Pål Bratbak hilser på pave Benedict XVI etter pavemessen 2. april 2008 i
forbindelse med markeringen av pave Johannes Paul IIs dødsdag.
Foto: Fotografiafelici

Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 2/08 24. årg.

Det kirkelige fellesskap
Det er oppbyggelig å fordype seg i litteratur om Legfolkets apostolat:
Også legfolket har del i Kristi prestelige, profetiske og kongelige embede,
og deltar derfor aktivt i Kirkens liv og gjerning. Innenfor det kirkelige
fellesskap er denne aktive deltagelse så nødvendig at geistlighetens
apostolat i de aller fleste tilfeller ikke ville få sin fulle virkning uten den.
Legmenn med et ekte apostolisk sinnelag utfyller, som de menn og kvinner
som hjalp Paulus i Evangeliets tjeneste (kfr. Ap.gj. 18, 18. 26; Rom. 16, 3),
det som deres brødre mangler. De bringer nye åndelige krefter både til
hyrdene og det troende folk forøvrig (kfr. 1. Kor. 16, 17-18). Alle som hører
legfolket til, finner sin åndelige næring i en aktiv deltagelse i menighetens
liturgiske liv og bidrar våkent til dens apostoliske virke. De fører
mennesker til Kirken som kanskje lever fjernt fra den. De gjør generøst sitt
til å bringe Guds ord videre, særlig i form av katekese. De stiller sin
kompetanse til disposisjon for å gi sjelesorgen og administreringen av
Kirkens midler større effektivitet (St. Olav Forlag,1966).
Mange opplever at dette ikke er virkeligheten i vår menighet.
Mennesker forsvinner, går til en annen katolsk menighet, ja, noen
forsvinner kanskje fra kirken? Dette er alvorlig.
Vi vil derfor i dette nummeret av Hallvardsvaka sette fokus på en
konkret sak som nylig har skapt stor uro og frustrasjon i St. Hallvard,
nemlig nyordningen for menighetsråd. I åretier har legfolk, iallefall i vårt
bispedømme, spilt en ledende rolle. Den såkalte nyordningen for
menighetsråd har derimot skapt bekymring, kanskje ikke selve
nyordningen, men hvordan den er blitt forstått og iverksatt. Mange frykter
at ordningen vil svekke legfolkets rolle.
Vi ønsker å presentere ulike syn på nyordningen. Vi bestemte oss derfor
for å intervjue noen sentrale personer i menigheten som kunne gi oss
informasjon om dette. Det ble naturlig å stille fungerende sogneprest p.
Frans noen spørsmål. Peggy Bruce har lang fartstid i menigheten og solid
erfaring som menighetsrådsleder. Hun var dessuten menighetsrådsleder da
nyordningen dukket opp for første gang. Aasmund Vik var leder av vårt
nylig «innsatte» og «avsatte» menighetsråd. Vi håper at intervjuene vil gi
dere svar på noen av spørsmålene dere har! Aslaug Espe ~
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Diakon Påls første preken i sin «gamle» menighet
Pål Bratbak holdt sin første preken i St Hallvard kirke 6. søndag i påsketiden.
Lesningene denne søndagen var: Apg 8, 5-8, 14-17, 1 Pet 3, 15-18 og
evangeliet fra Joh 14, 15-21.
Kjære brødre og søstre,
Dagens evangelietekst inviterer oss inn i nattverdsalen. Jesus holder sin
avskjedstale til sine apostler etter å ha vasket deres føtter og innstiftet det
kjærlighetsmåltidet som vi også snart skal feire i nattverden. I motsetning til
apostlene som satt der sammen med ham i nattverdsalen vet vi at timen var nær
for at Jesus skulle overgi sitt liv for deres og vår frelse, vi vet at dette var blant
hans siste ord til sine mens han enda var fysisk tilstede blant dem. Jesus visste
det, og vi vet det, og avskjedsordene til en som vet han snart skal dø er det
verdt å legge ekstra nøye merke til.
Jesus forbereder apostlene på den tiden da han ikke lenger skulle være
synlig tilstede blant dem – når han har vendt tilbake til Faderen for å kunne
være enda nærmere sine disipler enn det han kunne før sin død og
oppstandelse. Kjære brødre og søstere, det Jesus her forbereder sine apostler på
er Kirkens tidsalder, den tid vi nå lever i. Med sin tilbakekomst til Faderen som
vi skal feire førstkommende torsdag, sender Faderen og Sønnen Sannhetens
ånd som skal bo blant oss og lever i oss - denne Sannhetens ånd som tar bolig i
oss gjennom dåpens og fermingens sakrament som vi hørte i dagens første
lesning.
Kjære brødre og søstere, i den tid vi lever i er det vårt kall og vår
oppgave å gjøre den levende Jesus synlig for verden. Det er ikke alltid en lett
oppgave, men i dagens andre lesning hørte vi at det ikke nødvendigvis var så
mye lettere for de første kristne. De ble hånet for sin kristne livsførsel som
Peter forteller oss, men samtidig oppfordrer han dem til å holde samvittigheten
ren slik at de som ikke tror kan bli tiltrukket av det nye liv i Kristus - nettopp
gjennom deres livsførsel.
I evangeliet i dag minner Jesus oss på at det må være samsvar mellom
våre liv og vår lære: ”Dersom dere virkelig holder av meg, da holder dere også
mine bud”. Det er når vi holder hans bud at den Hellige Ånd som allerede bor i
oss kan være mest virksom, og denne Ånden som Jesus kaller Talsmannen gjør
det mulig for oss å gjøre Jesus synlig. Spørsmålet er hvordan.
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Det bud Jesus gjentar gang på gang under sin avskjedstale til apostlene er det
samme bud som han selv levde etter og det bud som får alle andre bud til å
falle på plass: elsk hverandre. Som jeg har elsket dere skal dere elske
hverandre. Jesus har lært oss ved sitt liv hvordan vi skal elske, og det er når vi
elsker at vi gjør Jesus synlig, og holder vi hans bud. Men hvordan skal vi
elske?
På mandag hadde jeg en enestående opplevelse i Roma. Jeg hadde vært i
retrett i 5 dager, og det jeg hadde jobbet særlig med i retretten min var nettopp
kjærlighet. Om vår kjærlighet ikke er formet etter Jesu kjærlighet, den som
først og fremst har den andre for øye, kan kjærligheten fort rettes inn på oss
selv. Det er ikke denne kjærligheten som gjør Jesus synlig. Programmet for
retretten min var 4 timers daglig stille bønn i tillegg til tidebønnene og messen
samt daglig samtale med min åndelige veileder. I løpet av disse dagene innså
jeg at jeg ikke alltid hadde elsket som jeg skulle, og min bønn var ”Herre, lær
meg å elske slik du elsker”.
Under min siste time med bønn før jeg skulle gå ut av retretten skjer det
noe merkelig, og det er med litt blandede følelser at jeg forteller hva som
skjedde, for ord kan ikke gjøre opplevelsen rettferd. Jeg satt i en kirke i Roma
sentrum, en ubetydelig liten kirke, som heller ikke var spesielt vakker. Det er et
stort krusifiks rett foran meg med en blodig Kristusfigur. Mens jeg sitter der og
er mest opptatt av meg selv og min egen bønn kommer det en skitten uteligger
inn med en halvrøkt sigarett bak øret. På hver side av alteret er det to skap som
gjerne brukes til å oppbevare bønnebøker. Denne uteliggeren går frem til et av
disse skapene, og jeg tenker, oi, han var da from som kommer hit for å be
tidebønner. Men skapene inneholdt ikke bøker, det viste seg at han oppbevarte
maten sin der. Han tar frem en pose med brød og en liter med melk. Så setter
han seg ned i prestens stol som sto rett foran der hvor jeg satt i første rad. Han
åpner brødposen og begynner å bryte opp brødet med hendene, uten noen som
helst tegn til skam for at han hadde tenkt å ha lunsjen sin i en kirke på den stole
presten sitter når han feirer messen. Før han skal begynne å spise snur han seg
til meg og sier. Jeg er sulten og har tenkt å spise nå. Så tar han ett av
brødstykkene i hånden og rekker det til meg: er du sulten?
I den kjærlighetshandlingen fra en mann som ikke eide noen ting, men
allikevel ville gi meg av det han hadde, ble Jesus synlig tilstedet samtidig som
mine bønner ble bønnhørt. Kjære dere, det er sånn vi skal elske.
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Nyordning for menighetsråd
Den 1. januar 2008 trådte følgende statutter for menighetsråd i Oslo katolske
bispedømme i kraft og erstattet samtidig regler fra 3. mai 2005. Sogneprestene
fikk tillatelse til å oppløse eksisterende menighetsråd.
Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme:
§1. Alle menigheter i bispedømmet skal ha et menighetsråd. Sognepresten er
ansvarlig for (re-)etablering av rådet.
§2. I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine
embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale
arbeid» ( CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529).
§3. Menighetsrådet har kun «rådgivende stemme» (CIC, kan. 536 §2).
§4. Menighetsrådet består av: menighetens prester; 4 til 10 medlemmer valgt av
menigheten; 1 til 3 medlemmer, men aldri mer enn 1/3 av menighetsrådets
totale antall, utnevnt av sognepresten.
§5. Det er sognepresten i samråd med menighetsrådet som fastsetter
menighetsrådets størrelse, og fordelingen mellom valgte og utnevnte
medlemmer. Endringer kan kun komme i forbindelse med et menighetsråds
funksjonstids ende.
§6. Et menighetsråds funksjonstid er 2 år. De valgte medlemmene må velges
for hele funksjonstiden, og de utnevnte medlemmene utnevnes for hele
funksjonstiden.
§7. Alle menighetens medlemmer over 16 år, som har mottatt fermingens
sakrament, kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i
menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.
§8. Sognepresten er menighetsrådets formann. Menighetsrådets arbeid
videreføres og organiseres av rådet selv, ved sognepresten eller gjennom en
valgt menighetsrådsleder, ordstyrer eller sekretær.
§9. Sognepresten er pliktig til å informere biskopen skriftlig om endringer i
menighetsrådets størrelse og sammensetning, valg og utnevnelser. Det samme
skal også offentliggjøres i menigheten.
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§10. Alle menighetsrådets medlemmer og alle menighetens medlemmer har rett til å
fremme saker for menighetsrådet.
§11. Kun biskopen kan oppheve et menighetsråd innen funksjonstiden. Biskopen kan
også forlenge rådets funksjon i en overgangsperiode.
§12. Menighetene kan utarbeide egne statutter for sine menighetsråd. Slike statutter
må samsvare med bispedømmets statutter, og må godkjennes av biskopen før de trer
i kraft.

Valg av nytt menighetsråd i St Hallvard nå igjen? Hvorfor?
Intervju med p. Frans av Aslaug Espe
Vi har ganske nylig valgt menighetsråd. Var det ikke mulig å be biskopen om
dispensasjon slik at det nyvalgte rådet kunne sitte perioden ut? Måtte nyordningen
tre i kraft med en gang? Ja, vi valgte nytt menighetsråd for ikke mer enn ett år
siden, men ingen visste at det ville komme nye regler for menighetsråd i OKB i
januar 2008. I mars ble Biskopens private sekretær Fredrik Hansen invitert til
menighetsrådsmøtet for å opplyse om og forklare de nye reglene. Det oppstod en
diskusjon under møtet om videre løsninger for rådet, og Fredrik viste da til at i 5060% av menighetene i OKB har man valgt å ha nyvalg til menighetsrådene etter
innføringen av de nye reglene. Det er korrekt at Biskopen har myndighet til å gi en
slik dispensasjon, men det ble også sagt på samme møte at noen av menighetsrådets
medlemmer ikke tilhører St. Hallvard sogn, og at 3-4 personer ikke har vært
regelmessig til stede på menighetsrådsmøtene. De som var til stede var også enige i
at nyvalg var den beste løsningen for St. Hallvard. Det aktuelle rådet fungerer frem
til det nye blir konstituert.
Det sies at bare noen få fra det forrige menighetsrådet ble spurt om å stille i et nytt
menighetsråd. Hvorfor ble ikke alle spurt? Har dette forbindelse med de nye reglene
for menighetsråd? Etter de nye reglene kan bare medlemmer av menigheten bli
spurt, men personer som bor utenfor menighetens grenser kan henvende seg til
Biskopen om dispensasjon for likevel å stille til valg. En del av medlemmene ble
ikke spurt av valgkomiteen fordi de ved sitt fravær var inaktive medlemmer, og en
del skulle bli nominert til det nye rådet.
Har dette vært en vanskelig sak? Hvorfor er den så vanskelig? I utgangspunktet
var ikke saken vanskelig, men på grunn av manglende gjensidig aksept og uenighet
om grunnleggende holdninger ble dette mer komplisert enn nødvendig. Jeg fra min
side prioriterer pastorale utfordringer, bla. katekese og ungdomsarbeid, og andre
områder der jeg mener menighetens fremtid ligger.

En fioretti av Ferdinand Männle
En polsk lastebilsjåfør hadde kjørt seg vill i labyrinten rund Forskningsveien på
Gaustad. Sentralborddamen på SINTEF og undertegnede prøvde å vise ham
veien til ring 3 og Göteborg. Men mannen virket fortvilet. Han ville betale for
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at politiet skulle vise ham veien. Nei, sånn er det ikke her, sa sentralborddamen.
Kommunikasjonen var litt anstrengt. Med hender og føtter og en smule tysk.
Da fikk undertegnede en idé og ringte til p. Frans. Det var mandag og p. Frans
hadde sin fridag. “Men ok“, sa han. “Jeg skal snakke med sjåføren“. Og
jammen skulle du sett hvordan sjåførens ansikt lyste opp da han hørte p. Frans
stemme. En forskjell som dag og natt. Lastebilsjåføren fant veien hjem.

Malt av Karmelittsøstrene i Tromsø
Peggy Bruce, med lang fartstid, intervjuet av Aslaug Espe

Mange i vår menighet ble forvirret da vi fikk vite at det nye menighetsrådet,
som bare hadde fungert i en kort periode, ble oppløst. Hvorfor får vi så lite
informasjon? Hva foregår? Hvorfor skjedde det og var det nødvendigå oppløse
menighetsrådet nå? Kunne vi ikke søkt om dispensasjon slik at rådet kunne sitte
ut sin funksjonstid?
I forbindelse med denne «overraskende» oppløsning av vårt nyvalgte
menighetsråd, har vi stilt en i vår menighet med mye erfaring fra
menighetsråd, nemlig Peggy Bruce, noen spørstmål.
Du har vært leder for menighetsrådet i St. Hallvard flere ganger?
Ja, det stemmer. Jeg har vel til sammen vært leder i 2 1/2 periode, nestleder 1/2
periode, pluss 4 år som menighetens representant i OKBs pastoralråd. I de
årene møtte jeg regelmessig i menighetsrådet.
Hva er hensikten med nyordningen for menighetsråd?
Sannelig om jeg vet, men jeg oppfatter det slik at det har med kirkeretten å
gjøre, altså en tydeliggjøring av at menighetsrådet er et rådgivende organ, og at
det endelige ansvar ligger hos sognepresten. Men det er jo noe vi har visst og
har måttet forholde oss til også i de "gamle" reglene. Dessuten virker det som
om en har tenkt at rådet skal vise bredden i en menighet, at de store nasjonale
gruppene og andre aktiviteter skal være representert. For å få til dette kan
sognepresten utnevne 1 til 3 medlemmer. Men uten å ha utnevnte medlemmer,
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har vi egentlig hatt det slik i St. Hallvard fordi vi i mange år har hatt en ordning
med utvalg, der hvert menighetsrådsmedlem skal være ansvarlig leder for et
utvalg. Vi har vel også forsøkt å få valgt inn medlemmer med ulik nasjonal
bakgrunn, slik at også de skal ha ansvar for sitt utvalg eller arbeidsområde. Det
er etter min mening en bedre måte å integrere de med ulik nasjonal bakgrunn i
menigheten.
Hva tenker du om den nye ordningen?
For St. Hallvard menighet synes jeg ikke den er nødvendig. Mange ting er jo
allerede på plass. Jeg er ikke begeistret for at det skal utnevnes medlemmer, det
er ikke særlig demokratisk! For vår menighet kan det blir et veldig stort råd når
alle menighetens prester skal være medlem. I tillegg til de valgte medlemmene
får vi utnevnte medlemmer. Så er der alltid noen som har møterett i egenskap
av den funksjon de har i menigheten. Det blir fort opp mot 20 medlemmer.
Der er og mange organisasjonsmessige ting som ikke er tatt med i OKBs
forslag, men heldigvis har vi siste paragraf om at "menighetene kan utarbeide
egne statutter for sine menighetsråd. Slike statutter må samsvare med
bispedømmets statutter, og må godkjennes av biskopen før de trer i kraft".
Er ordningen et tilbakeskritt?
Noe om medbestemmelse, medarbeiderskap er blitt borte. Vi har hatt regler for
valgte menighetsråd innpå 40 år. Det ble, etter det 2. Vatikankonsil, nedlagt et
betydelig arbeid for å få dette til. Det blir langt å gå i detaljer, men det viktige
den gang vi fikk regler for valgte menighetsråd var: at menighetsrådet er
rådgivende, at reglene skal utformes etter demokratiske prinsipper, og etter den
lokale menighets behov, at rådet ikke er et menighetsstyre, at arbeidsområdet
omfatter alle saker rådet mener angår sognet, at rådet kan ta initiativ, men
avgjørelsen (som nå!) treffes av sognepresten. Slik mente biskop Gran at
reglene var i samsvar med kirkeretten.
Men kanskje er det kommet regler i kirkeretten som gjør det nødvendig å
stramme inn på dette?
Er de en svekkelse av legfolkets plass i kirken?
I mange år, så langt jeg kan huske tilbake, og det er lenge, har legfolk vært
aktive i kirkens menigheter, råd og organisasjoner, og i ungdomsarbeidet. Jeg
har oppfattet det slik at våre erfaringer og kompetanse er blitt sett på som en
ressurs som bidrar til å skape gode forhold og vekst i kirken, et grunnlag for
positivt samarbeid mellom sogneprest og menighet(sråd). Vi har, kanskje
spesielt etter det 2. Vatikankonsil, blitt sett på og har sett på oss selv som

~9~

ansvarlige medarbeidere. Vi skal bygge kirke sammen, i gjensidig respekt og
tillit, noe som ikke går tydelig frem i de nye reglene. Dette er for meg en
svekkelse av legfolks rolle.
Hvordan oppfatter du situasjonen i St. Hallvard?
Siden vi fikk det første forslag til nye regler, har et utvalg jobbet med dette.
Først ble det jobbet med å lage et gjennomarbeidet forslag til OKB, der de nye
bestemmelsene var innarbeidet. Senere har vi laget forslag til regler for St.
Hallvard. Dette er såvidt jeg vet ikke drøftet eller vedtatt i menighetsrådet. I
slike regler er det viktig å ha ganske alminnelige bestemmelser om valg, utvalg,
stemmerett, varamedlemmer og så videre. I vår menighet er det i løpet av årene
blitt arbeidet mye med å lage gode mandater/instrukser til utvalg og råd, også
til valgkomite, og disse er vedtatt av menighetsråd og godkjent av sogneprest.
Hvis de ikke skal gjelde lenger, er det etter min mening riktig at endringsforslag
blir forelagt og vedtatt av menighetsråd, og godkjent av sognepresten. Slik
situasjonen tydeligvis er, må det vedtas nye regler for menighetsråd der OKBs
statutter er innarbeidet. I etterkant bør da mandater og instrukser justeres.
Regler, statutter, vedtak er ikke noe mål i seg selv, men de er gode
arbeidsredskap som gjør arbeidet i enhver organisasjon, også i et menighetsråd,
enklere og ryddigere.
Informasjon om de nye reglene og nyvalg er også viktig, og da mener jeg
ikke "sånn er bestemt og slik blir det", men at menigheten blir orientert om
situasjonen og om bakgrunn for de endringer som blir gjort. Nå sitter vi i
kirken og leser Søndagsbladet, ryster på hodet og hvisker til sidemannen: hva
betyr egentlig dette. Vi som ikke er i noe råd eller utvalg er ansvarsbevisste
medarbeidere i kirken og har krav på en forklaring på hvorfor det skjer
forandringer.
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Tidligere leder i menighetsrådet Aasmund Vik
intervjuet av Kristin Espe Bjørnstad
Mange i menigheten føler seg forvirrede etter at det menighetsrådet som ble
valgt i fjor, plutselig ble oppløst, og at det blir nyvalg nå til sommeren. Kan du
prøve å forklare hva som skjedde?
Vi hadde et møte i mars, der en representant for OKB var til stede, biskopens
sekretær Fredrik Hansen. Da gikk vi gjennom tilpasningen til de nye reglene
om menighetsråd for våre lokale forhold. St. Hallvard er jo en av OKBs største
”bedrifter”. Det ble egentlig aldri diskutert noen annen måte å kunne tilpasse
reglene på enn gjennom nyvalg, etter sogneprestens bestemmelse. Den
framstillingen som er gitt av et tett samarbeid mellom sognepresten og rådet for
å komme fram til denne løsningen, er ikke fullstendig i tråd med min
virkelighetsoppfatning. Det var ikke snakk om å kontakte OKB, og få eventuelt
få dispensasjon til at vi kunne sitte vår periode ut, det var ingen annen utvei enn
et nytt valg.
Hva er din personlige mening om det som skjedde?
Jeg synes dette kunne vært behandlet langt smidigere, til alles fordel. Man
kunne tatt kontakt med OKB om nødvendig, hatt samtaler, fått råd, i stedet for
å ensidig fokusere på nyvalg som den absolutt eneste utvei. I reglene for valg
heter det at det sittende rådet først skal forespørres, om hvem og hvor mange av
det som kunne tenke seg å stille til valg igjen. Reglene for valg sier også at
valgkomiteen skal inkludere et medlem fra det avgående rådet – en person som
ikke stiller til valg igjen.
Nå er situasjonen at noen av oss overhodet ikke er blitt spurt. Tre av oss:
leder, nestleder sammen med pastoralrådsrepresentanten har vært meget opptatt
av at finansutvalget ikke skal sveve som en egen satellitt uten kontakt med
menighetsrådet. Det burde være en selvfølgelighet at de som steller med
menighetens materielle verdier i form av både økonomiske midler og
bygningsmasse ville ha en åpen og god kontakt med menighetsrådet. Det ville
nok langt flere enn bare menighetsrådet være interessert i, men det ser ikke ut
til å være tilfelle.Det var aldri snakk om å diskutere sammensetningen av dette
utvalget, selv om reglene sier at det skal skje. Vi har også etterlyst budsjett for
dette året, som fremdeles ikke foreligger. En unnskyldning har vært at det ikke
er kommet inn ønsker fra de enkelte arbeidsfeltene i menigheten: barn- og
ungdom, liturgi etc. Det bør ikke være en sovepute. I enhver bedrift vil en leder
med økonomisk ansvar selv sørge for å innhente detaljene i et budsjett. Jeg har
inntrykk av at vi «har brydd» dem og sognepresten for mye med dette. Og hvis
det er det som går under betegnelsen bråk, ja, da er jeg stolt av å kalles
bråkebøtte!
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Broder Frans

Hellige Frans, be for vår menighet!
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Hva har skjedd?
Brobyggerprisen til sr. Anne Lise – priorinne ved Lunden kloster
Nok en gang har ”en av våre” fått brobyggerprisen. Forrige gang var det
pater Ronald Hoelscher som fikk den for sin omfattende kontakt med
mennesker i andre kulturer og religioner. Denne gang var det sr. Anne Lise,
priorinne ved Lunden Kloster som fikk prisen tildelt av Norske
Kirkeakademier, for sitt engasjement for medmennesker av alle kategorier,
unge, gamle, fattige, rike, troende, ikke troende i og utenfor vår egen midte.
Lunden ligger som de fleste er klar over, innenfor St. Hallvards
menighetsområde. Derfor er det ekstra hyggelig at vår menighet enda en gang
har fått en prisvinne.

St. Hallvard kirke var representert ved prisoverrekkelsen som fant sted på
Gran, nærmere bestemt i Mariakirken, en av søsterkirkene på Gran. Det var
stort fremmøte av mennesker som hadde funnet veien hit en litt mørk og
regnfull vinterkveld. Inne i kirken var det lyst og vennlig og atmosfæren som
ble skapt, var positiv og god. Prisvinneren strålte om kapp med den sola som
hadde forsvunnet, og det med rette. Å få en brobyggerpris for sitt virke i
kirken, er en stor ære og et sterkt bevis på at det synes og merkes når man tør å
strekke hånden ut til så mange og så ofte. I skrivet som gir begrunnelse for
tildelingen kan vi lese: ”Lunden kloster tilhører dominikanerordenens
kontemplative gren, der søstrene skal tilbringe livet med kontemplasjon, bønn
og arbeid innenfor klosteret og i begrenset grad bevege seg utenfor. Lunden er
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et derfor et lukket kloster, men samtidig er det åpent og gjestfritt overfor alle
som av ulike grunner søker dem for å få hjelp, å finne ro og fordypelse, vinne
mer klarhet og åndelig innsikt.” Det er innenfor disse veggene vi finner sr.
Anne Lise, som på en fremragende måte har klart balansegangen mellom et
kontemplativt liv og et liv i kontakt med og i åpenhet for mennesker som søker
noe. Vi leser videre følgende i tildelingsskrivet: ” Hun gjør ikke forskjell på
folk - alle blir omsluttet med den samme interesse og omtanke. Sin tro og sin
kjærlighet til Kristus formidler hun med trygghet, enkelhet og generøsitet enten
det skjer i den nære samtale, overfor skoleklasser på klosterbesøk eller når hun
i blant deltar i radio- og fjernsynsprogrammer.” For de som har sett eller hørt
henne i en sammenheng som nevnt foran, og for de av oss som kjenner henne
mer privat, kan vi bare nikke og si, ja slik er hun.
Men kontaktskapende virksomhet skjer ikke utelukkende innenfor klosterets
vegger, eller gjennom intervjuer og foredrag. Det skjer også i økumenisk
samarbeid med menigheter i andre kirkesamfunn og gjennom bønneuken for
kristen enhet. Videre skjer det også gjennom medsøstre og medbrødre i egen
orden og i andre ordner på nasjonalt eller på et globalt nivå. En forholdsvis
omfattende reiseplan forteller noe om brobyggerens stadige utflukter for å
etablere eller opprettholde kontakter, for å bidra der hun kan bidra til større og
utvidet fellesskap, for å bruke egne forutsetninger til å bygge broer der det er
behov for gjenoppbygging og der det er behov for nye broer.
Det var Kirkeakademiet ved generalsekretær Anne Veideberg som overrakte
prisen og holdt en rosende tale i denne sammenheng. I tillegg til prisen fikk sr.
Anne Lise også overlevert et flott bilde av Inger Sitter som skal pryde veggen i
Lunden kloster. Videre holdt Ingar Seierstad tidligere sogneprest i Tonsen
kirke, nå prost i Nordre Aker, en varm og rørende tale hvor han fremhevet
sterkt samarbeidet mellom Lunden kloster og Tonsen menighet. Deretter ga sr.
Else Britt en like varm og rosende omtale av sr. Anne Lises arbeid innenfor
dominikanerordenen og hva hun har betydd for deres virksomhet. Til slutt fikk
St. Hallvard menighet ved undertegnede anledning til å si noen ord og
overrekke en velfortjent blomsterhilsen.
En utrettelig virksomhet i Kristi navn kan stå som overskrift for hennes virke.
Vi er stolte over å ha henne ”innenfor vår menighetsgrense” og ønsker henne
fred og alt godt fremover.
Frøydis Gustavsen
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Bispevisitas – 29- 30 april
Velkommen biskop Bernt
Velkommen herr Bernt med mitra og stav
Velkommen vår biskop for høy og for lav.
Ja, her er vi mange, vi er et helt folk,
vel 100 nasjoner, så du trenger tolk.
En bispevisitt en sjeldenhet er.
Vi er ikke bortskjemt med sånt noe her.
Vi er nok som barn, skal klare best selv,
men også vi trenger en feststund en kveld.
Vårt menighetsliv det består av så mangt.
Vårt samkvem er rikt og vi har nådd langt.
Men av og til trenger vi ny energi.
Slik får vi når biskopen kommer forbi.
Et bispebesøk er en heder, en ære,
Så vit da at du velkommen skal være.
Vi trenger å vite, vi hører deg til,
at du på oss vokter, så vi ikke går vill
En hyrde for fårene det skal du være.
Om flokken er stor, blir det mer å bære.
Men tillit det har vi, vår biskop oss hører.
Du viser oss veien, du vet hvor den fører.
Så vær da velkommen og ta vel imot,
alt det vi frembringer, men gi ingen bot.
Vi lover vi alltid vil gjøre vårt beste,
for kirken, for sognet for Gud og vår neste.
Frøydis Gustavsen
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Fra messen tirsdag 29 april med vigsling av St. Hallvardsstatuen

Frode Eidem leser fra legenden om St. Hallvard i forbindelse ved vigsling og
«avduking» av Hallvardsstatuen. Statuen er laget av en polsk kunstner.

På onsdag var det anledning for enkeltpersoner eller grupper å møte biskopen.
Han møtte også menighetsrådet, prestene og menighetssekretær og hadde møte
og lunsj med Fransiskushjelpen. På onsdag feiret han også messe i
Kontaktklubben med lunsj etterpå.

Hva skjer?

Våre hellige rom - religioner på vandring
Gå ikke glipp av denne flotte
utstillingen!
Utstillingen kan du se på Interkulturelt
museum, i Tøyenbekken 5, Oslo
(Grønland), og er åpen ut 2009. Det er
gratis inngang. Åpningstider: Tirsdag,
onsdag og fredag kl. 10-16; torsdag kl.
10-18; lørdag og søndag kl. 12-16;
mandag stengt. St. Hallvard kirke er
med på utstillingen.

En katolsk kirke, en ortodoks
synagoge, en pakistansk moské, et
tamilsk hindutenmpel, et vietnamesisk
buddhisttempel og en sikh gurdvara
befinner seg bak døren i Interkulturelt
Museum i Tøyenbekken 5 i Oslo
(Grønland).

To nye prester!
Diakonene Pål André Bratbak og Dominico Nguyen Thanh Phu prestevies
av biskop Bernt Eidsvig den 28. juni. Ordinasjonen finner sted i Ris kirke
(Risbakken 1, Oslo) kl. 11.30, etterfulgt av mottagelse ved Det teologiske
Menighetsfakultet (Gydas vei 4, Oslo).
P. Pål André Bratbak vil feire sin første hellige messe søndag 29. juni i St
Hallvard kirke kl. 11.00.
P. Nguyen Thanh Phu vil feire sin første hellige messe søndag 29. juni i
Kristiansand domkirke kl. 13.00
Hallvardsvaka på nett!
Utgivelsene kan du nå finne på nettet:
http://faithandlight.katolsk.no/tidliger.htm
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Aslaug

Taizekveld i St Hallvard kirke 19 september
Ståle Wilhelmsen (NUK) forteller at dette prosjektet er kommet i gang som
følge av at bror Bruno fra Taize kom til Oslo i februar 2008. Da ble det
trommet sammen til et møte hvor kontaktpersonene for Taize-klosteret i Oslo
inviterte Ståle Wilhelmsen og p. Andreas fra NUK. På sist møte i denne
gruppen var det også med flere representanter fra Paulus menighet i Den Norsk
Kirke, som arrangerer Taizebønn fast første fredag imåneden.
Gudstjenesten i St Hallvard vil bli en ekstra Taizebønn som en
engangsforeteelse i tillegg til den faste i Paulus kirke, med flere
involverte. NUK og Paulus menighet går sammen. Vi vil kontakte de ortodokse
katolske nasjonale grupper og ungdomslag, Filadelfia og Den Norske Kirke.
Mer informasjon i Søndagsbladet til høsten!

Redaksjonen
Ole Martin Holte må dessverre trekke seg fra redaksjonen av
Hallvardsvaka. Dette er trist, men vi er takknemlige for hans innsats.
Tusen takk Ole Martin og du er fortsatt velkommen til å skrive!
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Mitt liv som teolog.
av Per Bang
Mitt liv som teolog ble kortvarig og det er jeg
selv og sikkert også kirken glad for. Det skjedde
i de dager da jeg bodde i London og hadde som
en av mine faste rutiner å spise lunsj i Den
Norske Klubb hver fredag, for da kom alltid
ambassadøren dit i samme ærend, og det kunne
kanskje være noe å plukke for en Londonkorrespondent til det som i de fjerne dager het
Norges Handels - og Sjøfarts - tidende». Det
var altså den gangen da man ikke spiste kjøtt på
fredager. Mine ikke-katolske venner som kjente
til mine fredagslige spisevaner pleide å bemerke
at der sitter Per og faster ved å legge i seg laks.
Så ble denne fredagsregelen opphevet, og det skjedde ved at bispedømme etter
bispedømme kunngjorde menyen for neste uke. Ikke alle biskopene startet
jamsis (= samtidig!) på dette løpet gastronomisk frigjøring. Jeg bodde sør for
Themsen hvor biskopen ga seg bedre tid, den norske klubben lå nord for
Themsen hvor biskopen var mer snar i vendingen. At hans hastverk kunne ha
noe å gjøre med at alle de bedre restaurantene lå i hans teologiske del av verden
skal ikke en gang antydes – men slik var det altså. Og dermed var det
teologiske spørsmålet om jeg, som hjemmehørende i Kent, kunne spise kjøtt i
den nordlige delen av London?
Jeg har en litt innviklet beundring for teologi i de lufttomme høyder –
mye moralproblematikk foregår der, som en fristende oppmuntring for dem
som trives i det verdensfjerne. Nå kunne en restaurantmeny forfremmes til
teologi.
Jeg drøftet spørsmålet med en prestevenn, og han mente at min adresse
ikke var så viktig.
- Det at du faktisk mener at du har en fredagsjobb å gjøre i den
fredagskjøttspisende bydelen kan bare bety at du har lov å spise kjøtt i den
klubben.
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- Ja vel, sa jeg, men om jeg nå dro opp til West-end i London bare i den
hensikt å spise kjøtt på en fredag, hvordan stiller det seg?
- Han henfalt til en dyp grubling og mente til slutt ja, det kunne egentlig
ikke regnes meg som en synd.
- I hvert fall ikke noen alvorlig skriftemålsforpliktende overtredelse av
budene. Jeg tror du kan gjøre det.
Beroligende. Men samtidig bekreftende for det jeg alltid har ment – at i
skjærsilden utsettes man for teologi som en passende bot for de mindre synder.
Som for eksempel en varm pølse en fredagskveld i de eldre tider.
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Søndagsskolen
Siste søndagsskole før sommerferien blir søndag 22 juni. Vi
starter opp igjen 24 august 2008.
Vi har 2 fester i året. Det er første søndag i januar og første
søndag i september.
Hold av søndag 7 september 2008. Det er barnas dag i St. Hallvard.
Detaljert program kommer i søndagsbladet senere.
hilsen søndagsskolelærerene Anette, Hanneke, Mari, Marta og Nithila

Foto : Lasse Borgen
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Katolikker – bærere av en sann norsk kultur?
I løpet ev mine fire år studier og formasjon har det dukket opp en del tanker og
refleksjoner som jeg ønsker å dele med dere. Blant annet dreier de seg om vår
plass som katolikker i dagens norske samfunn, og det er det jeg ønsker å ta opp
her.
I det det første århundre etter Kristus skrev en ukjent forfatter et brev til
ærverdige Diognetus som ønsker å få vite mer om de kristne. Han skrev blant
annet:
”Kristne er ikke forskjellige fra andre folk, verken på grunn av bosted,
språk eller skikker. De har nemlig ikke egne byer, de snakker ikke én
spesiell dialekt, deres levemåte utmerker seg på ingen måte. (V,1-2) [...]
De bor i sine egne fedreland, men som utlendinger. [...] Ethvert fremmed
land er deres fedreland og ethvert fedreland er fremmed for dem (V,5)”.
(Egen oversettelse fra: Anna Świderkówna [polsk oversettelse], Do
Diogneta, [i:] Włodzimierz Zega (red.), Pierwsi świadkowie, Kraków
1998).
Passer ikke disse ordene spesielt godt til Kirkens situasjon i Norge i dag?
For det første bemerker forfatteren av brevet at kristne ikke er forskjellige fra
andre. Vi som katolikker i Norge er med andre ord som alle andre nordmenn.
Vi bor og lever i blant og med andre mennesker. Vi snakker språket og har de
samme skikkene og den samme kulturen. Mer enn det; vår Kirke avspeiler
Norge som det flerkulturelle samfunnet det er. Asiatere kan for eksempel ikke
si at vi ikke er lik dem, for blant de største gruppene i Kirken er jo
vitnameserne og filipinerne, som ved siden av å leve i den norske kulturen
overholder sine egne skikker og pleier sitt eget språk. ”[Vi] utmerker [oss] på
ingen måte.”
”De bor i sine fedreland, men som utlendinger”. Av og til har jeg på
følelsen at etnisk norske katolikker bor som utlendinger i Norge på grunn av
lengselen ”hjem” til Rom som det ”katolske fedreland”. Når vi i historien fikk
et negativt (fra protestanter) stempel som ”papister” så var det kanskje ikke
uten grunn. Problemet vårt nå er dog ikke polemikk med en luthersk-evangelisk
kirke, men at kristendommen og grunnleggende universelle verdier mister
fotfeste i Norge, eller allerede har sklidd avgårde. Nettopp derfor er vi som
utlendinger i vårt eget fedreland. Det betyr ikke at vi kan stå på sidelinjen og se
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at norsk kultur blir forringet. Katolikker er nødt til å bli bærere av en sann
norsk kultur. Hva betyr det? Kirkens budskap, i den grad den blir mottatt,
fornyer alltid kulturen den møter. Det er et helt naturlig resultat av at den
muliggjør møtet med den Oppstandne Kristus, som forandrer og fornyer
mennesket og dermed også kulturen. Å fremme en ”sann norsk kultur” betyr da
i første rekke å selv la seg fasinere i møtet med Jesus og deretter forkynne
Ham. Slik vil kulturen fornyes og bli sann i dét den får sitt nye (eller rettere
sagt fornyede) utspring og mål i Sannheten: Kristus.
”Ethvert fremmed land er deres fedreland”. Det er kanskje vanskelig for
minoritetene å akseptere den norske kulturen som riktignok kan minne mer om
ukultur nå. Isolasjon er likevel ikke veien å gå. Det vil ikke si at den hellige
messe ikke burde feires på forskjellige språk. Det betyr først og fremst at
utenlandske grupper i Kirken har et helt spesielt kall blant nordmenn. Ved å
vise frem sin kultur og sine verdier grunnfester de den i landet og gjør Norge til
sitt eget fedreland mens de samtidig blir en oppfordring for nordmenn til å
pleie sin egen riktige og sanne kultur.
Likevel er ”ethvert fedreland fremmed” for oss om vi så er nordmenn,
chilenere, polakker, vietnamesere, kroatere eller filipinere. For vi har én Far i
himmelen, og himmelen er vårt sanne fedreland. Nettopp derfor er vi én Kirke,
og med biskopene og prestene som hyrder er vi som pilegrimmer på vei mot
det himmelske Jerusalem. Vi er som fremmede fordi selv om vi ”gifter oss og
unnfanger barn (V,6)” sånn som andre, slik forfatteren av ”Brevet til
Diognetus” skriver videre, så kaster vi dem ikke bort. Ja endatil: vi stiller ikke
spørsmålstegn ved familiens og ekteskapets grunnleggende og konstituerende
plass i samfunnet, det er for oss en selvfølge. Dét er vår kultur. ”Vi elsker alle
(V,11)” selv om vi selv ikke er elsket av alle. Dét er vårt ideal. Kort sagt bør vi
som kristne kulturbærere og kulturskapere i Norge være det samme som hva
”sjelen er i kroppen (VI,1)”, slik det utrykkes i ”Brevet til Diognetus”. Og hva
er sjelen i kroppen? Livet!
Fr. Hallvard Thomas Hole OFM
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Helgenbøker for barn
Mange foreldre savner katolske bøker de kan lese sammen med sine barn, eller
gi i gave til dem. Maximilian Kolbes
Utgivelser har laget norske utgaver av en
internasjonalt kjent serie med helgenbøker ”På
Evangeliets veier” Serien er opprinnelig fransk,
men er blitt oversatt til en rekke språk. Når
bøkene handler om en helgen knyttet til en
bestemt orden, er de gjerne blitt utgitt i
samarbeid med ordenen.
Serien presenterer helgener fra forskjellige
epoker. Bøkene er solid innbundet, og alle
sidene er illustrert i farver. Teksten legger vekt
på å være historisk pålitelig og å gjøre stoffet
forståelig for barna. De inneholder også noen
sider med ordforklaringer og historiske
opplysninger, som kan være til hjelp for
foreldrene eller andre voksne for å forklare ting
i teksten.

Den norske serien er foreløpig på fire bøker:
Min venn Don Bosco.
Den hellige Dominikus
Den hellige Catherine Laboure
Den hellige Klara av Assisi (2006).

Bøkene er på 72 sider og koster 95 kroner. De kan bestilles på max.katolsk.no
eller kjøpes i St. Olav bokhandel.

Heidi Haugros Øyma
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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.
2.
2.
3.

søndag i måneden: messe på tamil kl 1730
søndag i måneden: messe på vietnamesisk kl. 1430
søndag i måneden: messe på tamil kl 1730
søndag i måneden: messe på tamil kl. 1730

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 ( Holmlia kirke)
Søndag: kl. 1700 messe
Nesodden messested: Nesodden gamle kirke: søndagene 25/5 og 15/6

kl 17.15
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Enerhaug-nytt
DØPTE
01.12.07
14.12.07
29.12.07
12.01.08
12.01.08
19.01.08
26.01.08
02.02.08
02.02.08
16.02.08
23.02.08
23.02.08
23.02.08
01.03.08
01.03.08
01.03.08
07.03.08
15.03.08
22.03.08
22.03.08
22.03.08
23.03.08
23.03.08
29.03.08
05.04.08
05.04.08
05.04.08
05.04.08
12.04.08
12.04.08
12.04.08
13.04.08

Arminda Vegstø Solares (St. Hallvard)
Mina Aimee Wikeby (St. Joseph, Oslo)
Sara Benedicte Fredheim Barbosa (St. Olav, Oslo)
Johannes Minh Phan (St. Olav, Oslo)
Edom Ghebrechristos Habtemariam (St. Hallvard)
Clara Yuna Friedensburg (St. Olav, Oslo)
Christian Alfred Halvorsen (St. Olav, Oslo)
Seweryn Franciszek Moskal Hangeland (St. Joseph, Oslo)
Rishan Philip (St. Joseph, Oslo)
Fabio Andreas Mattioli Bjerg (St. Hallvard)
Margrethe Høglund Gøthesen (St. Hallvard)
Celina Maria Flølo (St. Olav, Oslo)
Angelina Flølo (St. Olav, Oslo)
Henny Uttersrud Juniszewski (St. Olav, Oslo)
Leoni Torill Pedersen (St. Olav, Oslo)
Mia Naomi Miranda Moen (St. Olav, Oslo)
Antoni Andrzejewski (St. Hallvard)
Katharina Harr Svare Finke (Lunden Kloster)
Mattias Lai (St. Olav, Oslo)
Tobias Kien Trung Tran (St. Olav, Oslo)
Anh Tuyet Tran (St. Olav, Oslo)
Rebecca Sypula Starborg (St. Hallvard)
Martin Lukawski (St. Hallvard)
Pamela Nana Adjewa Ntiamoah (St. Olav, Oslo)
Lukas Bendik Helskog (St. Hallvard)
Julie Cabusao Bjørvik (St. Olav, Oslo)
Philip Bradley Bjore (St. Olav, Oslo)
Petra Josipovic (St. Joseph, Oslo)
Manh Cuong David Vu (De vietnamesiske martyrers kapell)
Kent Albert Webjørnesen Dulguime (St. Joseph, Oslo)
Alejandro Salomone (St. Olav, Oslo)
Paloma De Los Angeles Colomes-Tenorio (St. Olav, Oslo)
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17.04.08
19.04.08
19.04.08
19.04.08
19.04.08
20.04.08
26.04.08
26.04.08
26.04.08
26.04.08
26.04.08
03.05.08
03.05.08
03.05.08
03.05.08
04.05.08
10.05.08

Collin Minh Hieu Nguyen (De vietnamesiske martyrers kapell)
Julian Farstad-Stawczyk (St. Hallvard)
Binh Long Vu-Pham (St. Magnus)
Jeffrey George (St. Olav, Oslo)
Matheo Furuseth Olivares (St. Olav, Oslo)
Liah Isabella Gerardo Valenzuela (St. Magnus)
May Amelie Wiget (St. Hallvard)
Agatha Enga Johnson (St. Hallvard)
Pa-Kow Ndu Bonful (St. Hallvard)
Chiderah Treasure Belonwu (St. Hallvard)
Minelli Marrin Mervin (St. Joseph, Oslo)
Amilcar Alves Rodrigues Leite (St. Hallvard, voksendåp)
Augustina Awedaga Batabe (St. Hallvard)
Michaela-Maria Nowakowska (St. Joseph, Oslo)
Milkias Solomon Semere (St. Joseph, Oslo)
Lars Frølich Jacobs (St. Hallvard)
Teodoro Daquioag jr. (St. Hallvard)

EKTEVIET
02.05.08

Therese Jacobsen og Jamie Humberto Rojas Diaz
(St. Olav, Oslo)

DØDE
08.02.08 Liselotte Ingeborg Norderhaug
16.02.08 Nhai Thi Vu
25.02.08 Eve Christina Ramholt
03.03.08 Rosario Gerardo
18.03.08 Ligia Cruz
23.03.08 Tadeusz Kosiecki
31.03.08 Gracia Geli
09.04.08 Jeane La Verne Heier
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FØRSTEKOMMUNION ST. HALLVARD 01.05.08 KL 09.30
Marcus Sadei Abraham
Pa-Kow Ndu Bonful
Alessandro Caroprese
Max Erik Dalflyen
Hedvig Gustavsen
Johannes Gustavsen
Alma Natalie Hagen
Tobias Nyhoff Hagen
Alfred Johan Skartveit Helskog
Miriam Madrid Skartveit Helskog
Jovan Jeganathan
Amie Stefanie John
Nwamaka Sandra Opara
Faid Paulos Tesfaldet
Thomas Frantisek Anker Solem
Selina Thasan
Wynja Marie Visted
FØRSTEKOMMUNION ST. HALLVARD 01.05.08 KL 13.00
Sander Braastad
John Carlo Bagayan Cacho
Agatha Enga Johnson
Fiona Atim Lotara
Jilabo Luamba
Nathally Santos Michaelsen
Vy Hoang Peter Nguyen
Emily Martha Efchell Nieuwenhuijs
Esesowa Victoria Omoijuanfo
Anne Cathrine Sverresvold
Nicolai Alexander S. Sverresvold
Elisabeth Luna Marie Ruiz Øye
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FØRSTEKOMMUNION HOLMLIA KIRKE 11.05.08
Emilie Sunko
Jiane Charm Baradero Caluza
Andreas Olbjørn
Dhaniyen Nirosh Pathinathan
Oliver Kathiramalainathan
Fiona Kathiramalainathan
Jona Marie Esmena Sundfær
Stine Epifania Esmena Sundfær
Huan Bao Ngo
Truc-My Bao Ngo
Kevin A. Echem
Jerome O. Arevalo
FERMING GRØNLAND KIRKE 12.05.08
Abraham A. Elsa
Ah-Pew Marie Cynthia Myleen
Anthony Felicia Anisha
Arevalo Robin Earl
Balasundaram Sujanthan
Berg Anna Linh
Bernardo Kimberly Hizon
Borreo Kevin Daniel
Burakeye Frank
Clementine Sinthiya
Cruz Andre Paolo
Dela Cruz Cassie Kate Bersonda
Dinh Cecilia
D'Silva Andres Francisco
Echem Nnenna Nkeoma
Estrada Julian
Feragen Samuel Billaud
Fredriksen Ruth-Anita Lucero
Furuly Melinda Marmande
Gatpo Kathleen Lambino
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Gerardo Bernadette
Grindaker Athenna Janelle L.
Ifejilika Uzoma
Jensen Kenneth Michael
Johansen Annja
Joseph Roshan
Lefebure Francois-Xavier
Lefebure Yves-Michel
Løvik Sara-Emilie
Lucero Jose Hermes
Magno Boris Josef
Magtabog Frank B
McGrory Michael
Mukuria Antony Mburu Kariuki
Pettersen Siv Camelia
rincely Robert Paskar
Sathiyaseelan Rojinja
Staal Sandra Magdalena
Thirumeny Roxicca
Tidemand-Johannessen Nora
Tømte Julia Marie
Veseli Toni
Wielgosz Adrian
FERMING ST. OLAV KIRKE (POLSK) 20.04.08
Sandra Klaudia Murzynowska
Natalia Joanna Gierczak
Malgorzata Anna Kur
Pawel Michal Kur
Norbert Pawel Pawlak
Sara Alicja Kikowska
Konrad Janusz Værnes
Artur Strazynski
Mateusz Bugajski
Sebastian Virk
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Staben i St. Hallvard menighet
Fungerende sogneprest
(mens p. Nikolas har sabbatsår):
p. Frans Szajer ofm.
Akersveien 16B, 0177 Oslo
tlf. Priv: 23 21 95 71 / 92 02 15 49
Frans.Szajer@katolsk.no

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

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

Vaktmester og renholder:
Christy Reginold Lawrence

p. Gregor Gryz
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 47 65 58 54
Grzegorz.Gryz@katolsk.no
p. Jon Atle Wetaas
Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo
22 43 07 71
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no

Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no

Frivillige på kontoret:
Romana Funnemark,
Berit Müller, Eileen Tørnes,
June Skaug, Gro Hindahl.
Leder av menighetsrådet:
Aasmund Vik
Falsensgt 27B, 0556 Oslo
Tlf. 22378498
Mobil: 47269148
aasmund.vik@nationaltheatret.no
St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com

Utsnitt av tegning, Astri Tønnessen Berg

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
tlf: 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
tirsdag fra 1100 – 1330

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til
Aslaug Espe, Skogfaret 10, 1430 Ås
e-post: hallvardsvaka@katolsk.no , tlf: 64942641 / 64878681
Redaktør: Aslaug Espe
Ansvarlig redaktør: p. Frans Szajer ofm
Redaksjon: Aslaug Espe, Kristin Espe Bjørnstad, Arthur Haakonsen og
Ferdinand Männle.
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

