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INSPIRASJON I HVERDAGEN

Kjærlighetens svake stemme 
 
Mange stemmer forsøker å fange vår oppmerksomhet. 
En stemme sier:
”Vis at du duger, at du er noe.”
En annen stemme sier:
” Du burde skamme deg!”
En tredje stemme sier:
”Ingen bryr seg om deg.”
En annen sier: ”Sats på suksess”, ”bli populær”,  ”få makt.”
Men innenfor alle disse ofte ”støyende” stemmene, fins det en liten, 
svak stemme som sier:

”Du er min elskede Sønn. I deg har jeg behag”.

Det er denne stemmen vi mest av alt trenger å høre. For å kunne høre 
denne stemmen, må vi anstrenge oss. For å oppdage den må vi ha tid 
for oss selv, være stille og villige til å lytte.

Dette er bønn. Å lytte til den stemmen som sier: ”Du er min elskede 
sønn. Du er min elskede datter”.

(Fra boken Bread for the Journey av Henri Nouwen,  
oversatt av Aslaug Espe)
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generelt må leve ugift, er en ordning som 
ble innført i tidlig middelalder. Ikke 
fordi Bibelen har sagt det, men fordi 
Kirken fant det mest tjenelig at prestene 
ikke var bundet av familieforhold i sin 
tjeneste. På den måten kan vi prester 
være tjenere med hele oss, hele tiden. 
Personlig mener jeg det er en stor 
berikelse at vi har sølibatskravet, det 
gjør det i hvert fall lettere for meg å 
kunne ofre hele mitt liv i Guds tjeneste, 
for Kirken, for dere.

Presteutdannelsen de siste 25 årene 
har også gjennomgått store endringer 
og det har stadig blitt stilt større krav 
til prestestudentene. Av alle som 

Kjære menighet!
Tiden etter påske har vært sterkt preget 
av overgrepsskandalen i Trondheim 
stift som førte til at biskop Georg 
Müller måtte gå av som biskop og flytte 
utenlands for terapi. Aviser, radio og 
fjernsyn har fråtset i denne skandalen 
og eventuelt annet grums vi har hatt i 
Den katolske kirke i Norge. Vi har aldri 
opplevd en lignende mediestorm, og vi 
som er sentralt plassert i Kirken i vårt 
bispedømme har gjort hva vi kunne for 
å besvare medias pågang.

At overgrep skjer er sterkt beklagelig, at 
det skjer i Kirken og av Kirkens prester 
er enda mer beklagelig. For ofrene er ett 
eller flere overgrep et individuelt angrep 
på deres integritet, et angrep som lager 
dype sår som kanskje aldri vil gro. I 
tillegg er overgrep begått av prester et 
stort svik, ikke bare for legfolket, men 
også overfor alle deres kolleger og brødre 
i presteskapet.

Det har vært rettet anklager mot Kirken 
om at sølibatet er hovedårsaken til 
overgrep. Dette er anklager som ikke 
har noen rot i virkeligheten. At vi prester 
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begynner på en presteutdannelse, er det 
opp mot 2/3 som aldri fullfører, av eget 
ønske eller ufrivillig. Antallet som aldri 
fullfører virker kanskje høyt, men det er 
sunt at kravene er høye og at de som i 
dag blir ordinert, virkelig er skikket til 
tjeneste. 100 % kan vi aldri garantere oss 
mot skandaler eller feil, men Kirken gjør 
maksimalt for å hindre slike tragiske 
hendelser.

Midt oppe i alt det tragiske rundt 
overgrepsskandaler, opplever vi også 
mye positivt. Ikke minst er menighetens 
deltakelse i messene et godt tegn på at 
dere er glad i Kirken og i deres tro. Vi 
er fortsatt i påsketiden og feirer Herrens 
oppstandelse. En av ungdommene sa til 
meg for litt siden, da mediefokuset var 
som sterkest, ”Husk pater Sigurd, etter 
korsfestelsen kom oppstandelsen.” 

Menighetens deltakelse i liturgiene i 
påsken, hver søndag og for mange også 
på hverdager, er et sterkt vitnesbyrd om 
den levende tro. De mange som søker 
dåpens sakrament for sine barn, eller 
for seg selv som voksne, som ønsker 
å konvertere, som ønsker å gifte seg i 

Kirken, som ønsker å motta sin første 
hellige kommunion eller fermingens 
sakrament, er også flotte vitnesbyrd om 
en levende tro. 

Jeg takker dere alle for deres deltakelse. 
En stor takk går også til alle ansatte og 
frivillige som på ulike måter bidrar til 
at menighetens liv kan være så rikt og 
mangfoldig.

Uten dere ville vi ikke ha kunnet være et 
like godt levende trosfellesskap.

Snart er det sommer og for mange også 
sommerferie. Jeg ønsker dere alle en 
god og velsignet sommer, enten dere 
skal reise langt bort eller være hjemme. 
Kirken er alltid åpen, og jeg vil gjerne 
oppfordre dere som skal ut og reise til 
å delta i messene som finnes der dere 
er. Det vil helt sikkert være en berikelse 
for troen. For alle dere som skal være 
hjemme – hjertelig velkommen er dere 
alle til å delta i menighetens messer, 
søndager som hverdager.

p. Sigurd Markussen 
sogneprest
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finne sin plass i kirke og samfunn. Tro og 
Lys begynte som en katolsk bevegelse, 
og den første gruppa startet i Frankrike 
i 1971. Etter hvert spredte Tro og Lys 
seg til mange land og ble en økumenisk 
bevegelse. I dag finnes det rundt 1600 
grupper i verden, fordelt på 91 land og 
inndelt i 50 provinser.

I Norge tok katolikken Aslaug Espe in-
itiativ til den første Tro og Lys-gruppa i 
1990. I dag finnes det 11 lokale grupper. 
Det er både lutheranere, katolikker, pin-
sevenner og metodister med i arbeidet, 
og noen uten kirketilhørighet. Grup-
pene i Norge er del av “Nordlys-provin-
sen” sammen med grupper i Danmark, 

Norske kirkeakademier (NKA) har si-
den 1983 delt ut Brobyggerprisen til 
personer eller institusjoner /organisa-
sjoner som har bidratt til økt forståelse, 
kontakt og dialog mellom ulike grupper 
i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

I 2010 går Brobyggerprisen til bevegel-
sen Tro og Lys i Norge.

NKA-styrets begrunnelse:

Tro og Lys er en internasjonal, kris-
ten bevegelse for mennesker med utvi-
klingshemning, deres familier og ven-
ner. Organisasjonen arbeider for at utvi-
klingshemmede og deres pårørende skal 

Brobyggerprisen 2010 til Tro og Lys
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dert i kirken og i samfunnet forøvrig - 
uavhengig av funksjonsevne. Og fami-
lier med funksjonshemmede opplever at 
de ikke står alene. De er del av et felles-
skap som strekker seg over hele verden.

Norske kirkeakademier tildeler Tro og 
Lys årets Brobyggerpris for det viktige 
arbeidet som gjøres for å inkludere men-
nesker med utviklingshemning i kirke 
og samfunn. Organisasjonens virksom-
het understreker alle menneskers verd 
og rett til medvirkning og trosutøvelse - 
uavhengig av bakgrunn og prestasjons-
evne. Dette er spesielt viktig i en tid 
da samfunnet i økende grad preges av 
konkurranse og jakten på det perfekte. 

Aslaug Espe har i mange år vært et ak-
tiv menighetsmedlem i St. Hallvard 
menighet, og vi er stolte av at hun har 
fått denne prisen. St. Hallvard menig-
het gratulerer så mye!

Prisen ble overrakt Tro og Lys den 13. 
mars under Norske kirkeakademiers 
årsmøte på Gran på Hadeland.

Sverige, Finland, Estland og Latvia.

For de fleste er det en selvfølge å kunne 
oppsøke og delta i det tros- eller livs-
synssamfunnet en tilhører. Dette er li-
kevel ingen selvfølge for alle. Uten nød-
vendig bistand kan det være vanskelig 
- og for noen umulig - å delta i et tros- 
eller livssynssamfunn. Dette rammer 
spesielt mennesker med utviklingshem-
ning. Organisasjonen Tro og Lys gjør 
noe med denne situasjonen. De lokale 
Tro og Lys-gruppene legger til rette for 
at utviklingshemmede skal få mulighet 
til å utøve sin tro og tilhøre et kirkelig 
fellesskap - i tråd med grunnleggende 
menneskerettigheter og prinsippet om 
religionsfrihet.

Tro og Lys inviterer til åpne gudstjenes-
ter, samlinger, måltider og turer. Utvi-
klingshemmede med familie og venner 
er aktive deltakere i gudstjenesten. De 
går i prosesjon og pynter alteret, er med 
på dramatisering, bønn, lystenning og 
nattverdutdeling. Slik legges det til rette 
for trospraksis og fellesskap der alle kan 
delta ut fra sine forutsetninger - og der 
alle har noe å gi. Tro og Lys bidrar til at 
mennesker opplever seg sett og inklu-
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Det store maleriet som henger bak 
alteret i sakramentskapellet, er noe vi 
legger merke til med en gang vi kommer 
inn i kapellet. De delikate fargene, 
blomstermotivene og først og fremst 
det store korset som dominerer bildet, 
faller straks i øynene. Kanskje synes 
noen at dette ligner noe de har sett 
før. Det kan godt være, for kunstneren, 
Anne-Lise Knoff, har latt seg inspirere 
av kunsten i middelalderkirkene våre, og 
ganske spesielt en bestemt kirke, nemlig 
Hedalen stavkirke i Valdres. Denne 
kirken er en av våre eldste stavkirker, og 

STAVKIRKEN PÅ ENERHAUGEN

er datert til 1100-tallet, i alle fall ikke 
senere enn år 1200.

Det store korset med Kristus-figuren er 
typisk for middelalderens fremstilling 
av Kristus på korset, og vi kan se 
lignende fremstillinger i andre gamle 
kirker. Men det som viser at kunstneren 
har tenkt på nettopp Hedalen stavkirke, 
er de blomstersmykkede ”vingene” som 
omgir korset. De er nemlig så å si kopier 
av dørene på et alterskap i Hedalen 
stavkirke. Anne-Lise Knoff er kjent for 
å ha en stor detaljrikdom i sine bilder, 
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En detalj som 
kan være litt 
vanskelig å få øye 
på, befinner seg 
helt i nederkant 
av bildet, midt 
på. Ser vi nøye 
etter, kan vi se en 
bjørn som ligger med hodet på labbene. 
Dette henspiller på et gammelt sagn. 
Det sies at Hedalen ble helt avfolket 
under svartedauen, skogen vokste til 
rundt kirken og den ble fullstendig 
glemt. Lenge etter kom en jeger 
gjennom skogen. Han mente å høre et 
dyr og sendte et skudd i den retningen 
lyden kom fra. Da hørte han en klar 
klokkeklang. Det var kirkeklokken 
i stavkirken som var blitt truffet av 
kulen. Slik ble kirken gjenoppdaget. Da 
jegeren trådte inn i kirken, vekket han 
en bjørn som hadde lagt seg til å sove 
under alteret.

Hva som er sant og hva som er diktning 
i dette sagnet, vet vi ikke. Men faktum 
er at inne i sakristiet i stavkirken henger 
et svært gammelt og slitt bjørneskinn!

Berit Müller

noe som gjør det svært lett å kjenne 
dem igjen. Ser vi godt etter, vil vi finne 
selve kirken avbildet nede til høyre, og 
til venstre sitter en madonnafigur med 
Jesusbarnet på fanget. Denne Hedals-
madonnaen er et av de fineste eksemplene 
på middelalderens Maria-figurer. For 
noen år siden ble den restaurert til det 
man mente var de opprinnelige fargene. 
Med årene hadde disse bleknet, og vi 
ble vel litt overrasket over hvor sterke de 
nye – eller gamle – fargene var. Under 
madonnaen ser vi alterkalken, og under 
kirken en stor hostie, som minner oss 
om at i denne kirken er messen blitt 
feiret utallige ganger i tidligere tider.

Da paven skulle komme til Norge i 
1989, kom det en telefon fra kommunen 
i Sør-Aurdal. Spørsmålet var om det 
kunne la seg ordne at paven kom 
for å lese messe i Hedalen stavkirke! 
Grunnen var, i følge oppringeren, at 
denne middelalderkirken var den eneste 
i landet som fremdeles inneholdt alle 
gjenstander som skulle til for å holde en 
”ordentlig” katolsk messe. Pavebesøk i 
Hedalen lot seg jo ikke gjøre, men det 
viser at et bilde av denne kirken virkelig 
fortjener en plass i en katolsk kirke.
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I løpet av helga blir det mulig å delta på 
seminarer og workshops om kulturelle, 
samfunnsaktuelle og trosrelaterte em-
ner. Det blir felles måltider, konserter og 
kveldskafé hvor man lett kan bli kjent 
med hverandre. Dagene vil også preges 
av gudstjenester med bønn, stillhet og 
sangene som har gjort Taizé kjent over 
hele verden.   

Vi regner med at det vil delta ca. 1000 
personer på treffet, hvorav ca. 600 er 
tilreisende fra Norge og utlandet. Slike 
treff arrangeres flere ganger i året i ulike 
europeiske byer, og det er de lokale me-
nighetene som står for overnattingen. 
Slik vil vi også gjøre det her i Oslo. 

Norges Kristne Råd står som hovedar-
rangør av treffet på vegne av alle dets 
medlemskirker. Selvfølgelig er både 
Den Katolske Kirke og NUK også med 
på dette! Det vil vi vise gjennom å være 
med på treffet som deltakere og frivil-
lige. Derfor trenger vi også deg! 

Har du plass og lyst til å ta i mot over-

Tekst: Celina Trzcinska

I løpet av en helg i september 
vil flere hundre unge kristne fra 
Norge og Europa fylle Oslos kir-
ker og gater. Da arrangeres det 
hittil største økumeniske treffet 
for unge i Norge! 

Lederen for Taizé-fellesskapet, bror 
Alois, kommer til Oslo og Trondheim 
denne helga for å treffe unge mellom 15-
30 år som ønsker å bli kjent med hver-
andre på tvers av ulik kirkebakgrunn.  Å 
skape møter og bygge tillit og forsoning 
på tvers av grenser er viktig for Taizé-
brødrene og de har i flere år inspirert til 
slike treff rundt omkring i Europa. 

Pilegrimsferd for tillit på jord - Taizétreff i 
Oslo 17. - 19. september 2010
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nattingsbesøk av en eller to ungdommer 
17.-19.september? 

Deltakerne kommer til Oslo fredag 
17.september. Fredag kveld og hele lør-
dagen er det felles program for alle del-
takere i Oslo sentrum. Søndag formid-
dag, før de reiser hjem, skal deltakerne 
tilbringe i vertsmenigheten, delta i mes-
sen og evt. andre ting. Vertsfamilien skal 
sørge for en soveplass og kveldsmat fre-
dag, og frokost lørdag og søndag. 

Er dette noe du kan tenke deg, meld din 
interesse til sognepresten. 

Vi trenger også deg som vil hjelpe til 

med den praktiske gjennomføringen 
av selve treffet. Slik som registrering av 
deltakerne ved ankomst, utdeling av mat  
lørdag 18., tilrettelegging av lokaler osv. 
Meld din interesse til: taizetreff2010@
gmail.com 

Vil du være med som deltaker finner du 
mer informasjon om treffet og påmel-
dingsskjema her: www.norkr.no/taize 

Det finnes egen Facebook-gruppe der 
du finner oppdatert informasjon: Taizé-
året 2010 i Oslo.

Informasjon om selve Taizé-felleskapet 
finnes på www.taize.fr/no



Side 12           St. Hallvards

Nr 2 - 2010

te er unødvendig.  Vi kan 
skåne naturen, oss selv og 
vår egen økonomi ved å 
være bevisst hva vi kjø-
per.  Mange produkter er  
helseskadelige og allergi-
fremkallende. Se gronn-
hverdag.no og søk f.eks  
på miljøtips fra A til Å 
om produkter uten para-
bener, fosfater og andre 
giftige stoffer.  Heldig-
vis kan vi fortsatt kjøpe 
god gammeldags grønn-
såpe.  Den duger til me-
get innen rengjøring i hus 
og hjem, treverk, møbler, 
skotøy, støvler, vask av 
hund og katt, sårbehand-
ling og lignende.  Den 
deilige duften er ekstra 
bonus.  

- Emballasje.
Vi bør være obs på embal-
lasjen og prøve å unngå 

Petter Bruce i Caritas tok 
opp dette temaet i Broen 
nr 3/2009.  Han viser til 
katolsk lære om å ta vare 
på skaperverket.  I 12 
punkter ga han eksem-
pler hvordan enhver av 
oss kan bidra til å skåne 
miljøet.  Jeg vil her kom-
mentere noen av dem.

- Unngå kjemika-
lier ved rengjøring. 
Under dette punket er det 
stor miljøgevinst å hente 
og penger å spare for den 
enkelte.
Oppvask, klesvask, hus-
vask, bilvask, person-
lig pleie osv. Vi tilbys 
en mengde remedier til 
daglig bruk; vaskepulver, 
tøymykner, seper,  kosme-
tikk, hårshampoo, balsam, 
hårlakk, gelé, hudkremer, 
solkremer osv.   Det mes-

KAN VI I ST. HALLVARD   BLI EN 
“GRØNNERE” MENIGHET?
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produkter hvor inn-pak-
ningen åpenbart er laget 
for å være salgsfremmen-
de.  Lag på lag med plast 
og papir gir kilovis av re-
tur til forbrenning.  Kil-
desortering er ennu ikke 
godt utviklet.  Et eget 
handlenett er miljøbespa-
rende og samtidig et godt 
eksempel i handlekøen.  
- Gjenbruk.
Sparsomhet er en dyd.  
Denne leveregel har måt-
tet vike for bruk- og kast-
mentaliteten.  Heldigvis 
finnes det gjenbruksfor-
retninger hvor man kan 
kjøpe gode kvalitetsgjen-
stander for en billig pen-
ge.  Loppemarkedene er 
et eldorado for oss nos-
talgikere og en motvekt 
til bruk-  og kastkulturen. 
  

- Maten vi spiser.
Man kan bli aldeles mot-
løs ved tanken på tilset-
ningsstoffer og kunstig 
gjødning i moderne mat-
produksjon.  Vi føler at 
vi har små muligheter til 
å påvirke produsentene.  
Men ved å kjøpe frukt- 
og grønnsaker og fryse-
varer dyrket og pakket i 
vårt eget land, sparer vi i 
hvert fall langtransport.  
Bare det er en stor miljø-
gevinst.  Større grunn til 
bekymring er imidlertid 
kjøtt- og fiskeproduksjon.                                                                                                             
Vårt kjøttforbruk har 
steget med nesten 30% 
de siste 20 år.  Moderne 
kjøtt-produksjon er 
en stor belastning for 
vannressursene og 
jordsmonnet.

Øko-merket kjøtt sparer 
natur og dyr.                                                   

Jeg ønsker at Kirken ville 
gjeninnføre fredagsfasten 
slik den var for 45 år si-
den.  Den gang spiste vi 
ikke kjøtt på fredager.  
Men også moderne fis-
keproduksjon er foruren-
sende og en plage for fis-
kene.  De har ingen mu-
lighet til å svømme fritt i 
de overfylte mærene. 
For å unngå sykdommer 
tilsettes det store meng-
der antibiotika og tilset-
ningsstoffer som skal for-

Se holdningsplakaten 
på gronnkirke.no
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bor langt fra Kirken kan ikke benytte 
offentlig transport, og mange kommer 
ikke til Kirken av den grunn.  Her kan 
vi som har bil bli flinkere.  Jeg kjører 
alene i bilen hver søndag og tar gjerne 
med passasjerer på strekningen Drøbak 
- Oslo.   Ta gjerne kontakt på telefon 
90088246 eller mail vera@verart.com. 

- Bil og sykkel 
I Broen 3/2009 tar Petter Bruce til orde 
for mer miljøvennlig bilbruk av
Kirkens ansatte.  Anskaffelse av miljø-
vennlige biler, f.eks el-bil.  Eller sykkel til 
prestene.  Det ville bli et morsomt inn-
slag i bybildet.  Det minner meg om fil-
mene fra 50-60 tallet om Don Camillo, 
Giovanni Guareschis underfundige his-
torier om landsbypresten Don Camillo 
og den  erkesosialistiske borgermeste-
ren Peppone som meget energisk mot-
arbeidet presten og Kirken.  De to var i 
stadige konfrontasjoner.  Don Camillo 
ble spilt av den høyvokste Fernandel.  
Prestens fremkomstmiddel var sykkel.    
Det gikk i forrykende fart.  Prestekjo-
len flagret bak ham, men hatten blåste 
ikke av hodet.  Pater Sigurd har høyden, 
kjolen og hatten.  Det ville unektelig 
vekke oppsigt når pater Sigurd arriverer 

hindre parasitter på fisken.  Vi får i oss 
disse stoffene når vi spiser fisken. Ny-
hetsoppslag har i vinter vist reportasjer 
med syk og deformert fisk som har rømt 
fra oppdrettsanleggene.  Denne fisken er 
en trussel mot det sunne dyreliv i havet.  
Fisk fås også med miljømerke:  MSC, 
KRAV eller Debio.

Vi burde oppmuntre fiskehandleren til 
å selge mer villfisk.  Man kan lett se for-
skjell på oppdrettsfisk og vill fisk.  Vill 
fisk har spisse, fine halefinner, mens opp-
drettsfisk i sin stressede tilværelse biter 
på hverandres halefinner.  De er derfor 
avrundet.   Det meste av oppdrettsfisken 
blir sendt til China hvor den parteres og 
pakkes for så å returneres tilbake til oss 
for salg.  Kjøp villfisk og reduser denne 
unødige transportforurensning.
Moderne kjøtt- og fiskeproduksjon er 
dessuten svært lite dyrevennlig.  Vi vur-
derer dyrene ut fra vår nytteverdi og 
glemmer at de har sin egenverdi.  Dy-
rene hører absolutt til skaperverket som 
vi mennesker er satt til å ivareta.  

- Bilbruk og kollektiv reising.
Hvis mulig burde vi reise kollektivt, 
også til Kirken om søndagene.  Vi som 
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La oss gå inn for å styrke og bevare ska-
perverket og ta i bruk alle våre talenter 
i alvor og skjemt for å bli en “grønnere” 
menighet.  Vi bør også spre budskapet 
til venner og bekjente, og især til neste 
generasjon.

Vera Olsnes

pr. sykkel til neste konfrontasjon med 
justisminister Storberget som har noe 
tilfelles med Peppone, korporlig og ån-
delig.  Kanskje like gjerne anskaffe en 
Tandem?  Pater Sigurd foran ved styret 
og pater Phu bak med hunden Jackie på 
bagasjebrettet!

Uken starter torsdag kveld, 23. septem-
ber, kl 18.00, med messe, foredrag og 
deretter felles måltid og samtale. Samme 
program fredag. Lørdag begynner pro-
grammet kl 11.00, med messe, deretter 
er det foredrag, felles lunch, et foredrag 

EVANGELISERINGSUKE I 
ST HALLVARD MENIGHET 

TORSDAG - SØNDAG 
23.-26. SEPTEMBER 2010

Tema: ”Ett er nødvendig: Maria og Marta.”
P. Reidar Voith og Anne Samuelsen, OCDS

til, samtale, og mulighet til skriftemål - 
avslutning ca kl 17. Evangeliseringsuken 
avsluttes søndag kl 11 med høymesse og 
utsendelse, og deretter kirkekaffe.

Temaet tar utgangspunkt i teksten fra 
Luk 10,38-42

På sin vei kom Jesus til en landsby, hvor 
en kvinne som hette Marta, tok imot 
ham i sitt hjem. Marta hadde en søs-
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Utvalget består av leder Gro Hindahl, 
Liv Guntvedt, Bernt Gulbrandsen, Ma-
riann Solbakk og Peggy Bruce (konsul-
tativt medlem).

Vi har avviklet tre møter og så smått be-
gynt å utforme og planlegge noen akti-
viteter.

Som overordnet målsetting: ”Enhet i 
menigheten”

Intensjon, ønske og håp er at vi som me-

nighet skal aktiviseres på tvers av nasjo-
nalitet, etnisk tilhørighet og andre skil-
lelinjer og virke sammen fordi vi trenger 
hverandre i vår felles menighet.’

Aktiviteter under  
planlegging:

Kontaktgruppe for nye i menigheten:
Å være en venn for nye medlemmer i 
vår menighet ved kirkekaffen. Starter i 
mai.

            Menighetens Caritas 
 =  Diakoniutvalget i St. Hallvard menighet

 =  Caritasutvalget

ter som hette Maria; hun satte seg ned 
ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 
Men Marta var travelt opptatt med alt 
som skulle stelles i stand. Hun kom bort 
til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke 
om at min søster lar meg gjøre alt ar-
beidet alene? Si til henne at hun skal 
hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: 
«Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro 
med mange ting. Men ett er nødvendig. 

Maria har valgt den gode del, og den 
skal ikke tas fra henne.» 

Notér datoene for vår menighets evan-
geliseringsuke, og forbered deg til det 
som skal skje - gjerne ved å be følgende 
bønn:

Gud, i din store kjærlighet sendte du 
din Sønn for å frelse oss og kalte hver og 
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Åpent hus:
En hverdagskveld i måneden etter mes-
sen. Innlegg med tema og samtale på 
norsk. Enkel servering - eksempelvis en 
suppe. Oppstart høsten 2010.

Utflukt:
Til Gol Stavkirke eller et annet mål 
med innhold primært for de i menig-
heten som ikke er etnisk norske. Våren 
2011.

Caritassøndag:
Caritassøndag er siste søndag i septem-
ber. Vi starter planleggingen av denne i 
juni. 

Aktiviteter til vurdering:
• Høsttakkefest
• Innlegg fra en representant fra Caritas 
Norge
• Matservering fra ulike land
• Bokmarked
• Auksjon / loddsalg

Alle disse aktivitetene krever deltakelse 
fra mange av dere. Stor eller liten ar-
beidskapasitet, lite eller mye å gjøre, vi 
trenger mange hender, hjerter og hoder 
så vi kan bli en frisk og god menighet 
med mye omsorg og glede.
Ta kontakt med oss i Caritasutvalget, 
menighetskontoret eller prestene!

en av oss ved ditt navn til å følge ham. 

I din trofasthet sendte du Den Hellige 
Ånd for å fullføre Jesu oppdrag blant 
oss. Åpne våre hjerter for Jesus.

Kjærlighetsfulle Far, velsign oss og gi 
oss din nåde når vi feirer denne Evan-
geliseringsuken, så vår drøm om en le-
vende Kirke må bli virkelighet.

Hjelp oss å utføre vårt oppdrag som vit-
ner om Evangeliet i samsvar med din 
kjærlige vilje.

Det ber vi deg om, ved Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen. 
Maria, Kirkens mor: Be for oss 
Hellige Hallvard: Be for oss
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MENIGHETSRÅDSVALG

INFORMASJON OM GJENNOMFØRINGEN

Valg til St. Hallvard menighetsråd gjennomføres i mai/juni, med siste frist søndag 6. 
juni 2010.  Valgurnene blir satt opp i St. Hallvard og på Holmlia søndagene 30. mai 
og 6. juni og på Nesodden 6. juni.

Alle som er konfirmert og står i sognekartoteket har stemmerett.

Menighetsråd

Det skal velges nytt menighetsråd for en toårsperiode fra 1. juli 2010 til 30. juni 
2012. Fra det nåværende menighetsrådet stiller Jan Willem Kopperud og Vera 
Olsnes til gjenvalg.

Det skal velges 7 medlemmer.  Derfor skal det stemmes på inntil 7 personer på 
vedlagte stemmeseddel.  De 7 kandidatene som får flest stemmer blir medlemmer 
i menighetsrådet, de tre neste blir varamedlemmer.  Deretter vil sognepresten 
utnevne 3 medlemmer, slik at rådet får bredest mulig sammensetning.

Legg den utfylte stemmeseddelen i en konvolutt. Legg konvolutten i en 
ny konvolutt som du skriver navnet ditt og adressen din på, slik at det kan 
kontrolleres at du er stemmeberettiget i menigheten.

Konvolutten med stemmeseddel legges i valgurnen på de angitte 
søndager, eller den kan legges i en ny konvolutt adressert til 
valgkomiteen i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo. Må være 
poststemplet senest 5. juni.

Vi håper på stor oppslutning om valget på 
menighetsrådsrepresentanter.

Vennlig hilsen valgkomitéen,

Hanneke Bruce, Marta Bivand Erdal, Petros Gebregzibher
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STEMMESEDDEL TIL VALG AV MENIGHETSRÅD 2010-2012

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDET:
Kryss av inntil 7 navn

Hibret AREY, 54 år, født i Eritrea, bor i Oppegård kommune

Nathan CHRISTOPHER, 46 år, født i Sri Lanka, bor i bydel Alna

Huan Van DOAN, 38 år, født i Vietnam, bor i bydel Nordstrand

Arthur HAAKONSEN, 25 år, født i Norge, bor i bydel Alna.

Jan Willem KOPPERUD, 47 år, født i Norge, bor i Oppegård

Fred LESSER, 40 år, født i England, bor i Oppegård kommune

sr Aleksandra MICHALSKA, 34 år, født i Polen, bor i bydel Nordstrand

Mary Ndjou MUH NKUO, 35 år, født i Kamerun, bor i Ski kommune

Vera OLSNES, 69 år, født i Norge, bor i Frogn kommune

Grace Naceno ORPILLA, 49 år, født i Filippinene, bor i bydel Grorud

Celina TRZCINSKA, 30 år, født i Polen, bor i bydel Nordstrand

Darko WAKOUNIG, 34 år, født i Østerrike, bor i bydel Østensjø

Lucy WANYORO, 39 år, født i Kenya, bor i bydel Grorud

Agnieszka ZUBA, 40 år, født i Polen, bor i Lørenskog kommune

KANDIDAT TIL PASTORALRÅDET:
Kryss av ett navn

Frøydis GUSTAVSEN, 69 år, født i Norge, bor i bydel Nordre Aker
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Dagsorden:

• Menighetsrådets virksomhet (Thor Anders Austad Svensson)
• Orientering om forestående valg (Thor Anders Austad 

Svensson)
• Regnskap og budsjett (Frode Eidem)
• Barne- og ungdomsarbeidet (Therese Skaar)
• Musikk i kirken (Sara Strazynski)
• Caritas og diakoni (Gro Hindahl)
• Planer for nye menigheter / deling av St. Hallvard (p. Sigurd 

Markussen)

Det er nå tre år siden menigheten sist hadde et årsmøte, derfor er det på høy tid å 
invitere til et nytt slikt møte.  Ordet ”årsmøte” brukes på norsk gjerne om et møte 
i større bedrifter der viktige beslutninger tas.  Derfor ønsker menighetsrådet at vi 
heller skal kalle det ”informasjonsmøte”.

Onsdag 26. mai inviteres det til informasjonsmøte i menighetssalen efter 
kveldsmessen, ca kl 18:30.  Hensikten er å orientere om hva som har skjedd de siste 
to årene og planer for fremtiden. 

Det blir en enkel servering.

Vi håper at mange vil sette av denne kvelden for å høre om hva som har skjedd og 
vil skje i menigheten og gjerne komme med forslag.  Ikke minst er en mulig deling 
av menigheten et interessant tema, det vil jo berøre alle, enten de blir medlemmer av 
en ny menighet eller forblir medlemmer av en redusert St. Hallvard.

Informasjonsmøte onsdag 26. mai
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Vår venn Per Bang har lagt dette livet 
bak seg. Han ble 87 år gammel. Selv om 
meldingen ikke kom som en overraskel-
se, føles tomheten sterkt. Hvordan skri-
ve noe om hans liv? Per ville kanskje ha 
sagt: ”Du må i hvert fall ikke kjede folk 
med en lang og seig avhandling.” Nei, 
det har han ikke fortjent. Det finnes nok 
å fortelle om hans livsglede, hans fryd 
ved å nyte et godt glass vin med liv og 
lyst, og hans mange gode historier som 
journalist og som medlem av redaksjo-
nen i Hallvardsvaka. Han likte å si ting 
rett ut, alltid klar over grunnlovens § 
100s nesten ubegrensete muligheter. 
Fundamentet var hans ærlighet og opp-
riktighet. Ikke som populært slagord el-
ler selvfølgelig holdning, men som ret-
tesnor for alt han sa og gjorde. Derfor 
kunne man heller ikke være uenig med 
ham, bortsett kanskje fra tidshorison-
ten inntil det ene eller andre skulle ha 
skjedd. Ikke minst i Kirken.

I de siste ukene lå han avmagret i sen-
gen hjemme og ble pleid av sin kone 
Kirsten, sin datter Merete og sin sønn 
Jan. Fransiskushjelpen hjalp til med 

nattevakt. Men han var ved godt mot, 
og hans håndtrykk var fast ved vårt siste 
besøk og det har satt spor. Han likte det 
sr. Beate Grevenkamp uttrykte i sine 
siste dager: ”Det blir spennende å dø”. 
Et forståelig mål og ønske etter et hel-
hjertet og oppfylt liv. Sønnen Jan sa at 
situasjonen minnet ham om å vente på 
en fødsel. Det høres i første omgang 
merkelig ut, men det er nettopp det som 
skjer: fødselen til et nytt liv!

Nå har Per klart det. Jorden er blitt fat-
tigere, men himmelen er blitt rikere. 
Det gjelder bare å følge etter.

Ferdinand Männle

Per Bang in memoriam
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KANDIDATER TIL VALG 2010 
Menighetsrådet

Hibret Arey 
54 år, født i Eritrea, bor i Oppegård kommune. Har 
hovedfag i kjemi og sykepleie. Jobber som sykepleier på 
Oslo Universitetssykehus – Aker. Mener at det å være 
troende katolikk har hun fått gjennom hele oppveksten og 
troen har stor plass i hennes hjerte. Er aktiv i St Hallvard 
menighet gjennom Eritreisk Katolsk forening, som hun 

var med å starte. Har sittet i styret for foreningen, tre ganger. Gift og har to barn. 

Nathan Christopher 
46 år, født i Sri Lanka, bor i bydel Alna.
Jobber som lærer, aktiv i den tamilske gruppen, leder av det 
tamilske koret.

Huan Van Doan
38 år, født i Vietnam, bor i bydel Nordstrand.
Utdannet økonom, ansatt i Oslo kommune,  Er interessert 
i økonomi, religion og politikk. Ønsker å bidra med sin 
kunnskap til fordel for menighetens økonomi.

Arthur Haakonsen 
25 år, født i Norge, bor i bydel Alna.
24 år. Har tilhørt St. Hallvard siden dåpen. Begynte som 
ministrant, og så ministrantleder. Aktiv til slutten av 2007 
med ministrantarbeid på lokalt og nasjonalt nivå, samt 
barne- og ungdomsarbeid i regi av NUK. Er nå tilbake 
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Jan Willem Kopperud
47 år, født i Norge, bor i Oppegård kommune.  Stiller til 
gjenvalg. Født og vokst opp på Kolbotn og mangeårig 
medlem av St. Hallvard menighet. I mitt daglige virke er 
jeg IT-rådgiver og ellers er jeg engasjert i Speider og kor.
Jeg har tidligere sittet i pastoralrådet og 2 år i menighetsrådet 

i St. Hallvard. Jeg er opptatt av at kirken vår skal fremstå som en aktuell og 
moderne kirke i et moderne samfunn.

Fred Lesser
40 år, født i England, bor i Oppegård kommune.
Har vært i Norge i 10 år og bor på Oppegård. Går i St. 
Hallvard, men like mye også på Holmlia. Jobber som web 
designer i Bergersen AS, et kommunikasjonsselskap, som 
holder til på Bryn. Gift og har ett barn. 

sr. Aleksandra Michalska
34 år, født i Polen, bor i bydel Nordstrand.
Studert 3 år germanistikk i Lærerkollegium. Underviste 
3 år i tysk i Polen på en grunnskole før hun kom i 1999 
til Oslo, for å tre in i St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon. 
Avla sine evige løfter i august 2006. Var sakristan i St. 

Hallvard fra 2003 til 2007. Undervist i katekese både i den polske lørdagsskolen 
og i St. Hallvard menighet i 6.klasse, i 2010 også i 3.klasse med forberedelse til 
Førstekommunion. 

i menigheten, etter noen år i USA. Jobber som vekter, mens studier som pilot 
avsluttes. Organisasjonserfaring: satt i arbeidsutvalget til NUK en periode, 
var medgrunnlegger av Ministrantutvalget (nasjonalt organ) og fungerte som 
presteassistent og hovedtillitsvalgt på Ørland hovedflystasjon. Også suttet i 
barne- og ungdomsutvalget til St. Hallvard. Med i redaksjonen til Hallvardsvaka. 
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Mary Ndjou Muh Nkuo
35 år, født i Kamerun, bor i Ski kommune. Flyttet til Norge 
for syv år siden og bor i dag på Langhus. I menigheten er 
hun leder for det kamerunesiske kirkekoret som synger i 
den engelske messen annen hver søndag. 

Vera Olsnes
69 år, født i Norge, bor i Frogn kommune.  Stiller til 
gjenvalg. Bosatt i Drøbak hvor hun driver kunstgalleri.
Har handelsutdannelse og var tidligere sekretær bl. a. 
i advokatkontorer og politikammer.  Har sognet til St. 
Hallvard menighet siden kirken ble bygget.  

Grace Naceno Orpilla
49 år, født i Filippinene, bor i bydel Grorud
Utdannet sykepleier. 
Jobber i Hjemmesykepleien i Grünerløkka bydel.
 

Celina Trzcinska
30 år, født i Polen, bor i bydel Nordstrand.
Oppvokst i Kristiansand. Har bodd de siste 8 årene i 
Oslo. Jobber som saksbehandler i Oslo politidistrikt. Har 
vært aktiv i Norges Unge Katolikker både som leirleder 
på sommerleire og medlem i Arbeidsutvalget. Har vært 

aktiv i Katolsk Studentlag. Er opptatt av økumenikk og er for tiden med i 
arrangementskomiteen for Taizé-treffet (økumenisk ungdomstreff ) som skal 
finne sted i Oslo i september.
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Darko Wakounig
34 år, født i Østerrike (slovensk minoritet), bor i bydel 
Østensjø. Gymnaslærer, studert historie og russisk i Wien, 
St. Petersburg og Freiburg og kom til Norge i slutten 
av 2000. Jobbet som innenlandsmedarbeider for Caritas 
Norge i 2007 og 2008, nå informasjonskonsulent på 

Bærum mottakssenter i Sandvika. Gift og har to barn. 

Lucy Wanyoro
39 år, født i Kenya, bor i bydel Grorud
Bor på Ammerud i Oslo. 
Bodd i Norge i femten år, Jobber som saksbehandler på 
Nav Forvaltning i Lillestrøm. Har vært kirkevert i St. 
Hallvard kirke siden 2007. Har en sønn.

Agnieszka Zuba
40 år, født i Polen, bor i Lørenskog kommune.
Kommer fra Polen (Gdansk), bodd i Norge i 12 år. 
Arbeider som lege, men er nå i fødselspermisjon. Har gått 
i St Hallvard menighet lenge, men tilhører St. Magnus 
menighet. Jeg har god kontakt med den polske gruppen i 

menigheten gjennom den polske messen kl.13. Gift og har fire barn.

Frøydis Gustavsen
69 år, født i Norge, bor i bydel Nordre Aker.  Stiller til 
gjenvalg. Har mange års fartstid i menighetsarbeidet i 
St. Hallvard kirke, flere perioder i menighetsrådet og 
de siste to periodene representert menigheten i PRO. 
Hun har hatt mange ulike verv i vår menighet, ansvar 

for arrangementer, pilegrimsreiser, katekese og mye annet. Hun stiller nå 
opp som kandidat for sin tredje periode i PRO.Pa
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   Miljøet vi lever i har selvfølgelig også 
en avgjørende betydning for hvordan vi 
opplever musikk. Hver kultur, hver tids-
epoke, hver religiøse kult har sine sær-
egne musikkidealer, som er bestemt av 
musikkens funksjoner og formål. Det vil 
alltid være slik at ulike typer musikk vil 
vekke ulike assosiasjoner hos forskjel-
lige personer, og det er de individuelle 
musikkopplevelsene som former våre 
musikkpreferanser. 

   Om enn musikk varierer fra kultur til 
kultur og mellom tidsepokene med sine 
forskjellige idealer, så har den alltid hatt 
lignende funksjoner. Det har for eksem-
pel alltid eksistert musikk for under-
holdningens skyld: verdslig musikk, og 
musikk til bruk under religiøse hand-
linger eller ritualer: sakral musikk. Man 
har naturlig nok pleid å skille mellom 
det hverdagslige og det hellige også på 
andre områder, f. eks ved å bygge hel-

   Musikk og lyd har alltid vært veldig 
viktig for oss mennesker. Helt fra be-
gynnelsen av har det vært grunnleggen-
de for både dyr og mennesker å kom-
munisere ved hjelp av lyd; alle våre språk 
er bygget på lyd, både ordene og deres 
melodi som skaper utallige nyansemu-
ligheter. Det er kjent at musikk, som 
all lyd, har stor innflytelse på oss, både 
fysisk og psykisk; forskningen bekrefter 
det, og vi kan selv erfare det til enhver 
tid – uansett hva vi gjør, finnes det en 
lydverden rundt oss som påvirker oss 
bevisst eller underbevisst. Allerede i an-
tikken studerte man forskjellige lydfe-
nomener og deres effekt på omgivelsene, 
og ved hjelp av fysiske og matematiske 
analyser fant man bl.a. en sammenheng 
mellom de såkalte naturlige intervallers 
oppbygning og menneskenes oppfat-
ning av dem. I dag utnytter man denne 
vitenskapen bl. a. i forbindelse med mu-
sikkterapi. 

TANKER OM LITURGISK MUSIKK
av Sara Strazynski
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   Det er en stor oppgave å skape musikk 
med alle egenskaper som gjør at den 
blir messeliturgien verdig; for eksempel 
at musikken ikke skal inneholde ele-
menter som er karakteristiske for verds-
lig musikk, og at den må bære preg av 
verdighet og høytidelighet som er pas-
sende i messen, som er intet mindre enn 
verdenskirkens offentlige og universelle 
kult. Det er enklere å definere om en 
sangtekst er liturgisk egnet enn om mu-
sikken er det, da skillet mellom sakral 
og verdslig musikk ikke alltid lar seg 
markere med linjal. Men heldigvis har 
denne utfordringen blitt tatt på alvor 
av mange paver og kirkefedre, og deres 
kloke og inspirerende retningslinjer er 
til stor hjelp for musikere som får an-
svaret for å lage, velge eller å forberede 
den liturgiske musikken. 

   I et så nært og fysisk møte med det 
som er mest hellig for oss, har altså mu-
sikken meget stor betydning for hvor-
dan vi opplever dette mysterium. Det 
er spesielt interessant å høre hva barn 
tenker om dette, som fortsatt har til 
gode mange musikkerfaringer som kan 
utvikle deres estetiske sans. De har den 
fordelen at de ennå ikke forventer å for-
stå alt de ser, hører og synger – og lar 

lige rom som utmerker seg på en spesi-
ell måte blant andre bygg, ved å bruke 
et mer høytidelig språk under hellige 
handlinger eller ved å kle seg på en 
spesiell måte. Man kan forstå at det er 
naturlig å ville reservere det beste man 
har for guddommen man tilber, og den 
”ytre” kvaliteten kan også ha en positiv 
virkning på de troende når god kunst 
eller høytidelige gester og symboler in-
spirerer til bønn. Vi har vel alle opplevd 
hvordan særlig musikk kan være avgjø-
rende for stemningen i ulike sammen-
henger, da den appellerer til våre følelser 
på en meget direkte måte, eller hvordan 
omgivelsene rundt oss påvirker vår at-
ferd, som de sanselige menneskene vi er. 
   
Kunst har alltid vært et viktig element i 
de fleste religioner særlig fordi den har 
så stor virkning på menneskets sjel og 
sinn. I vår katolske Kirke er den liturgis-
ke musikkens (særlig sangens) oppgave 
”at Gud må bli forherliget og de troende 
helliget” (Sacrosanctum Concilium, kap. 
VI, 112). Som all sakral kunst skal den 
lede våre tanker mot Gud, slik at men-
nesket kan få hjelp til å flytte fokuset fra 
seg selv og sin hverdag for et øyeblikk, 
og konsentrere seg om den guddomme-
lige virkelighet i messen. 
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denne interessen, som heller ikke avtar 
hos de neste generasjonene. England er 
et spennende eksempel på dette, med 
sin levende tradisjon for liturgiske gut-
tekor. Det er fristende å tro at også barn 
har glede og nytte av god kunst når de 
får sjansen til å stifte bekjentskap med 
den – og at disse tidlige inntrykkene har 
stor betydning for deres senere kunst-
preferanser, og i denne sammenhengen 

seg derfor lett fascinere av den tilsyne-
latende lite pedagogiske gregorianske 
sang, eller mystiske språk de ikke for-
står, men likevel oppfatter sakraliteten 
av. Denne interessen gjør at barna kan 
overraske med å fremføre musikk man 
aldri skulle mistenke dem for å kunne 
beherske, noe som alltid er meget rø-
rende å observere. De mange gutte- og 
jentekorene rundt om i verden bekrefter 

helt ny profil, satt jeg som utsendt med-
arbeider i London og var bare i Norge i 
sommerferien. Det vi delte, ved siden av 
troen, var sansen for barokke påfunn og 
practical jokes. En feriesommer stemte 
jeg stemmen ned noen grader da jeg 
ringte til ham:
 - Er det Åge Rønning i ”St. Olav”?
 - Eh …jaaaa?
 - God dag, dette er Kåre Jensen i 
Religionssosiologisk Institutt. De kjen-
ner kanskje til oss? 
 - Eh …nei, egentlig ikke…
 - Altså, vi er et lite privatfinan-
siert institutt som påtar seg forsknings-
oppgaver fra ymse trossamfunn. Og De 
er katolikk har jeg forstått?
 - Ja, hva kan jeg hjelpe Dem med?
Ante jeg en varsom skepsis i stemmen? 

Mitt liv som 
religionsforsker 

 av Per Bang

Min journalistkollega Åge Rønning og 
jeg begynte å snuse på den katolske kir-
ken omtrent samtidig, men Åge gikk til 
en dominikaner som snakket grundig og 
lenge om litteratur, mens jeg gikk til re-
daktøren av ”St. Olav” som hadde dårlig 
tid, så jeg kom først i mål. Da Åge i sin 
tur overtok ”St Olav” og gav bladet en 
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Per Bang døde 24. april. 
Les nekrologen  på side 21.

for deres forventninger til den liturgiske 
musikk. 
   Til slutt noen vakre ord om kirkemu-
sikk fra Pius XIIs encyklika Musicae 
Sacrae(1955): 
   
“Music is among the many and gre-
at gifts of nature with which God, in 
Whom is the harmony of the most per-
fect concord and the most perfect order, 

has enriched men, whom He has crea-
ted in His image and likeness. Together 
with the other liberal arts, music contri-
butes to spiritual joy and the delight of 
the soul. On this subject St. Augustine 
has accurately written: “Music, that is 
the science or the sense of proper mo-
dulation, is likewise given by God’s ge-
nerosity to mortals having rational souls 
in order to lead them to higher things.”

Åge var neppe ukjent med andre lurin-
ger.
 - Saken er at en av våre klienter 
har bedt oss gjøre en undersøkelse om 
bønneforventninger. Er De villig til å 
svare på et enkelt spørsmål?

Åge hadde en tendens til betenknings-
tid når han ante ugler i mosen, og denne 
uglen var mistenkelig. Det tok litt tid 
før han slapp seg løs med en ikke helt 
overbevisende velvillighet:
 - Jaaa…hva gjelder det?
 - Jo, med hvilken grad av sann-
synlighet – på en skala fra null til ti -  
forventer De godt vær på søndag under 
forutsetning av at godt vær er av viktig-
het for Dem personlig den dagen?
En pause full av merkbar tvil.

 - Hva mener De egentlig...?
 - Altså, hvor sikker er De på å bli 
bønnhørt i et slikt tilfelle?

Åges skepsis var overtydelig, han 
forsøkte å lokalisere instituttets  
tilsynelatende talsmann.
 - Er det - og han nevnte en skue-
spiller, øyensynlig trolig til noe slikt. Det 
brast for meg:

 - Det er Per, for søren! Skal vi 
møtes på Frognerseteren i morgen, til 
en prat?
 - Ja. Hvis du ordner med pent vær 
altså.



Side 30           St. Hallvards

Nr 2 - 2010

Ministranter har vært en helt essensiell tjeneste i Kirken i 
flere hundre år, og mange er de som har ministrert på ett 
eller annet tidspunkt i livet sitt.

Ministrantgruppen i St. Hallvard består av over 70 
ministranter av flerfoldige nasjonaliteter og aldre. Vår 
oppgave er å forkynne troen gjennom vår tjeneste ved 
alteret. Et resultat av dette er at vi også har blitt en sosial 
arena for barn og unge i menigheten.

Gjennom tjenesten bygges vennskap mellom ministrantene 
og trygghet i troen. Vil du bli ministrant? Ta kontakt med 
prestene eller en ministrantleder! Du finner oss i sakristiet 
før messen. Velkommen!

«Gi oss å vokse i alt som 
er godt og la oss få være 

dine vitner i vår hverdag»

FRA MINISTRANTENES 

BØNN ETTER MESSEN

Ministrant
 Fra ministrare (lat.); å tjene

Altertjener
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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. 

Messe på vietnamesisk 2. og 4.søndag i 
måneden kl. 14:30.

Mandag til fredag: 
17:00  sakramentstilbedelse  
18:00  messe 

Onsdag:  kl. 11:00 hverdagsmesse, 
Kontaktklubb.

Lørdag: 
11:00  hverdagsmesse 
18:00  første søndagsmesse på norsk 
19:00  første søndagsmesse på polsk

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 og lørdager:   
17:30-18:00.  Andre tider etter avtale.

Messe etter Tridentisk ritus:
6. juni feires det for siste gang denne 
våren messe etter Tridentinsk ritus 
i St. Joseph kirke, Akersveien.  Det 
blir påfølgende kirkekaffe i den gamle 
menighetssalen tilhørende St. Olav 
menighet.

Messetider i  St. Hallvard
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Har du ikke prøvd å betale kollekt eller 
gi en gave til menigheten eller Caritas 
med bankkort ennå? Det er raskt og ef-
fektivt. Gjør det gjerne når du kommer 
til kirken. Du får to kvitteringer, den 
ene beholder du selv og den andre leg-
ger du i kollektposen når den går rundt 
i benkene, eller i pengebøssen for gaver 
eller pengebøssen for Caritas.

Tusen takk til alle som bidrar med kol-
lekt og gaver, dette er helt nødvendige 
midler til drift og vedlikehold av kirke 
og menighet.

p. Sigurd Markussen

I begynnelsen av mars installerte vi en 
betalingsterminal bak i kirken.  Den kan 
du bruke til å betale kollekt, votivlys el-
ler gi en gave til kirken eller til Caritas.  
Det er bare å følge bruksanvisningen 
som henger ved siden av terminalen.

Vi har også en bærbar terminal som du 
kan bruke i menighetssalen under kir-
kekaffen eller på kontoret på hverdager.  
Med den kan du lett kjøpe bøker fra 
bokskapet, betale for kirkekaffen eller gi 
gaver til kirken.  Vi tar den også med til 
Holmlia hver søndag.

Betalingsterminalene har blitt godt 
mottatt og stadig flere benytter seg av 
dem.  Fra og med palmesøndag til og 
med annen påskedag var det hele 22 
personer som betalte kollekt, kirkebi-
drag og annet på denne måten.

Til sammen siden vi installerte termi-
nalen den 3. mars, har over 100 personer 
brukt den, og vi har hatt en samlet inn-
betaling via terminalene pr. 27. april på 
kr 29.624,-.

Nå kan du betale kollekten med kort
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Glimt fra katekesehelgen på 
Mariaholm 

 
Barna ”varmer opp” til en hyggelig helg. 

 

Kapellet er vårt naturlige samlingspunkt. 

 
Påsken sto i sentrum for katekesen. 

Etter 1. kommunionsbarnas aller første 
skriftemål brenner pater Phu ved denne 
symbolske handlingen opp alle barnas 
synder som de fikk tilgivelse for i 
Forsoningens sakrament. 

 

 

Fra søndagens messefeiring. 

 

Takk for en vellykket helg!   

Hilsen Ingrid Paluska. 
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DØPTE:
20.02.10: Saranija Jeyasothy 
(St. Joseph, Oslo)
20.02.10: Fabrice Baricako 
(St. Hallvard)
06.03.10: Maja Ella 
Boguslawska (St. Hallvard)
06.03.10: Alida Natasha 
Brøyn (St. Hallvard)
06.03.10: Bella Waje 
Huertas (St. Hallvard)
06.03.10: Vanessa Shakiri 
(St. Olav, Oslo – voksendåp)
13.03.10: Lukas Ulysses 
Andaur (St. Hallvard)
13.03.10: Leon Ho 
Keshtkar (St. Olav, Oslo)
20.03.10: Adrina 
Murigirwa Rulinda 
(St. Hallvard)
20.03.10: Luc Tri Doan 
(St. Olav, Oslo)
20.03.10: Sofia Alexis 
Fresnedi (St. Olav, Oslo)
20.03.10: Sara Alison 
Fresnedi (St. Olav, Oslo)
21.03.10: Helin Maria 
Pedersen (St. Paul, Bergen)
27.03.10: Maximilian 
Pedersen (St. Olav, Oslo)
03.04.10: Subashini John 

Pathamakumar 
(St. Hallvard – voksendåp)
03.04.10: Jenish John 
Pathamakumar 
(St. Hallvard)
03.04.10: Thi Hanh Ngo 
(St. Olav, Oslo – voksendåp)
03.04.10: An-Lac Nguyen 
(St. Olav, Oslo)
03.04.10: Linh Thi My Tran 
(St. Olav, Oslo – voksendåp)
03.04.10: Thanh Thi 
Nguyen (St. Olav, Oslo – 
voksendåp)
05.04.10: Charlene 
Elizabeth Makipera de 
Jesus (St. Hallvard)
10.04.10: Sabella 
Zeremariam Yohannes 
(St. Hallvard)
10.04.10: Kevin Albert 
(St. Joseph, Oslo)
10.04.10: Julian Alvin 
(St. Joseph, Oslo)
10.04.10: Marianne Yvonne 
Isidro Basset (St. Olav, 
Oslo)
12.04.10: Anne Katrine 
Knudsen (St. Hallvard – 
voksendåp)
17.04.10: Linnea Muthoni 

Marambu Jalowietzki (St. 
Hallvard)
17.04.10: Menaly Viksveen 
Cibi (St. Hallvard)
18.04.10: Maily Nguyen 
(St. Hallvard)
18.04.10: Thea Stangenes 
(Skoklefall kirke, Nesodden)
24.04.10: Johnathan Oroma 
Lotara (St. Hallvard)

EKTEVIET:
24.04.10: Elisabeth 
Heffermehl Lange og 
Helge Skirbekk  
(St. Hallvard)

DØDE:
27.01.10: Gerardo Ulloa 
Ulloa 
28.01.10: Xuan Hien 
Nguyen
26.02.10: That Thi Nguyen
16.03.10: Filemon 
Aldepolla
20.03.10: Franz Joseph 
Steiner
07.04.10: Thu Thi Nguyen
11.04.10: Rune Greslingaas
21.04.10: Marija Turkalj
24.04.10: Per Bang

Enerhaug-nytt
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Menighetssekretær: Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

Barne- og ungdomskonsulent: 
Therese Skaar
therese.skaar@katolsk.no 

Organist: Sara Strazynski 
Sara.Strazynski@katolsk.no

Vaktmester: Christy Reginold 
Lawrence

Renholder: Beata Wasyluk 

Sakristan: sr Veronika Paulina 
Szelejewska

Frivillige på kontoret:
Berit Müller og Eileen Tørnes 

Leder av menighetsrådet:
Thor Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no

St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com      

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. Oddvar Moi
Energhauggt 4, 0651 Oslo  
23 30 32 06 / 95 88 33 36
Oddvar.Moi@katolsk.no

p. Janusz Zakrewski
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 03 / 48 88 41 93
janusz.zakrewski@katolsk.no

Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Akersvn 6, 0177 Oslo
Inpa@katolsk.no
69 18 11 68

Staben i St. Hallvard menighet
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til 

avsender med opplysning om den nye adressen.

B-PostAbonnement
Returadresse:

St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4

0651 Oslo

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://sthallvard.katolsk.no og 
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard

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!


