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Sommeren er
på vei igjen
Vi merker alle at sommeren er i
anmarsj og det er nok mange
som meg som gleder oss til sol
og sommer, enten en skal feriere
på sjøen, på fjellet, hjemme
eller i utlandet. Ferien gir oss
et kjærkomment avbrekk i
hverdagen, uansett hvor vi ferierer,
skriver p. Sigurd i Prestens
hjørne.
Dermed blir det også et
lite avbrekk i utgivelsen av
Hallvardsvaka.
Hallvardsvakas redaksjonsgruppe hilser dere med et lite
dikt og ønsker dere alle en riktig
god sommer.
Husk at dere kan notere ned små
hendelser og opplevelser i ferien.
Så ta med deg notisbok og penn!
Aslaug Espe, Redaktør

Menighetsblad

Den ene dagen
Det er en sommerdag for lenge siden
som roper meg tilbake gjennom tiden.
Den ligger lukket bak en hekk av klunger
blant hestemaur og gule tiriltunger.
Den vasser brun og barbent i en fjære
og lukter gammel tang og nybredd tjære.
Den rasper grønne kart av solbærbusken
og flyr til himmels i den høye husken.
Den ligger fjetret og fortapt på magen
og sluker Ivanhoe i eplehagen.
Den slåss på tørre never med venninnen
som sender krokketkulene på pinnen.
Den er et nystekt brød på kjøkkenbordet
og slåmaskinens knepring over jordet.
All lyd og lukt og smak og farge kommer
fra denne dagen i min barndoms sommer.
Som endte med den lykkelige smaken
av nyslått kløver og av rene laken.
~Inger Hagerup~
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Kjære menighet!
I skrivende stund befinner vi oss fortsatt
i påsketiden og det gir meg en liten
anledning til å takke alle dere som bidro
til en utrolig fantastisk påskefeiring
her i St. Hallvard menighet, enten det
var i St. Hallvard kirke, på Holmlia
eller på Nesodden. Selv har jeg som
prest aldri feiret påske sammen med så
mange mennesker før. En omtrentlig
beregning av kirkebesøket i påsken
viser at det var ca. 3 000 i våre messer
og gudstjenester hver av høytidsdagene.
Det betyr at det til sammen var ca. 15 000

mennesker som deltok i våre messer og
gudstjenester denne påsken. Kollekten
var på hele 70% mer i år enn i fjor. Jeg er
helt imponert og veldig takknemlig for
den gode responsen dere viser.
På en vanlig søndag ligger kirkebesøket
nå på ca. 2 000 og av og til opp mot 2
500. Med det antall messer vi har hver
søndag klarer vi det, men vi prester
merker at vi snart når smertegrensen.
Det som er spennende oppe i det
hele, er hvordan saken med deling av
menigheten og bygging av ny kirke i
Oslo Syd – antagelig på Mortensrud.
Jeg er i stadig møter med arkitekt,
byantikvar og byplankontoret for å få
til en løsning der vi får lov til å bygge
en kirke og ikke en låve (som mange av
dere har lest om i avisen i våres).
Når brikkene forhåpentlig faller litt
mer på plass, ønsker jeg å invitere alle
dere som bor i nedslagsfeltet for en
eventuell ny menighet til et felles møte
for å presentere planer og samtidig få
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deres hjelp til etableringen av den nye
menigheten og alt som trenges av råd
og hjelp i forbindelse med byggearbeid.
Signaliser gjerne allerede nå om du har
ønske, erfaring og vilje til å engasjere
deg i kirke og menighets bygging.
Vi merker alle at sommeren er i anmarsj
og det er nok mange som meg som gleder
oss til sol og sommer, enten en skal
feriere på sjøen, på fjellet, hjemme eller i
utlandet. Ferien gir oss et kjærkomment
avbrekk i hverdagen, uansett hvor vi
ferierer.
Med sommerferien er et skoleår over.
Barna i katekesen har vært trofaste og
vi gratulerer alle som har mottatt sin
hellige 1. kommunion og alle som har
mottatt fermingens sakrament.
I den forbindelse ønsker jeg å takke alle
våre kateketer for deres innsats gjennom
skoleåret. En stor takk går også til alle
dere som på ulike måter støtter opp om
kirken gjennom frivillig arbeide. Jeg er
veldig takknemlig for den tid dere gir til

Menighetsblad

Kirken. Samtidig vil jeg også få oppfordre
alle dere som kunne tenke dere å gjøre
en stor eller liten innsats, om å si fra til
prestene eller menighetskontoret. Vi
trenger alltid noen ekstra hender og
hoder til menighetens mangfoldige
oppgaver.
Selv om sommeren er ferietid, ber jeg
dere om å ikke ta helt ferie fra deres
religiøse liv. Benytt gjerne anledningen
på reiser både her og der, til å oppleve
nye menigheter og deres gudstjenesteliv.
Det er ofte forfriskende å oppleve andre
av våre katolske kirker i inn og utland.
Bak i kirken finner dere en folder med
opplysning om messetider for alle de
katolske kirkene i Norge. Dette finner
dere også på www.katolsk.no.
Jeg ønsker dere alle en riktig god og
velsignet sommer!
p. Sigurd Markussen
Sogneprest
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Mitt liv som kjetter
av Per Bang

Det er seiglivet og har egentlig aldri tatt
slutt. I høy alder er tålmodighet en dyd
som ikke er tung, men lystig lett, og
dertil en bekreftelse på at man ikke helt
forstøves.
Det var i London, jeg hadde en lunsjavtale
i City og var med vilje nokså mye for
tidlig ute. I hjertet av Londons finansielle
Mammon ligger en liten gammel kirke som
heter St. Magnus Martyr. Opprinnelig,
som så mange gamle London-kirker,
katolsk, men etter hvert overtatt av
Church of England. Ikke noe uvanlig
ved det, liturgien er lik vår egen og
interiøret kan være økumenisk helt
ned til detaljer.
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Jeg var nysgjerrig på St. Magnus fordi
T.S. Eliot hadde nevnt det i et dikt,” The
Waste Land”. I Pål Brekkes oversettelse
lyder det slik:
Å City, City, stundom kan jeg høre
utenfor en bar i Lower Thames Street
den mye hulken fra en mandolin
og pratingen og slamringen der innefra
hvor fiskerne tar middagshvilen sin
der Magnus Martyrs murer skinner
med uforklarlig glans av gull og jonisk
hvitt.
Eliots beskrivelse av bygningen er noe
opprømt, selv da han skrev diktet for
85 år siden var det neppe mandolin
og matpakker i kirken, og heller ikke
mange fiskere - fisken i denne delen av
Themsen lukter heller stramt.
Jeg gikk inn og så Maria-alter, skriftestol,
korsveibilder på veggene. Hvor katolsk

Menighetsblad

kan anglo - katolisismen være uten
samtidig å være ”ekte” katolsk?
Det var fire mennesker der som for
engelsk høflighets skyld hadde plassert
seg så langt fra hverandre som mulig.
Jeg fant en plass på behørig avstand
fra mine trosfeller. Man skal ikke være
kameratslig påtrengende på et hellig
sted.
Presten kommer inn, hvert ord han sier
kjenner jeg fra min egen menighet. Han
ønsker velkommen til kommunionen.
Stod det om min salighet om jeg også
tok i mot brød og vin? Eller var det en
syndig uhøflighet å demonstrere uvilje
mot å spise med mine brødre?
Derfor gikk jeg frem. Og har fortsatt å
gjøre det ved lignende anledninger.
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Kunstverket
av Marianne Bratteli

Kunstnerinnen Pæivi Laakso går i de
katolske kirkene i Oslo. Hun er født i
Tornio i Finland, men utdannet seg til
billedkunstner i Oslo. I dag lever hun
sammen med sin mann og sin lille

sønn Lukas på Torshov. Hun er aktiv
billedkunstner og forfatter. I tekster
forteller hun fra sin barndom på en
barsk og humoristisk måte. Bildene er
drømmeaktige og rare.
Her gjengis et maleri fra utstillingen
”Fugleelskerne” og en tekst fra boken
”Jeg elsker sol”.
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Løver i hagen
Mor og far er danseløver. Jeg danser
tango med far, han løfter meg i armene
og svinger meg rundt på kjøkkengulvet.
Jeg vil bli danserinne. Jeg tar på meg
mammas hvite brudeunderkjole, ser meg
i speilet og tar noen trinn.
-Hun ser seg altfor mye i speilet, sier far,
det bringer ikke noe godt med seg.
Far vet ingenting om at mor solgte
brudeskoene til sigøynerkvinne Mari.
Mari selger heklede duker. Hun går fra
hus til hus og banker på dører. Hun har
også vært hos mormor i Vojakkala. Mari
har en lang svart fløyelskjole, broderte

blonder, blå bluse og enorme øreringer.
De er så tunge at øreflippene henger.
Hun bruker sytråd bak ørene for å bære
vekten. Men midjen hennes er vepsesmal
og hun har flere lag underkjoler.
Vi er på terrassen, det er veldig varmt i
solen. Mor prøver å få Lauri til å danse,
men han vil ikke. Lauri vil rive seg løs,
mor holder ham fast. Mor synes det er
moro å danse til de nye platene hun har
kjøpt. Lauri sparker og skriker. Øynene
ser skikkelig rare ut bak brillene. Legen
fant en stor flekk i det venstre øyet. Lauri
ble operert. Han kunne blitt blind. Mor
slipper Lauri. Hun er skuffet og slår av
platespilleren.

Å bli sett
Det er mye å glede seg over i vår
menighet for tiden. Det jeg gleder
meg helt spesielt over er at presten,
som feirer messen, etter messen står
ved utgangen og hilser på alle. Dette
varmer mange, inkludert meg selv.
Takk for denne fine seremonien!
Aslaug Espe
Menighetsblad
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Økonomi
Årsregnskapet for 2008 er avsluttet og
vi kan konstatere at vi takket være ekstraordinært høyt tilskudd fra Oslo
kommune også gikk med et overskudd.
Uten de kommunale tilskuddene hadde
vi overhode ikke kunnet drive menighet,
til det er faktisk kollekter og gaver alt for
små. Menighetsdriften er veldig nøktern, men lønn til ansatte, andre vanlige
driftsutgifter som strøm, kommunale
avgifter, forsikring, vedlikehold, katekese og mye annet gjør at menighetens
økonomi til tider kan være stram. Du
kan få kopi av 2008-regnskapet ved henvendelse til menighetskontoret.
Alt vi klarer å få av overskudd settes av
til øremerkede fond. Vi har for eksempel klart å spare opp 4 millioner kroner til bygging av ny kirke. Tallet virker
kanskje imponerende ved første øyekast,
men vi må anta at kjøp av tomt og byggekostnader kommer på mellom 30 og
40 millioner kroner. Vi har ikke så god
økonomi ennå at vi kan låne penger, vi
må fortsatt spare mye. Her kan du helt
sikkert hjelpe oss.

I forrige menighetsblad rettet jeg en
henvendelse til dere alle om å bidra mer
økonomisk til menigheten, gjerne gjennom å tegne en avtalegiroavtale og bli
med i den faste givertjenesten. Det gav
dessverre ikke noe særlig resultat. Pr.
30. april viser regnskapet at vi har fått
inn kr 47.169 i vanlige kirkebidrag og
kr 63.816 i kirkebidrag gjennom avtalegiro. Det er til sammen kr 110. 985. I
tillegg viser regnskapet kollekter på kr
300.935. Tusen takk til alle dere som har
bidratt, men til alle dere andre, vær så
snill å hjelp oss. Foreløpig underskudd
i menighetens regnskap hittil i år er kr
989.277 og det er faktisk mindre enn
budsjettert på denne tiden av året. De
kommunale tilskuddene får vi ikke før i
desember måned.
Vi er ikke konkurs, vi har penger nok i
banken til å betale de løpende utgiftene
våre, men vi har ikke penger nok til å
spare opp til ny kirke og til å utvikle
oss.
Jeg vil derfor dele med dere et lite regnestykke:
Dersom vi tar for oss kirkebidragene
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(de gavene som er gitt utenom kollekten), som til og med utgangen av april
viste kr 110.985 og deler det på antall
husstander i menigheten, ca. 5.000, så
får vi tallet kr 22.
Beklager at jeg nå blir litt direkte, men kr
22 pr. husstand i kirkebidrag for fire måneder er ikke nok for å drive en menighet med alle våre forpliktelser og overhode ikke noe beløp som bidrar stort i
et byggeprosjekt.

din husstands økonomi best. Skulle du
ønske mer informasjon om avtalegiro/
kirkebidragsordningen, ring menighetskontoret.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest

Jeg vil derfor igjen be alle dere som aldri eller sjelden bidrar med månedlige
kirkebidrag om å være så snill å tenke
en gang til, om det er mulig for dere å
tegne en kirkebidragsavtale, der dere
blir trukket for eksempel kr 250 i måneden fra deres bankkonto. Dere får til
gjengjeld 28% skattereduksjon av beløpet, kr 840 for ett år. For de fleste er 250
kroner ikke så mye sett over en måned,
men for St. Hallvard menighet er 250
kroner fra hver husstand hver måned et
enormt kjærkomment bidrag.
I midten av menighetsbladet finner du
både en giro og en blankett for kirkebidragsavtale. Velg det som passer deg og
Menighetsblad
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Går du med gifteplaner
i 2009 eller 2010?
Alle som har tenkt å gifte seg katolsk
må gjennom et forberedende kurs. I St.
Hallvard følger vi samme kursplan som
i St. Olav domkirkemenighet, det vil si
at vi avholder seks kurskvelder fordelt
på tre måneder.
Det er viktig at alle som ønsker å gifte
seg melder fra så tidlig som mulig til
menighetskontoret og prestene, senest
fire måneder før vielsen finner sted, enten
dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.
Våre ekteskapsforberedende kurs i St.

Hallvard menighet går fortløpende
gjennom året.
Neste kurs starter opp i august. Kurset
går over seks kvelder fra kl. 18.30 –
20.00 (Det er kveldsmesse i kirken kl.
18.00 som dere er invitert til å delta i).
Kurset ledes av p. Sigurd Markussen og
koster kr. 1000,- pr. par - som dekker alt
kursmateriale.
Påmelding til p. Sigurd Markussen – eller
menighetskontoret før første kurskveld.

Marriage preparation course in English
We have started up a new course in
marriage preparation in English. The
course is obligatory for everyone who
wants to enter a sacramental marriage.
Please sign up for the course in
advance, sending an e-mail to: sigurd.
markussen@katolsk.no.

Place: St. Hallvard church parish hall
Time: 18.30 – 20.00
Price: NOK 1.000,- (to be paid either in
advance to the parish account number:
3000 22 49134 or cash at the first day)
Teacher: Edwin Sammut
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Takk for innsatsen
Kristin Espe Bjørnstad har vært en trofast
medarbeider i Hallvardsvaka en lang
periode, men nå slutter hun dessverre. På
lik linje har vi Arthur Haakonsen, som
for tiden studerer i USA og ikke makter å
sende bidrag til Hallvardsvaka på grunn
av en krevende flyverutdanning. Vi
takker begge for innsatsen!
Redaksjonsgruppa

Sommeren er igjen tid for ulike typer leirer i ulike deler av
landet. Gjennom Norges Unge Katolikker kan du delta på leire for
både barn, juniorer, ungdom, ministranter og familier.

www.nuk.no

Gå inn på
under aktiviteter og deretter på oversikt.
Da får du en oversikt over ulike leirer i løpet av sommeren 2009. Du finner
også en brosjyre bakerst i kirken for mer info. Eller du kan ringe menighetskontoret og be om å få tilsendt brosjyre: 23 30 32 00
På sentrale NUK-arrangementer kan medlemmer få
reisestøtte og søskenrabatt.
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Bordbønner før måltidet

Bordbønner før måltidet

1. Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag.
Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag.

1. Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag.
Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag.

2. Vær med oss Herre, kvar og ein.
Gjer viljen god, gjer hugen rein.
Rett ut til oss di Faderhand,
og signe heim og folk og land.

2. Vær med oss Herre, kvar og ein.
Gjer viljen god, gjer hugen rein.
Rett ut til oss di Faderhand,
og signe heim og folk og land.

Alternativ innledning før måltidet:
L: Alles øyne ser hen til deg, Herre.
A: Og du gir alle føde i rette tid
L: Du åpner din hånd.
A: Og metter alt som lever med gode gaver.
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

Alternativ innledning før måltidet:
L: Alles øyne ser hen til deg, Herre.
A: Og du gir alle føde i rette tid
L: Du åpner din hånd.
A: Og metter alt som lever med gode gaver.
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

3. Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi
mottar av din godhet. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

3. Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi
mottar av din godhet. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

4. Gud, vår Far i himmelen, vi ber deg ikke om
overflod, men om mat for alle. Mett dem som
sulter, og vekk hunger etter rettferd hos alle som
har mer enn de trenger. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

4. Gud, vår Far i himmelen, vi ber deg ikke om
overflod, men om mat for alle. Mett dem som
sulter, og vekk hunger etter rettferd hos alle som
har mer enn de trenger. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

Bordbønner før måltidet

Bordbønner før måltidet

1. Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag.
Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag.

1. Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag.
Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag.

2. Vær med oss Herre, kvar og ein.
Gjer viljen god, gjer hugen rein
Rett ut til oss di Faderhand,
og signe heim og folk og land.

2. Vær med oss Herre, kvar og ein.
Gjer viljen god, gjer hugen rein
Rett ut til oss di Faderhand,
og signe heim og folk og land.

Alternativ innledning før måltidet:
L: Alles øyne ser hen til deg, Herre.
A: Og du gir alle føde i rette tid
L: Du åpner din hånd.
A: Og metter alt som lever med gode gaver.
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

Alternativ innledning før måltidet:
L: Alles øyne ser hen til deg, Herre.
A: Og du gir alle føde i rette tid
L: Du åpner din hånd.
A: Og metter alt som lever med gode gaver.
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

3. Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi
mottar av din godhet. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

3. Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi
mottar av din godhet. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

4. Gud, vår Far i himmelen, vi ber deg ikke om
overflod, men om mat for alle. Mett dem som
sulter, og vekk hunger etter rettferd hos alle som
harMenighetsblad
mer enn de trenger. Ved Kristus, vår Herre.
Amen.

4. Gud, vår Far i himmelen, vi ber deg ikke om
overflod, men om mat for alle. Mett dem som
sulter, og vekk hunger etter rettferd hos alle som
har mer enn de trenger. Ved Kristus, vår Herre.
Side 15
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Klipp så har dere fire bønnekort. De fire alternativene har tilhørende bønn til etter maten på baksiden.

Bordbønner etter måltidet

Bordbønner etter måltidet

1. For de gaver som du gav, takker vi deg nu.
Gud som hørte før vi bad, lovet være du.

1. For de gaver som du gav, takker vi deg nu.
Gud som hørte før vi bad, lovet være du.

2. For alt Gud gav oss Fader vår
Med barnetakk, me til deg går
Ha takk for gåvor på vårt bord
Og fyrst og sist for livsens ord.

2. For alt Gud gav oss Fader vår
Med barnetakk, me til deg går
Ha takk for gåvor på vårt bord
Og fyrst og sist for livsens ord.

Alternativ innledning etter måltidet:
L: Alt du har skapt forkynner din herlighet, Herre
A: Og dine tjenere priser deg.
L: Takk Herren, for han er god.
A: For evig varer hans miskunn
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

Alternativ innledning etter måltidet:
L: Alt du har skapt forkynner din herlighet, Herre
A: Og dine tjenere priser deg.
L: Takk Herren, for han er god.
A: For evig varer hans miskunn
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

3. Vi takker deg, allmektige Gud, for alle dine
velgjerninger. Du som lever og råder i all evighet.
Amen.

3. Vi takker deg, allmektige Gud, for alle dine
velgjerninger. Du som lever og råder i all evighet.
Amen.

4. Gud, alle gode gavers giver, hjelp oss å bruke
dine gaver rett og takke for din godhet i ord og
gjerning. Ved Kristus, vår Herre.

4. Gud, alle gode gavers giver, hjelp oss å bruke
dine gaver rett og takke for din godhet i ord og
gjerning. Ved Kristus, vår Herre.

Bordbønner etter måltidet

Bordbønner etter måltidet

1. For de gaver som du gav, takker vi deg nu.
Gud som hørte før vi bad, lovet være du.

1. For de gaver som du gav, takker vi deg nu.
Gud som hørte før vi bad, lovet være du.

2. For alt Gud gav oss Fader vår
Med barnetakk, me til deg går
Ha takk for gåvor på vårt bord
Og fyrst og sist for livsens ord.

2. For alt Gud gav oss Fader vår
Med barnetakk, me til deg går
Ha takk for gåvor på vårt bord
Og fyrst og sist for livsens ord.

Alternativ innledning etter måltidet:
L: Alt du har skapt forkynner din herlighet, Herre
A: Og dine tjenere priser deg.
L: Takk Herren, for han er god.
A: For evig varer hans miskunn
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

Alternativ innledning etter måltidet:
L: Alt du har skapt forkynner din herlighet, Herre
A: Og dine tjenere priser deg.
L: Takk Herren, for han er god.
A: For evig varer hans miskunn
L: Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige
ånd.
A: Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.

3. Vi takker deg, allmektige Gud, for alle dine
velgjerninger. Du som lever og råder i all evighet.
Amen.

3. Vi takker deg, allmektige Gud, for alle dine
velgjerninger. Du som lever og råder i all evighet.
Amen.

4. Gud, alle gode gavers giver, hjelp oss å bruke
4. Gud, alle gode gavers giver, hjelp oss å bruke
dine gaver rett og takke for din godhet i ord og
dine gaver rett og takke for din godhet i ord og
gjerning.
Ved
Kristus,
vår
Herre.
gjerning. Ved Kristus, vår Herre. St. Hallvards
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FOTO:
Til St. Hallvardsdagen fikk vi ferdig beplantning av
ny hekk ved gjerdet og blomster ved oppgangen til
prestegården. Tusen takk til Christy Lawrence og
Christian Hveding som har hakket, gravd og planted
de siste par uker.
Menighetsblad
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Vi vil forsøke å presentere de ulike gruppene som finns i vår menighet. Vi begynner
med Torsdagsgruppen. Marianne Bratteli har sendt oss en presentasjon av denne
gruppen.

TORSDAGSGRUPPEN
Hver tredje torsdag i måneden.
Torsdagsgruppen startet høsten 2006.
Vi er ikke mange. Vi er sammen i
hverdagsmessen i kapellet kl. 18.00. De
fleste av oss deltar på søndagsmessen og
andre av kirkens aktiviteter - i gruppen
kommer vi som menighetsmedlemmer
hverandre litt nærmere enn ellers.
For tiden med utgangspunkt i Lukasevangeliet mediterer vi over troen og
våre liv. Hjulpet av kaffe og kjeks eller
sjokolade deler vi etter lyst og behov livsog trosproblemer og gleder. Vi ønsker en
rolig atmosfære og unngår konkurranse
i flink bibel-tolkning eller i spektakulære
betroelser. Vi er strenge med å avslutte
samværet nøyaktig kl.20.00. Da vender
vi hjem til våre separate tilværelser.

med Vera Sæther:
Mens vi sprenger hverandres bånd
oppdages grenser lenger og lenger ut
Selv når grensene er sprengt
er grenser tilbake
Ingen kan tre inn
i en annens innerste rom
ikke kjenne og ikke eie
hans hemmelighet
Men vi kan bøye oss ned
foran grensen
tilbe Deg
som handler
der vi ikke kan handle
nærer
der vi ikke kan nære
og brenner
der intet menneske kan brenne i en
annen.

Om vårt religiøse fellesskap kan vi si
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Familiemiddag og kor!
Mandag 17. august starter det opp et
helt nytt og spennende konsept i St.
Hallvard menighet.

Vera Olsnes og Valerie Håkonsen i sin lille
St Olav filial på åpningsdagen søndag 10 mai.

St Olavs bokhandel “filial” åpnes i St Hallvard
Med et kjerneutvalg av katolske bøker
fra St Olavs bokhandel åpnes det for
salg i menighetssalen etter høymessen
på søndager.
Da kan vi tilby blant annet:
* Bønnebok for den katolske kirke:
et rikt utvalg av Kirkens bønneskatt,
gammalt og nytt
* Barnebibel
* St Hallvards liv, død og jærtegn av
Sigrid Undset: bondesønn Hallvard
redder en kvinne fra å bli drept av
røvere, men faller selv i klørne deres
* St Hallvard kirke: om vårt kirkebygg
på Enerhaugen som fredes av
byantikvaren.
Menighetsblad

Ta med deg hele familie, eller kom
alene, og få god, barnevennlig og billig
middag i menighetssalen i St. Hallvard.
Middagen starter kl. 17.00 og blir
servert fram til kl. 18.00.
Etter middagen øver HaBaKo (Hallvard
barnekor). Koret er for alle barn, og av
og til får de voksne lov å bli med også!
Middagene og øvelsene blir annenhver
mandag i den store menighetssalen!
Har du spørsmål eller ønsker å hjelpe
til, ta kontakt på mail Therese.skaar@
katolsk.no eller telefon 93 64 48 60.
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Messeintensjoner
Mange ønsker at vi prester skal feire messe for spesielle intensjoner og anledninger.
Noen er vant til at det finnes egne ”messeintensjonskonvolutter” til dette bruk og
vi har fått trykket opp slike. Bak i kirken, hos prestene og på menighetskontoret
finnes slike konvolutter. Dersom du ønsker at vi prester skal feire messe for en av
dine intensjoner, vær vennlig å fyll ut feltene på forsiden av konvolutten. Om du
ønsker å gi et økonomisk bidrag til kirken, legg da et selvvalgt beløp i konvolutten
og lim den igjen. Gi konvolutten enten i kollektkurven, direkte til en av prestene
eller til menighetskontoret. Ønsker du en messe feiret på en spesiell dag, kan det
være en fordel at du avtaler dette direkte med en prest.

Side 20											

St. Hallvards

Nr 2 - 2009

Messetider i St. Hallvard
St. Hallvard kirke
Søndag:
09:30 fromesse,
11:00 høymesse (familiemesse 1./mnd),
13:00 messe på polsk,
16:00 messe på engelsk,
17:30 messe på tamil.
19:00 UngMesse
Messe på vietnamesisk 2. og 4.søndag i
måneden kl. 14:30.
Mandag til fredag:
17:00 sakramentstilbedelse
18:00 messe

Holmlia Kirke:
Søndag: kl. 17.00 messe
Nesodden (Skoklefall kirke):
Første og tredje søndag i mnd kl 13.30
Skriftemål:
Skriftestolene i kirken er betjent i tiden
mellom fromesse og høymesse på
søndager.
Hverdager: 17:00-17:50.
Lørdager: 17:30-18:00.
Andre tider etter avtale.

Onsdag: kl. 11:00 hverdagsmesse,
Kontaktklubb.
Lørdag:
kl. 11:00 hverdagsmesse
kl. 18:00 første søndagsmesse

Menighetsblad
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Enerhaug-nytt
St. Olav:
14.03.09
14.03.09
15.03.09
21.03.09
21.03.09
11.04.09
11.04.09
13.04.09
18.04.09
25.04.09
25.04.09

DØPTE:
Niklas Leano Eirksen
Annika Gail Ocampo Calilung
Tony Hoang Nguyen
Nichole Mellie Bettan Andersson
Gabriel André Cabusao
Tieu Ida Nha Kieu Bui
Thi Mong Thuong Nguyen
Pauline Elise Masiak
Annika Trisha Montano de Leon
Amy Cabrera Santos
Annria George

St. Hallvard:
21.02.09
14.03.09
14.03.09
15.03.09
21.03.09
21.03.09
04.04.09
04.04.09
04.04.09
13.04.09
18.04.09
18.04.09
25.04.09
02.05.09
02.05.09
02.05.09
03.05.09
09.05.09
10.05.09

Maya Millicent Massiah Kvernberg
Uzoma Kingsley Opara
Mark Joshua Pacis Maglambayan
Astrid Vida Munoz Lossius
Aurelia Frances Axiak
Sara Vy Nguyen
Emma Mitrovic
Juan Patrizio Simensen Valenzuela
Leon Ho
Agnes Maria Caputa
Joross Litardo Escomiendo
Lilianne Jez
Veronica Ogbay Arhe
Lil Jhasmine Maglambayan
Vincent Huan Nguyen
Ariadna Aviles Sannes
Samuel Essayas Hailemariam
Ariana Sophie Soorian
Leah Hasini Jagan

De vietnamesiske martyrers kapell, Oslo:
10.03.09

Felix Tran

St. Joseph, Oslo :
13.04.09

Sara Lazic

Skoklefall kirke, Nesodden :
19.04.09

Lily Penelope Lynch

OPPTATT I KIRKENS FULLE
FELLESSKAP:
25.03.09
13.04.09
29.04.09

Remi Adrian Hegna
Øystein Lund
Åse Markussen

29.04.09

Ingvild Røsok

DØDE:
25.02.09
25.02.09
05.03.09
08.03.09
17.03.09
19.03.09
02.04.09
09.04.09
13.04.09

Nga Tuyet Thile
Norma Gladys Reyes Ugalde
Rosette Kandjo
Lino Ghersetti
Duyen Phuc Nguyen
Henny Sovia Sunandi
Rafael Gamorro Cordola
Alejandro Francisco Rojas Urbina
Rosa Szyperski

St. Magnus, Lillestrøm:
21.02.09

Melesha Shalomi Silva
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Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:
p. Sigurd Markussen
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 11
Sigurd.Markussen@katolsk.no
Kapellaner:
p. Nguyen Thanh Phu
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 05
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no
p. Jon Atle Wetaas
Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo
22 43 07 71
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no
Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Akersvn 6, 0177 Oslo
Inpa@katolsk.no
23 21 95 76.
Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
Menighetsblad

Barne- og ungdomskonsulent:
Therese Skaar
therese.skaar@katolsk.no
Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no
Vaktmester:
Christy Reginold Lawrence
Renholdere:
Beata Wasyluk og Anne Theresa Anh
Tram Hoang
Sakristan:
sr Veronika Paulina Szelejewska
Frivillige på kontoret:
Liv Helmen, Berit Müller, Eileen
Tørnes og Gro Hindah.
Ordfører i menighetsrådet:
Thor Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no
St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com
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B-PostAbonnement
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: 23 30 32 00
fax: 23 30 32 01
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500
Holmlia messested:
Alle henvendelser til menighetskontoret.
Nett:
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard
Blogg:
http://st-hallvardmenighet.blogspot.com/
Katekesetilbudet:
http://katekesesth.blogspot.com/

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!!
Forsiden: “Blomster i Guds Hage”, Aslaug Espe
Andre illustrasjonsbilder: dreamstime.com (free stock photos)
Trykket av Haakon Arnesen as. Oslo
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