
Ringetonen. Det spraker i røret.
- Hallo?
- Mamma? Hei, mamma, jeg skal bli munk.
AKKURAT HVORDAN Ole Martin endte opp i et benediktinerkloster nord
for Perth, er en lang historie. Det som er sikkert, er at ferien et par år etter
videregående hadde ført ham til munkene i Australia, og at han hadde kjent
igjen noe av seg selv i det livet de levde. Ole Martin hadde samtaler med
abbeden, han leste bøker og spesielt ble han grepet av historien om Frans av
Assisi - middelaldermunken som hjalp de spedalske og levde blant samfunnets
utstøtte. Det var som om alt rundt Ole Martin ropte at han skulle følge hjertet og det var en frihet å våge det.
I 1994 gikk Ole Martin inn i fransiskanerklosteret på Enerhaugen i Oslo. Han
begynte utdannelsen som munk, og han reiste til England og Belgia med
brødrene i fransiskanerordenen. De eide ingenting, og levde total avsondret fra
det livet de engang hadde. De avla et løfte om å leve i sølibat resten av livet.
Jeg begynte å bli ensom, sier Ole Martin stille.
HAN TITTER OPP gjennom markante briller. Det svarte håret er perfekt
gredd til siden, og han enser ikke menneskene som beveger seg inn og ut av
den dunkle kafeen. Rødvinsglasset står stille på trebordet foran ham. Løftet om
klosterliv holdt i sju og et halvt år:
Jeg begynte å tenke at dette vil jeg ikke resten av livet. Jeg savnet å leve med
en kvinne. Til slutt, etter sorg og frykt, innså jeg at livet tok en annen retning.
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I dag bor Ole Martin i en leilighet på Grønland i Oslo, og til våren venter han
sitt første barn med kona Elin. De har kjøpt bil. Ole Martin snakker om
oppdragelse, om et nytt liv. Servitøren kommer med regninga og sier vi må
betale.
Jeg savner klosterets enkelhet - stillheten, bønnen. Innimellom trenger jeg å gå
litt tilbake til det, for å orke å være ute i verden, sier Ole Martin.
HAN KJENNER en verden de fleste av oss ikke vil ta i.
Det startet som et prosjekt. Ole Martin studerte sosionomi; han ville finne ut
hvordan det er å bare være prisgitt byens befolkning, og han bestemte seg for å
leve som uteligger. Tre somrer på rad levde han på gata, to ganger i Oslo, én i
København. Han pakket notatblokk, liggeunderlag, pledd og tannbørste, og
fortalte ingen hva han drev med.
Jeg prøvde å tigge i starten. Jeg husker jeg gikk ned til en grønnsakbod på
Aker Brygge og ba om noe frukt de ikke fikk solgt. Dama sa nei uten å se på
meg. Da jeg kom tilbake og spurte igjen, fikk jeg to fersken med mugg på fra
søppelposen. Overalt jeg kom, fikk jeg nei. Etter hvert orket jeg ikke
nedverdigelsen, så jeg samla tomflasker for å få råd til kneippbrød.
FØRST DA HAN satte seg ned ved en benk i Frognerparken - der han stort
sett sov - ble han møtt med åpenhet. En annen uteligger strakte fram hånda og
tilbød de siste kjeksene i pakka si. Deretter fortalte han hvor det gikk an å
bevege seg, når de serverte suppe på Frelsesarmeen og når de åpnet på Blå
Kors. Uteliggerne lærte Ole Martin å overleve. Det betydde blant annet å holde
seg unna Bogstadveien - stedet der byens pengesterke gjør unna
lørdagshandelen.
I starten lette jeg etter portrom nedover den gata når været var dårlig, men
blikkene var så vonde. «Dette er ikke noe sted for deg!» og «Kom deg hjem!»
ropte folk. Etter hvert valgte jeg alltid sidegater til Bogstadveien, det var så
vondt å gå der, sier Ole Martin og ser ut av vinduet. Våt asfalt glitrer i
gatelyset.
Jeg ble så sliten, jeg mista alle filtrene mine. Det sluttet å være et prosjekt, og
ble virkelig.
Ikke én gang i løpet av somrene på gata, kom noen opp til ham og ville hjelpe.
Derfor bestemte han seg for å starte Fransiskushjelpens gatetjeneste.
Hvem de er? Først og fremst er de mennesker, sier Ole Martin med klar
stemme og fortsetter: Vi har så lett for å forholde oss til kategorier: «hora»,
«den narkomane»,«uteliggeren», «den psykisk syke». Mange makter ikke å se
mennesket.
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Som fransiskaner lærer du å se at vi har det meste til felles.
FOR FEM OG et halvt år siden begynte han å oppsøke menneskene på gata. I
starten gikk han alene til rusmiljøene og de brune pubene, og etter hvert kom
flere frivillige til. En dag var en sykepleier med og hun hadde sårstellutstyr i
ryggsekken. De forsto raskt at helsetilstanden blant rusmisbrukere var veldig
dårlig.
Det var ikke noen verdighet i å la dem dra ned buksa i 20 minus og få
behandling, så vi fikk tak i en bobil. Vi begynte å kjøre rundt med sårstell,
sprøyter, kondomer og kaffe og te, sier Ole Martin.
«Sykepleie på hjul» kalles tilbudet. Da «Plata» var de narkomanes faste
samlingssted, fikk Fransikushjelpen kritikk fra politikerne. Bilen deres sto der i
halvannet år, og de ble anklaget for å sementere miljøet og gjøre forholdene for
komfortable.
Han strammer leppene, finner fram de rette orda:
Norske myndigheters ideologi om det rusfrie samfunnet og nulltoleranse har
kostet mange menneskeliv på veien. De som lever på gata, minner oss om vår
egen spedalskhet. De forteller om sider vi ikke liker å forholde oss til.
DET ER MUNKEN som snakker, før samfunnsarbeideren Ole Martin tar
over. Det neste året skal han lære å være far, og han skal prøve å skrive bok om
menneskene i portrom og parker.
Så mye i samfunnet dreier seg om å få til ting. Det må være lov å si «jeg klarer
ikke livet mitt». I dag skal du produsere, du skal være vellykka, du skal få det
til. Idet du ikke lykkes, er ikke veien lang til gata. Jeg tror mye av det vonde
dreier seg om et savn etter et annerledes samfunn.
Dråpene på vinduet forsøker å spre det lille lyset fra gata utafor. Det klirrer i
glass borte fra baren.
Mange på gata forteller at det viktigste er å bli behandla som menneske. Det
kan høres ut som en floskel, men jeg vet det av egen erfaring. Stopp opp hvis
du har mulighet, sier Ole Martin.
Utafor har folk kommet seg hjem fra jobben. Oslo blir kaldere. Ole Martin
titter opp fra et tomt vinglass:
– Du må tørre å se tiggeren i øynene.
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Hva har skjedd?
Palmesøndagsfeiring i Grønland og St Hallvard kirke
Det som skiller eller det som forener ?
Etter gudstjenesten på palmesøndag kjente jeg en uutholdelig smerte. Det ble
ganske klart for meg at dette må være en helt feil måte å arbeide for enhet på.
For meg skapte det heller avstand. Vi må dele det vi har felles og ikke det som
skiller oss! Da jeg kom hjem fra kirken palmesøndag skrev jeg følgende brev
til Grønland menighet med kopi til p. Nikolas. Jeg hadde et sterkt behov for å
uttrykke hvordan jeg, som katolikk, hadde opplevd nattverdsdelen av
gudstjenesten i vår menighet. Jeg vil gjerne dele brevet med dere:
Kjære Karl Richard Thuve,
og Sunniva Gylver

Palmesøndag 2007

Jeg sender dere noen tanker etter den økumeniske gudstjenesten i dag. Jeg
tilhører St. Hallvard menighet. Jeg har hatt den glede å få lese
lidelseshistorien på palmesøndag flere år på rad nå i Grønland kirke.
Jeg syns at første delen i dag var fin, den delen som var i Grønland kirke.
Nattverdsdelen i St. Hallvard var svært smertefull. Vi bør forsøke å dele det vi
har felles og ikke det som er det mest smertefulle, nemlig nattverden. Dessuten
har vi heller ikke "plass" til å "huse" så mange i vår lille kirke.
Jeg håper at vi kan fortsette å ha felles gudstjenester. Kanskje neste år
kunne vi heller bare ha ordets gudstjeneste og palmeprosesjon rundt Grønland
kirke felles. Så kunne vi ha nattverdsdelen hver for oss. Bare et forslag...
Flere fra Grønland gikk i dag etter at nattverdspraksisen i min kirke ble
uttrykt. Dette er smertfullt. Det fører oss heller ikke nærmere hverandre. Skal
vi komme nærmere hverandre må vi dele det vi har felles.
Jeg skriver ikke på vegne av min menighet, men som privatperson.
Med vennlig hilsen
Aslaug Espe
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Jeg fikk svar noen dager etterpå fra fungerende sogneprest Sunniva Gylver.
Hei Aslaug, Karl Richard og Nikolas.
Først: Aslaug, takk for mail og refleksjoner.
Dernest: til alle: Jeg har ikke vært til stede på disse palmesøndags
gudstjenestene. Rune (sokneprest) har holdt i dem, og jeg har bestandig vært
påske-bortreist med familien den helgen, og jobbet siste del av påsken. Men
jeg vet at flere har hatt de samme refleksjonene som du har, Aslaug, og at det
har vært samtalt om hvordan vi kan gjøre dette gudstjenestesamarbeidet ennå
bedre. Jeg har snakket med Karl Richard såvidt i kveld, og vet at han kommer
til å skrive ned noen refleksjoner etter å ha vært forrettende prest fra
Grønlands side for første gang nå sist søndag. Det blir antakeligvis han som
holder tak i dette til Rune er tilbake, - selvfølgelig uten at jeg melder meg ut av
samtalen av den grunn.
Med ønske om velsignet påske til dere alle.
Sunniva (Gylver)

Fasteretretten 3 mars
Det var fasteretrett med Unni Lefébure i menigheten lørdag 3. mars.
Retretten startet med messe kl 10.00 og varte til ca kl 17.00.
Opplegget var vellykket, men dessverre var det bare 5 deltagere.

Adoremus
Det vil komme en ny salmebok fra NUK kalt Adoremus. Pris kr 160,
men vi får den for kr 120 dersom den bestilles nå og minst 50 eksemplarer. Menighetsrådet vedtok å bestille 60 eksemplarer.
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Katolikker i Vestby kommune «overføres» til
St. Mikael menighet
DEKRET
St Hallvard menighet, Oslo, omfatter i dag det sydlige Akershus fylke,
med unntak av Son i Vestby kommune, som hører til St Mikael menighet
i Moss. Fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold går syd-syd-vest mot
Oslofjorden og bøyer av først like nord for Moss. Det innebærer at
områder nord for Moss, som naturlig sokner til St. Mikael menighet, og
som er sammenfallende med Vestby kommune, ligger i St. Hallvard
menighet.
Vestby er i dag en del av Mosseregionen, og avstanden fra Vestby sentrum
til Moss er betydelig kortere enn til Oslo, og katolikkers opplevelse av
tilhørighet skal også gå til Moss. Det er registrert 94 katolikker som i dag
bor i Vestby utenom Son.
Et menighetslem i Vestby tok i brev av 16. september 2004 opp
spørsmålet om overføring av hele Vestby kommune til St. Mikael
menighet. Etter å ha drøftet i Presterådet, ble saken forelagt de to
involverte menighetsråd, som begge har gitt sin tilslutning. Presterådet
behandlet saken på ny i møte 2. april 2007 og tilrådde der biskopen å
beslutte grensejustering mellom menighetene som foreslått.
Med bakgrunn i ovenstående bestemmer jeg at hele Vestby kommune skal
høre inn under St. Mikael menighet, og at den nordlige delen av
kommunen med det overføres fra St. Hallvard menighet. St. Mikael
menighet vil etter dette omfatte kommunene Moss, Råde, Rygge, Våler og
Vestby og poststedet Hobøl i Hobøl kommune.
Endringene iverksettes med virkning fra 1. mai 2007, og de kommunale
tilskudd for de aktuelle medlemmer i Vestby for 2007 deles med 1/3 på St.
Hallvard og 2/3 på St. Mikael menigheter.
Oslo, den 19. april 2007
Bernt Eidsvig Can.Reg.
biskop av Oslo
Frode Eikenes kansler
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Nytt fra Pastoralrådet (Pro)
Det er foreslått endret sammensetning av PRO. Representasjon fra
menighetene vil bli som før, men det vil komme flere medlemmer fra de
nasjonale gruppene.
Det er utarbeidet et spørreskjema om arbeidet innen de nasjonale gruppene. Det som er spesielt for Oslo er at de fleste nasjonale aktiviteter
foregår i Akersveien, altså i tilknytning til St. Olav og ikke St. Hallvard.
Det vil komme nye generelle statutter for menighetsrådene. Blant annet
skal det i fremtiden hete sogneråd og ikke menighetsråd. Det vil bestå
ikke bare av valgte medlemmer, men også noen få som er utpekt av sognepresten. Det vil bli valg annethvert år.

Tur til Bygdøy
Søndag 30 april inviterte Diakoni/Caritas utvalget "ikke-norske" til messe mm
på Bygdøy. «Vi var rundt 50 deltakere», forteller Peggy Bruce. Det hele ble
veldig vellykket med messe, omvisning i Numedalstunet og picnic til medbragt
mat. Det virket som om alle likte seg og flere ga uttrykk for dette. Noe som bør
bli en årlig begivenhet? Det finnes mange vakre steder vi kan besøke!

Så mange nydelige barn + en mamma Gol gamle stavkirke på Bygdøy. Her
og en pappa! Skulle gjerne visst hva feiret p. Marius messse. Foto: sr
Aleksandra
de heter!
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Ungdomssidene i Hallvardsvaka
v/ Kristin og Arthur
St.Hallvards ungdomsgruppe, San Damiano møtes hver tirsdag i St.Hallvard,
og her er programmet utover våren, møt opp:D
15.05: 17.mai feiring / middag
22.05: Spillekveld
29.05: Filmkveld
05.06 Sommer-avslutning. Grilling

I tillegg, annenhver søndag er det nå ungdomsmesser i St.
Hallvard og St. Olav kirke.
13. mai St. Hallvard, klokken 18.00
27. mai St. Olav, klokken 19.30

***

Pater prater
Har du vært på en av NUKs sommerleire, har du garantert vært med på
“Pater prater”. Hvis ikke, så er det når en av våre prester svarer oss på
de spørsmålene vi måtte ha om kirka vår. Men nå trenger du ikke vente til
neste leir hvis det er noe du lurer på! Send inn spørsmål til
bakgiroen@hotmail.com
Siden sist er det kommet inn et spørsmål til Pater prater !
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Hva betyr det når man konfirmerer seg katolsk?
Kanskje det viktigste for oss katolikker er at konfirmasjon er et
sakrament. Det er ikke først og fremst en bekreftelse på vår tro, som det er
i Den norske Kirke, heller ikke i første omgang et overgangritus til å bli
voksen. Derfor velger vi heller å bruke ordet ferming for å vise at det er en
viss forskjell.
Et sakrament er en hellig handling som Kristus har innstiftet for å gi oss
sin nåde – altså: Den hellige Ånds kraft, det nye liv, den åndelige styrken
(velg hva du vil). Når vi blir fermet mottar vi en full utgydelse av Den
Hellige Ånd, slik som apostlene mottok den på pinsedagen. Fra nå av har
vi fått all den nødvendige utrustning for å være modne kristne.
Alt det andre er en konsekvens av det: vi bekjenner vår tro på en ny, litt
mer voksen måte og vi regnes nå som fullverdige, voksne medlemmer av
menigheten (vi kan bl.a. stemme til menighetsrådet, eller ta forskjellige
verv i kirken).
Det virker litt meningsløst å bli fermet hvis man ikke har et personlig
forhold til Gud, derfor går mye av konfirmantkurset nettopp ut på dette.
Men presset blir stort – man må jo bli konfirmert for å bli voksen, ha
festen og gavene…
Det viktigste er å ta imot fermingens nåde – å åpne seg og være lydhør
overfor Åndens virkning i oss. Han lærer oss sannheten om oss selv, om
våre gode og svake sider, om hva vi skal satse på her i livet og hvordan vi
skal omgås andre mennesker.
Personlig ble jeg konfirmert litt senere – da jeg var 18. Og – vips – bare et
halvt år senere ble jeg munk, fordi jeg følte at Gud kalte meg til det…
Kjære konfirmanter! Vær ikke redde for å ta imot Gud, men lær deg å
lytte til ham… Hilsen, p. Nikolas

Verdensungdomsdagene i Sydney –
tirsdag 15. juli til søndag 20. juli 2008
Ungdom fra hele verden møtes, og skal sammen i 6 dager være med på en
festival man sent vil glemme! Vil du ha mer informasjon, eller melde deg på?
Se www.wyd2008.org eller www.nuk.no
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Føler du deg litt alene?
Av Kristin Espe Bjørnstad
I et land der ikke akkurat mesteparten av
befolkningen er katolikker, er det ikke alltid
like lett å bli kjent med andre katolske
ungdommer. Det er nok veldig få som har en
katolsk vennekrets, uten å være organisert i
ungdomslag, eller uten å gå på St. Sunniva
skole. Siden jeg er veldig klar over dette, må
jeg nok innrømme at jeg har vært ganske
negativt innstilt før diverse sommerleire og
andre ungdomsaktiviteter. Jeg kjenner
naturligvis en del folk, men de fleste bare på
et overfladisk nivå. Jeg likte ikke den følelsen
av å være den eneste som ikke hadde avtalt å
dele rom med noen på forhånd, selv om jeg
garantert ikke var alene om den.
Kristin var på leir, iallefall en gang!
Caroline Våge Vers, Maria Elisabeth
Aspen og Kristin Espe Bjørnstad (Foto: Peter Talos/KU)

Men hva kan man gjøre med dette? Selvfølgelig, man kan ha flere ”bli-kjentleker” på leir, men vil du ha flere katolske venner, kreves det litt anstrengelse.
Det er vel nettopp dette som har vært problemet for meg, men nå har jeg altså
bestemt meg for å ta saken i egne hender. Jeg skal til verdensungdomsdagene i
Sydney 2008, der jeg kjenner mange som skal være med. Men likevel kjenner
jeg ingen så godt at jeg har en venn eller venninne jeg reiser sammen med.
Ingen av mine nærmeste venner er katolikker, så jeg får bare reise ned med et
åpent sinn å satse på å skaffe meg noen venner for livet! Jeg skriver dette som
en oppfordring til alle katolske ungdommer som leser dette. Når man ser
oversikter over San Damianos møter, eller diverse ungdomsleire, tenker mange
at alle der kjenner hverandre kjempegodt. Men selv om jeg har vært i St.
Hallvard menighet hele mitt liv, føler jeg fortsatt ikke at jeg kjenner alle
katolske ungdommer her. Så dette er det bare å gjøre noe med! San Damiano
har møter hver tirsdag i vår og utover høsten, du finner programmet på våre
ungdomssider. Verdensungdomsdagene i Sydney, har du lyst å tilbringe litt
av sommeren din neste år med ungdom fra hele verden? Mer info på
www.wyd2008.org Sommerleire finner du oversikt over på www.nuk.no
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Katekese og konfirmantundervisning i St.Hallvard
Informasjon om katekese og konfirmantundervisning finner du på
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard eller ved å kontakte
menighetskontoret, se siste side for kontortid, e-post-adresse og
telefonnummer.

Ungdommer i Hallvardsvakas redaksjon

Kristin Espe Bjørnstad

Arthur Haakonsen

Kristin er 17 år, og har vært
tidligere aktiv som ministrant i St.
Hallvard. Hun går i 2.gym på
allmennfag på Ås videregående
skole, og satser på å studere språk
og etter hvert bli journalist eller
lignende etter hun er ferdig på
skolen.

Arthur Arthur er 22 år gammel, og
har vært aktiv blant annet som
ministrant i St. Hallvard i mange
år. Han er også aktiv i NUK og har
vært leder på mange leire. Arthur er
halvt australsk og halvt norsk, og
bor i dag i Oslo. Han studerer for å
bli pilot, og tar det katolske
teologistudiet på Menighets fakultetet. Se etter ham neste gang
du er i messe, på benkene bak
alteret!
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Intervjuet
En dame med teft for musikk
Intervju med Sara Strazynski, organist i St.Hallvard menighet
av Ole Martin Holte
Hvem er denne vakre, litt mystiske unge
organisten vår? Ikke visste jeg før jeg møtte
Sara på Kafé M på Majorstuen. Nå vet jeg
litt mer. Blant annet vet jeg at hun spiller
bordtennis med pater Gregor i den gamle
menighetssalen, har kjæreste og studerer
finsk på egen hånd.
Inn med morsmelken
Sara Strazynski, ble født i Norge 5. januar
1987. Ja, du leste riktig; 1987. Hun er bare
20 år gammel. Foreldrene hennes er begge
musikere og flyttet fra Polen til Norge på
70-tallet. Da spilte begge i et band som reiste rundt fra sted til sted i Finland,
Sverige og Norge. De spilte blant annet på hoteller på kontrakt, og under en
periode med spillejobber i Norge ble Sara født. Siden den gang har de vært her.
Sara lærte å snakke polsk i hjemmet på Stovner, mens hun lærte norsk av en
venninne i barnehagen. Med en mor som sang og en far som brukte
tangentinstrumenter, lå det definitivt musiske gener ferdig til utfoldelse for
Sara. Saras far kommer fra byen Leszno, sørvest i Polen, mens moren er
oppvokst ikke langt fra Warszawa. Med en fem år yngre lillebror reiser
familien på fire hver jul og påske til Polen, blant annet for å besøke farmor. I
dag studerer Sara kirkemusikk på andre året på Norges Musikkhøgskole med
orgel som hovedinstrument. Hun bor på Nordstrand, og har kjæreste fra
Telemark som går i samme klasse.
Hvordan fikk du jobben som organist i St.Hallvard?
Da jeg var 15 år gammel brukte jeg å spille orgel på St.Suniva skoles
~ 21 ~

ungdomsmesser og under polske messer i St.Olav kirke. Under noe som kalles
lørdagsskolen for polakker, underviste p.Marusz ofm. Han spurte meg en dag
om jeg kunne tenke meg å prøvespille som organist i St.Hallvard. Jeg tok
spørsmålet hans i starten ikke helt seriøst, for jeg trodde jeg ikke ville klare
det. Men jeg kom til prøvetime og de ville ha meg. Så i 2003, da var jeg 16 år,
begynte jeg i et vikariat i St.Hallvard. Jeg fikk ansvar for høymessene, for
messene på Holmlia, for koret og for helligdagene. Vikariatet varte i 3 år, og i
november 2006 fikk jeg fast stilling. Jeg trengte penger fordi jeg flyttet ut
hjemmefra og kjøpte leilighet på Nordstrand.
Fast stilling? Hva betyr det i praksis?
Det betyr ansettelse i 42% og inkluderer både arbeidstid og øvingstid. En
gudstjeneste teller som 3 timer, mens i den norske kirke teller den som 7
timer. (det må være på grunn av de grusomme lange prekenene, tenker jeg ved
meg selv)
Så du jobber i 42% og studerer i 100%, og i tillegg har du kjæreste? Har du i
det hele tatt fritid?
Ja, men mesteparten av fritiden går til å øve. Kjæresten min ser jeg mye i løpet
av dagen da vi går i samme klasse. Men vi forsøker å se hverandre på kveldene
også. Ellers i fritiden spiller jeg bordtennis med pater Gregor i den gamle
menighetssalen. Han har blant annet lært meg å skru. Tidligere spilte jeg
tennis.
Men å jogge?
Å jogge!? Å nei, nei, det er absolutt ingenting for meg.
Jeg har selv nylig begynt å trene kampsport – en filippinsk gren, hva synes du
om det?
Jeg liker kampsport, selv om jeg ikke har trent det selv, men jeg tenkte en gang
å begynne på karate. Det kan være godt å kunne forsvare seg.
Har du andre hobbyer eller interesser?
Jeg liker fremmedspråk. For tiden forsøker jeg å lære meg finsk. Kanskje fordi
faren min jobbet i Finland en stund. Og tysk, jeg har vært mye i Tyskland og
det kommer godt med med hensyn til utdannelsen min. Og så snakker jeg
fransk og engelsk. I tillegg elsker jeg å lese.
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Ja, du leste kanskje om en annen leser, Per Bang, i siste nummer av
Hallvardsvaka?
Ja, det var interessant, og Per har spurt meg om jeg ikke vil forsøke å sette
gregorianske toner til noen dikt av en norsk dikter.
Så spennende, skal du det?
Jeg vil i hvert fall forsøke.
Med kall til å akkompagnere
Kan du si litt om hva du trives med i jobben i St.Hallvard?
Det jeg trives veldig godt med, og som samtidig er krevende er koret. Jeg liker
det godt for det dreier seg om å møte andre mennesker. Som å jobbe med et
instrument; alle er individuelle. Og de er hyggelige. Da jeg startet var alle så
hjelpsomme mot meg. Nå føler jeg at jeg har overskudd til å gi noe tilbake,
blant annet gjennom å overføre kunnskap og kompetanse fra det jeg lærer på
skolen. De er glade i å synge og de gjør det frivillig, det setter jeg pris på.
Det jeg føler som mitt kall er å akkompagnere til messene. Da føler jeg meg
hjemme.
Jeg kunne ikke ha jobbet i Den Norske Kirke, det er i den Katolske Kirke jeg
føler meg hjemme. Og St.Hallvard kirke er et godt rom å være i. Det er for
eksempel lett å kommunisere med presten da jeg sitter vendt mot alteret. Jeg
føler meg nærme det som skjer. Jeg er også veldig glad for de polske messene.
De er nesten helt fulle. Da spiller jeg sanger som jeg lærte som liten da jeg satt
ved siden av pappa på orgelkrakken under de polske messene. Jeg har på
mange måter fått dem inn med morsmelken.
Men det er vel noe som er slitsomt og krevende også?
Det jeg synes er slitsomt er at jobben medfører mye ansvar. Og jeg vil gjerne
gi menigheten noe, jeg vil at det skal bli bra. Og utfordringen er at jeg alltid
kan gjøre mer. Derfor blir det innimellom vanskelig å kombinere jobb og
studier. Hvis jeg ikke kan spille i for eksempel en begravelse på grunn av
studiet, får jeg dårlig samvittighet. Samtidig er det vanskelig åfinne vikarer. De
fleste som utdanner seg, utdanner seg til Den Norske Kirke. Men nå har jeg
laget en liste over mulige vikarer, og heldigvis kan jeg spørre sr. Rosaria og sr.
Faustina. Sr.Faustina går forresten også på Musikkhøgskolen, i klassen under
meg.
Når du tenker på fremtiden for St.Hallvard menighet, har du noen vyer, noen
ønsker?
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Jeg synes det er gledelig at St.Hallvardguttene er så aktive igjen. Deres nye
dirigent Hans Martin Molvik går siste året på Musikkhøgskolen og er i ferd
med å konvertere til Den Ortodokse Kirke. Jeg har et mål om å samarbeide
mer med ham og med St.Hallvardguttene, få dem mer regelmessig med i
messene. Samtidig ønsker jeg å bruke en dame som spiller marimba og en som
spiller fiolin under messene. Og så har vi Christian Hveding som spiller fløyte
og synger i kirkekoret.
Hva med deg selv? Hva er dine drømmer for fremtiden, for din karriere?
Jeg startet å drømme om å spille klaver og bli klassisk pianist. Men det
forandret seg, og nå er det orgel. Nå er mitt store ønske å beherske orgel på en
veldig god måte. Jeg har lyst til å ta en del av utdanningen i utlandet, som
utvekslingsstudent, helst på et universitet med bra nivå på orgel. Kanskje
Tyskland på grunn av Bach og Mendelssohn. Dilemmaet mitt er at jeg er så
glad i sjømat og sol og strand, og det finner jeg ikke så mye av i Tyskland.
Men den virkelige drømmen for fremtiden er å kunne gi konserter, å kunne gi
noe som kunstner og ikke bare som kirkemusiker.
Så når kan vi komme til din første konsert?
Dere kan komme 11. juni kl. 13.30 på Musikkhøgskolen. Da har jeg eksamen
og den blir i form av en konsert. Den er åpen for alle, men det er plass til maks
50 personer.
Og hva skal du spille?
Jeg skal spille J.S.Bach: Preludium og fuge i G-dur, F.Mendelssohn: Sonate
nr.2 i C-moll og C.Franck: Koral i H-moll.
Er det noe du har lyst å si til Hallvardsvakas lesere?
Jeg vil si at menigheten består av utrolig hyggelige folk som jeg liker å spille
for. Jeg føler at jeg kan snakke med alle sammen under kirkekaffen. Det er fint
å få respons også, og jeg ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen på korøvelse, hvor det også er kaffe og kaker.

Anbefales
Intervju i Nationen fredag 4.5.2007 med prestestudent Pål Bratbak
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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), Elzbieta Schjetne
(medarbeider, psykoterapeut) og p. Andreas Rupprecht.
Kontakt: familie@katolsk.no, Akersveien 16A, Oslo, Tel: 23219545
Hjemmeside: http://www.katolsk.no/okb/familie/

De «eldre» i
Hallvardsvakas
redaksjon
Jan Frederik Solem

Ole Martin Holte

Aslaug Espe
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Om å bryte gjennom lydmuren
av Per Bang
Så er altså retrettsenteret på Nesøya nedlagt og en æra er over. Ja da,
virksomheten fortsetter på grefsen,det vet vi, men med unnskyldning for å
være banal: det blir likesom ikke helt det samme. Nesøya hadde sitt
særpreg både som senter for tro og for refleksjoner omkring livet i sin
helhet. Og dertil anledning til å nære både sinn og kropp med turveier
langs kapitalismens bevisst synlige landemerker. Her kunne vi gå i
fromme tanker og egentlig ikke føle oss misunnelig berørt av de pampige
villaene på begge sider, mens vi ikke kunne unngå å registrere
tømmerlaftede dobbeltgarasjer i omtrentlig dragestil og et demonstrativt
overforbruk av enorme granittblokker. Jo da, jeg fikk så å si tildelt temaer
å tenke på bare ved å spasere. I det miljøet jeg ofte tilhørte noen dager var
det en berikelse bare å VÆRE.
Hos St. Josef ventet en velsignet hverdag med taushet, omtanke og
stille glede. Det eneste jeg savnet var annledningen til å dele opplevelsen
med andre, verbalt, altså. Jeg får si det som det er – total taushet er en
selvpålagt plage som til tider er ytterst vanskelig å forholde seg lydig til
for en ihuga pratmaker som godt vet at 99 % av alle ens ytringer egentlig
er misbruk av taleevnen. Sånn er det bare, og var, til jeg oppdaget
nødutgangen.
Av gammel vane / uvane stod jeg tidlig opp om morgenen, satte meg
i salongen og leste, og la det være helt klart at jeg leste tekster jeg trengte
Davidsalmene ble anbefalt oss som lesning og er en stadig kilde til
refleksjoner. Disse stille morgentimene var gyldne, og ble enda bedre da
jeg oppdaget døren i lydmuren. Den het søster Fransisca.
Hun pleide også å sette seg i salongen, og leste i en sikkert like from
bok som den jeg leste. Etter en kort stund reiste hun seg, kom bort til meg
og spurte, med hviskende stemme om jeg ville ha en kopp kaffe?
Det går an å nikke et takknemlig smilende JA uten å bryte taushetsløftet.
Jeg nikket, fromt og stumt.
Kaffen kom, med et lite «Værsgo» og jeg samlet det meste av mitt
mot og hvisket et «Tusen takk».
Jo da, livet og retrettene vil fortsette på Grefsen, men som det heter:
Detblir liksom ikke helt det samme uten morgenens minisnakk.
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Enerhaug-nytt
Døpte
03.12.06
13.01.07
10.02.07
17.02.07
03.03.07
10.03.07
10.03.07
24.03.07
24.03.07
24.03.07
24.03.07
25.03.07
29.03.07
31.03.07
31.03.07
08.04.07
08.04.07
08.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
21.04.07
28.04.07

Johan Boge-Olsnes Aarseth (Drøbak kirke)
Stephny Puvanendiran (St. Hallvard)
Joshua Pioraj Ignatius (St. Hallvard)
Hugo Morel (St. Birgitta, Fredrikstad)
Anne-Sofie Spada (St. Hallvard)
Maria Lidia Ragnhild Angiuli (St. Olav)
Y-Van Vu (St. Olav)
Tony Ho (St. Hallvard)
Aurora Rosa Joynt Berget (St. Hallvard)
Kjell Emmanuel Solis Gabriel (St. Olav)
Adrian Maksimovic Folvell (St. Olav)
Maja Elise Sierakowski (St. Olav)
Emmy Paulo Elster (St. Hallvard)
Isabella Herrera Idstad (St. Hallvard)
Philip Awi Bergmann (St. Olav)
Joshua David Masin (St. Joseph, Oslo)
Leanisys Djuelo Monteiro Gomez (St. Olav)
Natalia Stypulkowska (St. Hallvard)
Cat-Ly Ngu (St. Hallvard)
Cecilia Thien Trang Nguyen (De viet. martyrers kapell)
Amalini Antohonipillai (St. Joseph, Oslo)
Khang Huynh (De vietnamesiske martyrers kapell)
Mary Lindsey Santos Deleyos (St. Olav)
Cerine Tonypinto (St. Joseph, Oslo)
Maria Brodahl Nunes-Xavier (St. Olav)
Christina Linnea Bjerke (St. Olav)
Erika Calpis Andersen (St. Hallvard)
Isabel Gislerud Røhme (St. Hallvard)

Opptatt i kirkens fulle fellesskap
26.03.07 Anders Storøygard (St. Olav)
07.04.07 Åshild Maria Eftevåg (St. Hallvard)
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Ekteviet
05.01.07

Paoloa Marlene Castillo Villalobos og
Christian Rodrigo Avendano Leon (viet i Valparaiso, Chile)

24.02.07

Lillian Louise Bilic og Tony Milinkovic (St. Olav)

Døde
15.02.07
19.03.07
22.03.07
08.04.07
24.04.07

Ingolf Ove Hansen
sr. Zita Gertrud Topolinska
Gerd Dominica Anne Hanevold
Ulla Marie Wenk Johansen
Solveig Ingrid Valerie Neumann

Det er vesper og sakramentstilbedelse
hver tirsdag etter kveldsmessen.
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Vanlige messetider i St. Hallvard kirke
Søndag: kl. 0935 fromesse og kl. 1100 høymesse (første søndag i måneden
er det familiemesse), 1300 messe på polsk (hver søndag)
1. søndag i måneden: messe på tamil kl 1730
2. søndag i måneden: messe på vietnamesisk kl. 1430
3. søndag i måneden: messe på tamil kl. 1730 (ikke juli 2007)
Mandag til lørdag: kl. 1800 messe (messen på lørdag er 1. søndagsmesse)
Onsdag: kl. 1100 hverdagsmesse, Kontaktklubb
Lørdag: kl. 1000 hverdagsmesse
St. Hallvard Syd – Holmlia messested ( kirke) Søndag: kl. 1700 messe
Nesodden messested: Nesodden gamle kirke: 13/5, 10/6, kl 1715
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Førstekommunion
St Hallvard kirke
søndag 20. mai kl 09.35 (fromessen)
Holmlia kirke
1. pinsedag 27 mai kl 1300
merk tiden

Ferming
i Grønland kirke (av plasshensyn)
1. pinsedag, mandag 28 mai kl 1100
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Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:
p. Nikolas Goryczka ofm.
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 91 88 50 24
Nikolas.Goryczka@katolsk.no

Menighetssekretær:
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 og renholder:
Christy Reginold Lawrence
Frivillige på kontoret:
Romana Funnemark,
Berit Müller, Eileen Tørnes,
June Skaug, Gro Hindahl.

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

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

p. Gregor Gryz
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 47 65 58 54
Grzegorz.Gryz@katolsk.no

Utsnitt av tegning, Astri Tønnessen Berg
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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 Oslo
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, 64942641 / 64878681
Ansvarlig redaktør: p.Nikolas Goryczka ofm
Redaktør: Aslaug Espe
Redaksjon: Kristin Espe Bjørnstad, Arthur Haakonsen, Jan Frederik
Solem og Ole Martin Holte
Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter, om vi bruker
feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv.
Send oss gjerne en e-post... TAKK!!
Trykk: Haakon Arnesen as. Oslo

