Kjære menighet!

Hallvardsvaka
I dette nummeret:

Prestens hjørne
Glimt fra katekesehelgen
Byantikvaren vil frede St. Hallvard
Om ministranthierakiet
Tro og Lys på pilegrimsvandring
Interessert i å bo i et katolsk fellesskap?
Regnskap og budsjett
Intervju med Frode Eidem
Intervju med Anne Marie Riiser
O potrzebie lenistwa.
Om behovet for latskap
Hellige Per og Pål, og Hans
Hallvardsvaka for 10 og 25 år siden
Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet
Katekeseåret i St. Hallvard
Barnesiden
Messetider
Enerhaug-nytt
Staben i St. Hallvard menighet

2
4
6
8
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27

Da journalisten i avisen
Østkanten ba meg om å
oppsummere påskefeiringen
i St. Hallvard menighet, sa
jeg helt spontant at påsken i
år var hektisk.

Den 15. mai fylte kirken
vår 45 år. Avisen Østkanten
laget en fin liten artikkel om
oss i den forbindelse, men
ellers har vi ikke planlagt
noen større markering av
dagen. Det er kanskje likevel
snart på tide å tenke på 50
års jubileet om fem år.
Vi har lagt bak oss tidenes
mest hektiske påskefeiring, i
hvert fall sett med mine sogneprestøyne. Aldri har jeg
opplevd totalt sett så mange
mennesker til våre messer.

Bidrag kan sendes til
menighetskontoret merket
”Hallvardsvaka”.
Frist levering av stoff:
01. august
01. november
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Hektisk er det for så vidt
generelt sett hele året, men
jul og påske er spesielt
viktige perioder i året for oss
katolske kristne. Ellers i året
er det stort sett fullt i våre
søndagsmesser og jeg drømmer om et par kirker til i
menigheten. Når vi kommer
til jul og påske, tror jeg vi
helt sikkert hadde klart å
fylle fire kirker flere ganger
hver dag.
Når det gjelder nye kirker
og messesteder, går det
dessverre sakte (men
sikkert) fremover. Vi er i
god dialog om tomten på
Mortensrud og er så å si
ferdig på forhandlingssiden,
men noen kontrakt er ennå
ikke signert. Vi må derfor
smøre oss med tålmodighet
ennå en stund. Når det
gjelder Groruddalen, er
tingene fortsatt ennå usikre.
Den norske kirke og Oslo
kommune er fullstendig klar
over våre ekstreme behov
for flere kirkerom og mer
plass, men det er ikke bare
bare å overlate kirkebygg til
oss. Her må vi også smøre
oss med en stor porsjon

tålmodighet, og be Vår
Herre om litt ekstra drahjelp.
For vi vokser. Da vi feiret
nytt år, talte menigheten
nøyaktig 12 648 menighetsmedlemmer. Den 1.
mai hadde vi registrert 13
402 medlemmer. Det er en
registrert vekst på hele 754
katolikker i løpet av kun
fire måneder. Om et par
måneder har vi passert 14
000 medlemmer, og kanskje
vi når 15 000 før året er
omme.
Jeg skal så visst ikke klage,
men utfordringene står i
kø for oss alle, ikke minst
for oss prester og de andre
ansatte. Pågangen av menighetsmedlemmer som trenger
det ene og det andre, blir
stadig større. Jeg ber dere
derfor om å ha tålmodighet
med oss prester, vi gjør vårt
ytterste for å betjene dere
alle, men vi rekker nok ikke
over alt. Vi har omtrent
samme prestelige betjening
som da menigheten talte 5
000 medlemmer. Da sier det
seg selv at ting av og til kan
gå litt tregt.
Jeg vil derfor be om både
ekstra forbønn og kanskje
litt ekstra hjelp fra alle
dere som føler dere kan
bidra. Menigheten trenger
flere kateketer til å drive

undervisning for alle barn
og ungdom, ikke minst
forberedelsen til 1. kommunion og konfirmasjon. Flere
lektorer, kirkeverter trenger
vi også, og gjerne et par til
frivillige som kan hjelpe til
på menighetskontoret en
dag eller to i uken. I dag har
vi ekstra hjelp mandager,
tirsdager og onsdager, men
ingen til å hjelpe oss på
torsdager og fredager.
Føler du deg kalt til å gjøre
en innsats, stor eller liten,
for vårt menighetsfellesskap,
gi lyd fra deg. Vi ønsker deg
hjertelig velkommen med på
laget.
Om ikke så mange dagene
er nok et skoleår over. Det
har vært hektisk, men flott.
En stor takk til dere alle
som kommer til våre messer,
som deltar på våre aktiviteter, som gjør ulikt frivillig
arbeid. Jeg ønsker dere alle
en riktig god og velsignet
(og helt sikkert velfortjent)
sommerferie. St. Hallvard
menighet tar ikke helt ferie.
Messer feires som vanlig, og
kirken er fortsatt åpen fra
tidlig morgen til sen kveld,
hver eneste dag. Velkommen
til messe eller bare en stille
stund.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest.
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Glimt fra

KATEKESEHELGEN FOR 3. OG 4. KLASSE PÅ MARIAHOLM, 29.APRIL – 1. MAI

33

barn og 17 voksne
va r s a m l e t i h e l g e n
i praktfullt vær.
P rogrammet besto av
både alvor og lek , og
va r b l a n t a n n e t e n
viktig del av 1.kommunionsforberedelsene for
3.klasse.

Tekst: Katrine Lundgren
Foto: Harald Ramon Hagen
Jeg siterer en E-post fra en
mor:
“M. kom hjem og fortalte og
fortalte om alt han hadde
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opplevd, hvor fantastisk
natur det var på Mariaholm,
alle morsomme aktiviteter og
”nye” leker dere hadde, det
flotte kapellet, at barn han
hadde snakket med før ble til
nye venner, utrolig hyggelige
og tydelige ledere, det flotte
været og alt det andre som
jeg ikke husker M. fortalte.
For det var ikke lite!!!

oss selvfølgelig at han gledet
seg veldig til denne helgen.
Opplevelsen viste seg å være
enda større enn forventet,
det sier ikke lite!”

Vi var veldig spente for det
var første gang M. skulle
overnatte borte ”alene”,
bortsett fra hos familie og
bestevennen. Det beroliget
Side 5
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Byantikvaren foreslår å frede St. Hallvard
spurt om hva jeg som kunsthistoriker synes er det mest
spesielle ved St. Hallvard
kirke og kloster, svarte jeg
St. Hallvard kirke og kloster
at det er arkitekturen som
sto ferdig i 1966. Anlegget er
utformet av arkitektene Kjell Lund og Slaatto ga ikke bare er så ladet av symboler.
Lund (1927-) og Nils Slaatto form til kirkens og klosterets Arkitekturen inviterer til
(1923-2001) som har vært eksteriør og interiør, men opplevelse av kirken og klostoneangivende for utviklin- hadde også omsorg for detal- teret som noe mer enn ren
gen av norsk arkitektur de jer som kjøkkenbenker og arkitektur. I min opplevelse
siste femti årene. Anlegget lysarmaturer. I 1993 ble hele av kirken og klosteret ser jeg
regnes som deres hovedverk. anlegget utvidet med nytt tydelig hvordan arkitektene
menighetshus og lokaler til har forsøkt å skape et sted
Lund og Slaatto brukte flere St. Fransiskushjelpen, tegnet der jord og himmel møtes.
Dette kan oppleves allerede
år på å formgi St. Hallvard av de samme arkitektene.
i anleggets plassering. St.
kirke og kloster og å gi
anlegget de helt særegne Når Byantikvaren nå foreslår Hallvard kirke og kloster
arkitektoniske kvalitetene å frede St. Hallvard kirke er plassert på Enerhaugens
som gjør det til et landemerke. og kloster, er dette først og høyeste punkt, faktisk på en
De første skissene forelå i fremst på grunn av anleg- klippe. Denne plasseringen
1956. I 1963/64 forelå pla- gets høye arkitektoniske inviterer oss til å reflektere
nene for en sirkelrund kirke verdi. Den kulturhistoriske over stedet som et møtested
plassert i et kvadrat. Først verdien som katolsk kirke og mellom jord og himmel.
sommeren 1965, da murene opprinnelig kloster fra vår Klippen er det stedet der
sto ferdige og alt var klart nyere tid, setter anlegget i en mennesket møter Gud.
for å støpe det prosjekterte særstilling.
Den høye arkitektoniske verflate taket, fikk
Da jeg for en tid siden ble dien ligger for meg fremfor alt i
arkitektenes nyskapende sammenstilling av
Av Olaf Steen,
antikvar og kunsthistoriker

Kjell Lund den geniale ideen
om å skape en innvendig
kuppel som skulle henge ned
i kirkerommet.
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kirke og kloster på Enerhaugen

St. Hallvard kirke og kloster. Fasade mot sydøst.

					
de tradisjonelle grunnformene - sirkelen og kvadratet.
I St. Hallvard kirke og kloster
blir sirkelen og kvadratet
til noe mer enn rene arkitektoniske grunnformer.
Grunnformene organiserer
de sakrale og profane (hellige og ikke-hellige) sonene
i selve anlegget. I sirkelen
ligger kirken og i kvadratet
omsluttes kirkerommet av
det opprinnelige klosteret og
menighetsarealene. Når man
beveger seg i menighetsarealene eller i den opprinnelige
klosteravdelingen trer, kirkens vegger som omslutter
det sirkelrunde sakrale rom
også inn i disse profane
områdene. Slik er det sakrale
kirkerommet alltid tilstede
også i de profane delene av
anlegget.

St. Hallvard kirke og kloster. Fasade mot sydøst.

Kirkerommets sirkelrunde
gulv kurver seg med jorden,
med alteret på det høyeste
punktet. Alteret har fått
sin plassering på et “Caput
mundi”, på verdens hode
eller verdens topp. Samtidig
som alteret og kirkens gulv
strekker seg mot himmelen,
trer himmelen i form av
den hengende kuppelen
ned i selve kirkerommet.
Her ligger uten tvil det som
for meg er den aller største
opplevelsen. Gjennom hele
vår historie har arkitekter
og kunstnere på ulike måter
forsøkt å gjøre Gud og det
himmelske tilstede også i
selve utformingen av kirkerommet. I oldkirken ble det
skapt store mosaikker som i
skinnende glass og gull åpnet
opp veggen over alteret og lot

kirkegjengerne oppleve det
himmelriket som i messen
ble beskrevet ved ord og
handling. Gotikkens arkitekter strebet etter å bygge
kirker som strakte seg like
inn i himmelen, og i barokken åpnet man kirkerommet
ved hjelp av virkningsfulle
takmalerier som var rene
forestillinger av det himmelske. Slik plasserer St.
Hallvard kirke og kloster seg
inn i kirkens egen tradisjon
som går tilbake til kristendommens spede begynnelse.
Når Byantikvaren nå foreslår
å frede St. Hallvard kirke og
kloster, er det fordi vi ønsker
at anlegget på Enerhaugen
også for fremtiden kan oppleves som et av Norges aller
viktigste kirkelige byggverk.
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Om ministranthierarkiet
Av p. Sigurd Markussen
For mange år siden hadde
trailersjåførene i landet en
stor kampanje, “Uten bilen
stopper Norge”.

Ministranttjenesten er en
verdifull tjeneste, ikke bare
for prestene, men ikke minst
for barna selv. Her får de
lov til å hjelpe til med å forskjønne liturgien og hjelpe
prestene med mye av det
praktiske i messen.

morsommere og litt ekstra
spennende.

Helt siden jeg selv begynte
å ministrere etter å ha mottatt min 1. kommunion, har
jeg elsket å gjøre tjeneste
ved alteret. Da jeg de første
Det kunne vært fristende å
årene av min prestetjeneste
låne litt fra denne kampanjen når jeg skal skrive noen I de to tidligere menighetene var ungdomsprest for hele
ord om ministrantene våre. jeg har vært sogneprest i landet, oppdaget jeg at det
For uten ministrantene ville og som er tilfelle også her i nok var litt så som så med
kanskje ikke akkurat messen St. Hallvard, har jeg innført ministrantarbeidet rundt om
ha stoppet, men vært litt en egen rangordning for i landet. Jeg startet da med å
“fattigere”. Vi har for tiden ministrantene. Kirken har et arrangere Norgesmesterskap
rundt 80 ministranter i hierarki, så hvorfor skal ikke i ministrering. Ja, du leste
riktig, NM i ministrering.
systemet. Alle barn som har ministrantene også ha et?
Hvert år siden 1997 samles
mottatt 1. kommunion er
velkommen til å ministrere i Vel, det er ikke noe dog- flere hundre junior- og senivåre messer, hverdager som matisk over dette, snarere orministranter til “kamp”,
et pedagogisk verktøy for det vil si en liten teoretisk
søndag og festdager.
å gjøre ministranttjeneste prøve og en praktisk øvelse.

Ministrantenes
rangordning:
■■ 25 signaturer: kors
■■ 50 signaturer: rød dusk
■■ 75 signaturer: blå dusk
■■ 100 signaturer: grønn dusk
■■ 125 signaturer: hvit dusk
■■ 150 signaturer: sølv dusk
■■ 175 signaturer: gull dusk
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Dommerne, eldre ministranter og en prest, sørger for
rettferdig bedømming av de
ulike prestasjonene. I år kom
St. Hallvard junior ministranter på en bronseplass
under junior NM i Tønsberg
8. – 10. april.
Våre seniorministranter
kjempet gjevt i senior-NM
på Hamar 6. – 8. mai.
Laget fikk bronse, og Olav
Kopperud ble den aller beste
på teorioppgaven
Ministrering er kanskje ikke
akkurat en sport, men sporty
er de i hvert fall.
Dere har kanskje lagt merke
til at de fleste ministrantene
bærer et kors rundt halsen.

Korset får de etter å ministrert
i 25 messer. Etter de neste
25 messer får ministranten
en rød dusk til å henge bak
i nakken, og så for hver 25
messe (eller signatur), avanserer ministranten, han eller
hun stiger sakte, men sikkert
i gradene og blir etter hvert
sjef.
Hver ministrant har sin egen
lille ministrantbok. Her får
ministranten en signatur for
hver messe, eller dåp, vielse,
begravelse eller lignende
som det ministreres i. Ved
spesielle anledninger får
ministrantene en ekstra
signatur.
For en del år siden, da jeg var
sogneprest i Haugesund, sa

biskop Gerhard Schwenzer
etter en fermingsmesse at
siden de hadde ministrert
for en biskop, burde de få to
signaturer, for det måtte da
være litt ekstra når biskopen
var der. Siden den gang har
det vært slik. Når biskopen
har bestemt, så…
En av mine slektninger som
er erkebiskop i Frankrike
besøkte meg en gang i
Arendal, da bestemte han
spøkefullt etter å ha hørt hva
biskop Gerhard hadde sagt,
at en erkebiskop var verdt
fem signaturer. Så hva skulle
vi gjøre her i St. Hallvard
da kardinal Glemp var på
besøk i fjor, jo da ble det ti
signaturer i boken for de som
ministrerte for ham.
Jeg har lovet at dersom paven
stikker innom, skal de få 25
signaturer for å ministrere
for ham.
Det hele er ikke så alvorlig,
men alvorlig nok. Det er
tjenesten som er viktig og
gleden over å delta i liturgien
på en særdeles aktiv måte.
Vi prester er både stolte og
takknemlige over det ministrantene gjør for oss og for
menigheten.
Side 9
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vi fortsetter med en samtale
over månedens tema, et tema
som er felles for alle gruppene i hele verden. Så samles
vi til gudstjeneste/messe, og
møtet avsluttes med et felles
måltid.

Tro og Lys på pilegrimsvandring
– et 40-års jubileum
hatt pilegrim som hovedtema.
Vi har fulgt vandringen til
Moses, og vi har snakket mye
om det å være en pilegrim. På
jubileumssamlingen skal vi
en dag ha en pilegrimsvandring, tilrettelagt for alle,
enten de er blinde, sitter i
rullestol eller må kjøre bil. Vi
vil vandre deler av pilegrimsleden i Vestfold, den går som
Tr o og Lys-g r uppen på de fleste pilegrimsleder mot
Lambertseter ligger i St. Nidaros, som i kirkens spede
Hallvard sitt område, men begynnelse i Norge var et
har deltakere fra hele Oslo. pilegrimsmål for hele Europa.
Gruppen ble startet i 1998.
Tro og Lys Lambertseter skal Det er rundt 30 deltakere
i år sammen med alle de i L a m b e r ts e ter g r u p p en .
andre gruppene i Norge feire G r u p p e n m ø t e s i
Lambertseter kirke, som regel
40-års jubileet.
en lørdag i måneden. Da
Feiringen blir et sommertreff samles vi i en stor ring, forpå Gjennestad i Vestfold i juli. teller hverandre hva vi heter
Sommersamlingen vil bære og hva vi har opplevd av
preg av at vi siste året har sorger og gleder siden sist før

Tro og Lys er et økumenisk
fellesskap for funksjonshemmede, deres familie og
venner. Det er i år 40 år siden
Tro og Lys ble startet. I Norge
startet Aslaug Espe den første
Tro og Lys-gruppen i 1990 i
Follo. Senere er flere grupper
kommet til, slik at det nå er
11 grupper i Norge.
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”fast” pater fra den katolske
kirken knyttet til oss for å
holde messe. Men nå har vi
lyktes og har fått pater Rory
Mulligan SM til å være vår
”faste” katolske prest, det er
vi utrolig glade for. De andre
gudstjenestene dekkes opp av
prestene i Lambertseter, noe
som skaper en god tilhørighet for oss. For deltakerne
i Tro og Lys er stabilitet og
forutsigbarhet viktig for å
skape trygghet, derfor er det
så viktig at alle som er med,
kjenner prestene vi skal ha.

Lambertsetergruppen er
spesiell i Norge ved at det er
ganske mange katolikker i
gruppen. Derfor holdes det
katolsk messe noen ganger
i året. Pater Nikolas i St.
Hallvard var med i gruppen så lenge han var i Oslo.
Etter at han flyttet har det
ikke vært like lett å få en Hvis det er noen som vil vite

Faktaboks:Tro og Lys
■■ internasjonal, kristen bevegelse som
arbeider for at utviklingshemmede
og deres familier skal finne sin plass i
samfunn og kirke

Øverst: Vi starter møtet
med en samling i en ring for
samtale over et tema
I midten: Pater Rory er prest
ved våre katolske messer
Nederst:Vi avslutter møtene
med et felles måltid

mer om Tro og Lys her på
Lambertseter, kan dere enten
spørre undertegnede, eller gå
inn på Tro og Lys sin hjemmeside (www.trooglys.no).
Vi har plass til flere deltakere,
og vi har bruk for flere medhjelpere, så hvis det er noen
som har lyst til å gjøre en
innsats for Tro og Lys, er de
velkommen på møtene våre.
Toril Slettner, leder av Tro
og Lys Lambertseter
Tlf: 22 28 32 14. E-post:
toril.slettner@getmail.com

■■ hver gruppe møtes en gang i måneden
eller oftere for å:
■■ dele livs- og troserfaringer
■■ be sammen
■■ spise sammen og ha fest
■■ feire gudstjeneste

■■ startet i 1971 av den kanadiske filosofen ■■ Tro og Lys Norge mottok i 2010
Brobyggerprisen, utdelt av Norske
Jean Vanier og den franske spesialpedaKirkeakademier. I tildelingen av
gogen Marie-Hélène Mathieu
Brobyggerprisen het det blant annet:
■■ bygget opp med lokale grupper, hver
”For de fleste er det en selvfølge å kunne
gruppe består av 15-40 personer, der
oppsøke og delta i det tros- eller livssynsen stor andel er funksjonshemmet,
samfunnet en tilhører. Dette er likevel ingen
mange psykisk utviklingshemmede
selvfølge for alle. Uten nødvendig bistand
■■ i dag mer enn 1500 Tro og Lys-grupper
kan det være vanskelig - og for noen
i 91 ulike land
umulig - å delta i et tros- eller livssynssamfunn. Dette rammer spesielt mennesker
■■ den første gruppen i Norge startet
med utviklingshemning. Organisasjonen
i 1990. Idag 11 grupper, de fleste på
Tro og Lys gjør noe med denne situasjonen.
Østlandet
De lokale Tro og Lys-gruppene legger til
■■ gruppene er økumeniske, åpne for
rette for at utviklingshemmede skal få
mennesker fra ulike kirkesamfunn, men
mulighet til å utøve sin tro og tilhøre et
også for mennesker som ikke har noen
kirkelig fellesskap - i tråd med grunnlegsynlig kirketilhørighet. Både lutherske
gende menneskerettigheter og prinsippet
og katolske prester/diakoner er knyttet
om religionsfrihet.”
til gruppene
Side 11
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Interessert i å bo i et katolsk fellesskap?
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Nå vil vi gjerne finne ut om
det er interesse for en slik
boform blant katolikker i vårt
nærmiljø. Skulle du tenne på
ideen og ha et ønske om å
realisere den sammen med
oss, kan du ta kontakt med
oss i interessegruppen. Vi vil
gjerne vite litt om antall medlemmer i familien din, alder
og de voksnes yrkesmessige
bakgrunn. Kanskje hadde det
også vært fint å høre litt om
hvorfor du er interessert i et
bofellesskap.
D u k a n h e nv e n d e d eg
Elisabeth eller Helge Erik
Solberg, mailadresser elisolb@online.no, hesolberg@
gmail.com, tlf 67172750.
⇩ annonse

Vi er en liten gruppe katolikker som godt kunne tenke
I Sverige og Danmark er kol- oss en liknende boform, der
lektivhus en temmelig utbredt den katolske troen binder
boform, mens vi i Norge har oss sammen. Som fellesrom
svært få bofellesskap. Mange kunne vi da også ha et lite
mennesker, kanskje særlig de kapell, som for eksempel gir
«godt voksne», kunne tenke oss mulighet til å be tidebønseg å bo slik at de har sitt ner sammen. Vi arbeider
private hjem, men samtidig med muligheten for å få
har muligheter for å søke kjøpt en nedlagt institusjon i
sosial kontakt når de måtte umiddelbar nærhet av Oslo.
ønske det.Kollektivhusene i Den eksisterende bygningen
våre naboland er organisert måtte da bygges om til et
på litt forskjellig måte. Noen leilighetskompleks etter den
fellesskap har en nedre modellen vi blir enige om.
aldersgrense på 40 eller 50
år, mens andre er åpne for For å realisere denne ideen
alle aldersgrupper, familier trenger vi å få med oss
mennesker med forskjellig
og enslige.
erfarings- og yrkesbakgrunn.
Bofellesskapene er gjerne
organisert slik at hver husstand har sin egen leilighet,
og så deler man på en del
fellesarealer, som f.eks. kan
bestå av spiserom/stuerom,
bibliotek, vaskerom og gjesterom. Ute kan man ha
beplantning, sittegrupper og
grill. Fordelen med bofellesskap av denne typen er
at man har muligheten for
sosial kontakt når man måtte
ønske det, samtidig som man
også kan leve sitt privatliv.
Husstandene kan dele på en
del utgifter, for eksempel til
vaskemaskin eller avisabonnement. Man kan m.a.o.
være til felles nytte og glede.
Av Elisabeth Solberg

Regnskap og budsjett
Finansrådet ved Frode Eidem

påvirke. Det gjelder spesielt
kirkebidragene og kollektene.
Regnskapet for 2010 er revi- Vi vil derfor anbefale at du
dert og godkjent av firmaet både gir litt mer i kollekt
InterRevisjon, som vi har når du besøker en av messene, og at du i tillegg bruker
brukt en del år.
en av de blankettene som
Figuren under viser de van- finnes i midten av bladet.
lige driftsinntektene, det vil Avtalegiroordningen har
si inntektsposter som gjentas den fordel at du er garantert
hvert år og som er relativt at dine gaver til kirken gir
redusert skatt.
forutsigbare.

Inntekter som ikke inngår i
driftsinntektene ovenfor, er
f. eks. arv og innsamlinger til
spesielle prosjekter. I 2010
utgjorde det til sammen
nesten kr 400.000. I tillegg fikk vi renteinntekter
på over en halv million. Vi
samlet også inn godt over kr
300.000 som særkollekter
og annet som i sin helhet har
gått til prosjekter utenfor
menigheten.
Figuren nedenfor viser de
faste utgiftspostene våre. Det
koster å ha en stor og effektiv
stab, og det koster å drive og
vedlikeholde kirkebygget.

Større utgiftsposter utover
driftsutgiftene siste år var
planlegging av ny kirke på
Mortensrud, ominnredning
Som man ser er vi helt Vi har installert betalings- av presteleiligheter og fredavhengig av de kommunale terminaler i kirken og på ning av kirken.
tilskuddene for å overleve. kontoret, noe som gjør det
Derfor er det meget viktig at lettere å betale kollekt og Vi fikk et driftsoverskudd i
alle katolikker bosatt innen- annet selv om man ikke har 2010 på kr 860.000. Når
vi tar hensyn til de øvrige
for menighetens grenser med kontanter.
er registrert i vårt kartotek
med fullt personnummer.
Kjenner du noen katolikker
i St. Hallvard som ikke får
Hallvardsvaka i posten, betyr
det at de ikke er registrert.
Vær så snill å be dem kontakte menighetskontoret slik
at vi får dem inn i kartoteket.
Utfordringen for menigheten
er først og fremst å øke de
inntektspostene vi selv kan
Side 13
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rekker ikke 13-14 millioner
til mer enn kjøp av tomter.
Hvis vi antar at en ny kirke
med menighetshus vil koste
30-40 millioner, to kirker det
dobbelte, skjønner man lett at
overskuddet må økes betrakDriftsresultatet er ca kr telig i årene som kommer. I
300.000 lavere enn i 2009. tillegg til dette regner vi med
Dette skyldes først og fremst at fredning og ombygging av
omleggingen av det øko- nåværende St. Hallvard kan
nomiske forholdet mellom koste 4 millioner kroner.
bispedømmet (OKB) og
menighetene. OKB betaler Budsjettet for 2011 har
nå alt som har å gjøre med driftsinntekter på 4,9 millønn til prestene, men trek- lioner og driftsutgifter på 4,4
ker både dette og avsetning millioner. Med forventede
til et felles fond fra de kom- renteinntekter og noen andre
munale tilskuddene. Som en poster ligger det an til et
konsekvens av denne avtalen overskudd på 660 000.
betaler vi ikke lenger driftstilskudd til OKB. Resultatet Som sagt regner vi å bruke
er at både driftsinntektene kr 4 millioner til arbeidene
og driftsutgiftene er betydelig i bygget på Enerhaugen og
minst like mye til kjøp av
lavere enn i 2009.
tomt i 2011. Dermed blir det
Balansen ved årsskiftet viser ikke mye igjen av fondene
at vi drøye 12 millioner våre.
kroner i banken. Utestående
fordringer på kr 1,7 mil- Vi får altså en sterkt redulioner er først og fremst sert formue i 2011 og bare
kommunale tilskudd som et beskjedent overskudd.
først ble mottatt i 2011. Vi Derfor gjentar vi fjorårets
har totalt avsatt kr 11,5 mil- oppfordring til alle, enten
dere i fremtiden vil tilhøre
lioner til fond.
en av de to nye menighetene
En netto formue på 13,6 eller det som blir igjen av
millioner kroner virker St. Hallvard: vær så snill å
umiddelbart som veldig gi mer penger i kirkebidrag,
mye penger. Men som vi bruk avtalegiroblanketten
tidligere har skrevet om, er midt i bladet. Dette er en
det sannsynlig at menighe- forutsetning for at fremtiden
ten i nær fremtid blir delt skal være lys for alle tre
i tre, og da skal det bygges menighetene.
to nye kirker, en i Oslo syd
og en i Groruddalen. Da
inntekter og utgifter og
renter, ble resultatet 1,55
millioner kroner. Disse
pengene er brukt til å styrke
fondet for nye kirker, bilfondet og vedlikeholdsfondet.
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Intervju med Frode Eidem
Som mange har fått med
s e g , s tå r m e n i g h e t s sekretær F rode E idem

bryllup og dødsfall i kirkebøkene. Kontoret sender
også ut en gratulasjonshilsen
til de eldre i menigheten som
fyller runde år, og årlig etter
fylte 90. Heldigvis har vi
noen frivillige som kommer
og hjelper til og som jeg kan
delegere oppgaver til. Det er
flott hjelp å få!

på tampen til å gå av
med pensjon , og over later i den forbindelse
stafettpinnen til A nne
Ma Riiser. Den 1. mai
var det akkurat 7 år
siden Frode Eidem gikk
inn i stillingen som
menighetssekretær i S t
Hallvard.

Hva synes du har vært det
mest utfordrende i jobben?

Av Kristin B. Feragen

Sju år får oss til å tenke på
Josefs drømmetydning om
7 gode år og 7 år med hungersnød i Egypt. Hvordan har
disse syv årene vært for deg?
Det har først og fremst vært
gode år, med utfordringer
underveis. Da jeg fikk stillingen var jeg først og fremst
veldig glad for å ha fått et
tilbud om jobb, fordi jeg en
tid hadde vært arbeidsledig.
I starten var jeg ansatt i 50
% stilling, der 20 % var knyttet til regnskap og 30 % til å
betjene menighetskontoret.
I forbindelse med kravet
om et medlemsregister som
inkluderer medlemmenes
personnummer, ble stillingen
økt til en 100 % stilling.

Hvor dan ser en vanlig
arbeidsdag ut på
menighetskontoret?

Det er mange forskjellige
oppgaver fra dag til dag.
Det var mye arbeid, særlig i
starten, når alle personnumrene skulle registreres. Det
dukket opp usikkerhet knyttet til flere av medlemmenes
navn og adresser, og i mange
tilfeller måtte jeg sjekke hver
enkelt. Hver gang vi sender
ut Hallvardsvaka får vi dessuten ca. 200 blader i retur
med ukjent adresse, og da
må vi finne den nye adressen
og oppdatere den i registeret.

Menighetssekretæren har
ellers ansvar for bestilling
av varer, ta imot post og
telefoner, skrive og redigere
søndagsbladet, sørge for
at messetidene kunngjøres
i avisene og administrere
leie og bruk av menighetens lokaler. Det er mange
aktiviteter som for egår
utenom søndagen, som for
eksempel ekteskapskurs,
bønnegrupper og katekese.
Andre oppgaver er å registrere dåp, konfirmasjon,

Det mest utfordrende har
nok vært medlemsregisteret
og det å få orden i kartoteket! Vi har til enhver tid en
20-40 medlemmer vi må
bruke ekstra tid på å finne ut
av hvem er, slik at både navn
og adresse blir riktig, men
de fleste andre har vi fått
inn i det nye systemet. Dette
registeret er kjempeviktig
for menighetens økonomi,
så det er godt å vite at det
nå er funksjonelt og er blitt
et effektivt verktøy som kan
brukes.

Hva har vært det beste med
disse syv årene?
Først og fremst vil jeg si at det
er veldig hyggelige kollegaer
her, og vi har et godt forhold
til hverandre. Det har også
vært spesielt fint å se hvordan menigheten har vokst
både mht. aktivitetsnivå og i
antall medlemmer. Dette gir
meg en følelse av at jobben
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jeg gjør ikke er bortkastet
men er meningsfull. Jeg ser
hvor viktig det er at kontoret
fungerer i en så stor menighet som St Hallvard er, og
jeg føler jo at jeg er med og
holder hjulene i gang.

Hvilke tanker gjør du deg om
veien videre?
Det er jo med litt blandede
følelser jeg slutter. Men jeg

skal fortsette i 20 % stilling
med regnskapet og oversikt
over økonomibiten i menigheten, og vil dermed jevnlig
være her når Anne Ma Riiser
overtar jobben. Jeg har også
tenkt å fortsette med å finne
fram til nye medlemmer som
ikke er registrert i kartoteket.
Ellers har min kone og jeg
planer om å reise litt mer,
siden hun også går av med
pensjon som generalsekretær

i Caritas nå før sommeren. Vi
er begge legfransiskanere, så
en tur til Assisi i høst står på
planen, i tillegg til Sørlandet,
Valdres og Storbritannia. Det
viktige for meg videre blir å
gjøre dagene meningsfulle.
Og kanskje jeg etter hvert blir
å finne blant de frivillige – da
antakelig i St Magnus som er
vår menighet.

Intervju med Anne Marie Riiser
ikke er Frode. Jeg vet hvor
mye han har gjort og jeg vet
hva som er forventet av meg,
men jeg kan ikke annet enn
å stille med den jeg er. Jeg
føler en stor ydmykhet over å
skulle gå inn i dette arbeidet,
for jeg vet at stillingen som
menighetssekretær berører
mange mennesker.

Hva ser du mest fram til?
Av Kristin B. Feragen

H v i l ke t a n ke r g j ø r d u
deg i forkant av at du
skal overta jobben som
menighetssekretær?
Det er spennende å få en
slik mulighet til å prøve noe
helt annet etter 30 år som
lærer på St Sunniva skole. Jeg
håper at dette kan gi meg en
mulighet til å bruke andre
sider av meg selv. Men først
og fremst er det viktig for
meg å understreke at jeg
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Jeg har ingen konkr ete
forventninger. Jeg er av de
som gjerne vil gå en stund i
andres sko før jeg tenker så
mange tanker om hvordan
ting kan gjøres. Og jeg har
levd lenge nok til å vite at
dersom jeg har for mange
tanker om hvordan det vil bli,
så blir det faktisk ikke slik!
Jeg ønsker å stille opp med
åpenhet for det som kommer
og det som blir. Men jeg
gleder meg til å få en sjanse
til å oppleve noe nytt på
tampen av yrkeslivet mitt!

Hva tenker du kan bli utfordrende med denne jobben?
Det å føre statistikk over
medlemmer! Jeg vet hvilke
økonomiske konsekvenser
det kan få for menigheten
dersom denne jobben ikke
gjøres ordentlig.

Har du noe du ønsker å si til
menigheten om stillingen du
skal inn i?
Jeg ønsker at menigheten
skal vite at jeg kommer til
å være der for den, og jeg
ønsker virkelig å kunne
brukes. Det viktigste for meg
er å kunne stå til tjeneste for
menigheten, å kunne stå til
disposisjon der det er behov
for meg. Jeg håper at den
livserfaringen jeg har, både
privat og gjennom et langt
yrkesliv, har gitt meg en
menneskekunnskap som kan
være nyttig som menighetssekretær i St Hallvard.

O potrzebie lenistwa.
p. Janusz Zakrzewski
Po całym roku wytężonej
p ra c y n a d c h o d z i c z a s
odpoczynku. Wielu z nas
wykorzysta swoje letnie
urlopy i wyjedzie, aby
o d p o c z ą ć . A l e ró w n i e
wielu nie podejmie tego
wysiłku jakim jest odpoczynek. Odpoczynek to także
wysiłek- i to wcale nie mniejszy niż codzienna praca.
Odpoczynek to umiejętność
przebywania ze sobą „
sam na sam”. Nie każdy to
potrafi. Świat stawia przed
nami wiele wymagań. Aby
im sprostać, podejmujemy
wiele różnych wysiłków.
Każdego dnia pojawiają się
przed nami ciągle nowe
zadania, które traktujemy
jako okazję do wzbogacenia
się. Kult pieniądza, który
dzisiaj panuje, zaślepia
nas i sprawia, że pędzimy
wciąż przed siebie nie
zastanawiając się nad tym,
co okaże się najważniejszejak żyję? Czy to co robię
podoba się Bogu?

podjąć te wyzwania, żeby
uzyskać wymierny efektczyli znaczenie i bogactwo.
Próbujemy więc wycisnąć
z siebie jak najwięcej, aby
zrealizować cele i zadania,
które stawiamy przed sobą.

dobra anegdota pokazuje
nam, że nie zawsze i nie dla
każdego najważniejsze są
pieniądze.

Pozwólmy, aby nasze dusze
nas dogoniły. Pozwólmy
sobie na lenistwo. Pozwólmy
Wielu z nas wtedy, gdy słyszy, sobie na spokojne rozmowy,
że miałby poświęcić swój na spotkania ze znajomymi,
drogocenny czas na „ nic nie z przyjaciółmi, z którymi
robienie” podczas urlopu, nie mieliśmy czasu spotkać
uśmiecha się tylko i tego się. Potrzebują tego nasze
wyzwania nie podejmuje. „ ciała i nasze dusze. Gdy
Nie można pozwolić sobie zatrzymacie się na chwilę w
na marnowanie czasu!!!”- u swojej szalonej aktywności
wielu z nas dominuje taki usłyszycie w swojej duszy
pogląd. Traktujemy nasze bardzo ważne pytania:
życie zadaniowo. Moje kim jestem dzisiaj, o co
życie ma sens, jeśli mam mi w życiu chodzi, jaki
do wykonania jakieś zada- jest sens mojego codziennie- często spotykam się nego pośpiechu w sferze
podczas rozmów z takimi kariery i pracy zawodowej?
Odpowiedzi na te pytania
wypowiedziami.
można znaleźć tylko w
Nadchodzi czas letnich świetle Słowa Bożego i
urlopów- czas, w którym modlitewnej refleksji nad
trzeba zwolnić. Pewnego tym Słowem. Aby stworzyć
d n i a a m b i t n a e k i p a możliwość takiej refleksji
wybrała się w Himalaje. ko ś c i ó ł ś w. H a l lva rd a
Szybkim marszem szli jest cały czas otwarty.
zakładać kolejne obozy. Po Warto skorzystać z tej
którejś przerwie wynajęci sposobności i przychodzić
Rzadko o tym myślimy. S z e r p o w i e n i e ws t a j ą . t u j a k n a j c z ę ś c i e j n a
Wynika to z możliwości ofe- K i e r o w n i k d e n e r w u j e osobistą modlitwę. Parafia
rowanych nam dziś przez się:” Nie macie sił? Chcecie św. Hallvarda oferuje też
życie. Na każdym kroku większe stawki? A oni możliwość uczestnictwa w
jesteśmy zachęcani do tego, dopowiedzieli: nie chcemy mszach świętych w języku
żeby pracować, kształcić pieniędzy! Czekamy, aż polskim w każdą sobotę o
się i rozwijać. Wystarczy nasze dusze nas dogonią. Ta godzinie 19.00 i w niedzielę
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o godzinie 13.00. Od 28
sierpnia tego roku w naszej
parafii będzie niedzielna

msza święta także o godzi- O d p o c z y wa j my w i ę c i
nie 19.00.
pozwólmy naszym duszom
dogonić nas!

Om behovet for latskap.

Av p. Janusz Zakrzewski
Oversatt av Sara Strazynski
Etter et år med hardt arbeid
kommer tiden for å slappe
av. Mange vil benytte seg
av ferien og reise bort.
Men mange kommer ikke
til å ta seg bryet med å
slappe av. Hvilen er også
en anstrengelse – og den er
ikke mindre enn det daglige
arbeidet. Hvilen er evnen
til å tilbringe tid alene, med
seg selv. Det er ikke alle
som klarer det. Verden stiller mange krav til oss. For
å oppfylle dem, anstrenger
vi oss på forskjellige måter.
Hver dag dukker det opp
nye oppgaver, som vi bruker
som verktøy til økt økonomisk gevinst. Vår tids jag
etter penger gjør oss blinde,
og får oss til å haste fremover uten å tenke gjennom
det som vil vise seg viktigst
– hvordan lever jeg? Er mitt
liv godt i Guds øyne?

rikdom. Derfor prøver vi å
presse oss mest mulig for å
realisere målene og oppgavene vi bestemmer oss for.
Mange av oss smiler når
vi hører at vi skulle brukt
vår dyrebare tid til “å gjøre
ingenting”, og tar ikke
utfordringen. “Man kan ikke
sløse bort tid!” – mange av
oss har en slik holdning. Vi
behandler vårt liv som en
oppgave. Livet har mening
dersom jeg har en oppgave
å utføre – ofte hører jeg
dette i samtaler.

oss tillate oss litt latskap. La
oss ta oss tid til rolige samtaler, til å treffe venner vi ikke
har hatt tid til. Vår kropp og
sjel trenger dette. Hvis dere
stanser opp et øyeblikk i
den travle, aktive hverdagen,
vil dere høre noen viktige
spørsmål fra sjelens innerste: Hvem er jeg i dag, hva
er mitt mål med livet, hva er
meningen med mitt daglige
hastverk i arbeidslivet og
karriereløpet?

Svar på disse spørsmålene
kan man bare finne i lys
av Guds Ord og i reflektert
Ferietiden nærmer seg – bønn over dette Ordet.
en tid for en pust i bakken. For å gi mulighet til slik
Det var en dag et ambisiøst ettertanke er St. Hallvard
team som tok turen til kirke åpen hele tiden. Det
Himalaya-fjellene. De holdt er verdt å benytte seg av
et raskt tempo og slo leir dette og komme hit så ofte
mange steder. Så skjedde som mulig for personlig
det at de innleide Sherpaene bønn. St. Hallvard menighet
ikke reiste seg etter en av tilbyr også muligheten til å
pausene. Lederen irriterte delta i messer på polsk hver
seg: “Er dere slitne? Vil lørdag kl. 19.00 og søndager
dere ha høyere lønn?” Men kl. 13. Fra 28. august i år vil
Vi tenker sjelden på dette. de svarte: „Vi vil ikke ha det også bli feiret søndagsDet skyldes alle mulighe- penger! Vi venter på at messe på polsk kl. 19.00.
tene livet tilbyr oss idag. våre sjeler skal ta oss igjen.”
Hele tiden blir vi oppfordret Denne anekdoten viser oss La oss derfor slappe av og la
til å arbeide, utdanne og at penger ikke alltid er det våre sjeler ta oss igjen!
utvikle oss. Tar man disse viktigste, og ikke for alle.
utfordringene, blir man
belønnet med status og La våre sjeler ta oss igjen. La
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Hellige Per og Pål, og Hans
til alle erkebiskoper som er
blitt utnevnt det foregående
Når jeg nå skal skrive i år. Den dagen er valgt fordi
Hallvardsvaka om en helgen erkebiskopene (og egentlig
juni måned, er jeg litt usik- alle biskoper) er så tett knytker på om jeg skal velge Hans, tet til Peter (=paven), som
eller Per og Pål. Kirken feirer ledere av Den katolske Kirke
nemlig i slutten av juni tre over hele verden.
helgener som er så viktige
I Roma er også to av de
at de fikk helt norske navn
i middelalderen. (Vi tenker viktigste kirkene knyttet til
nok ikke alltid i dag på disse apostlene Peter og Paulus.
tre som apostelen Peter, S e l v e P e t e r s k i r k e n og
apostelen Paulus og døperen Petersplassen har en helt spesiell plass i alle katolikkers
Johannes.)
hjerte; når jeg skriver dette
St Hansfeiring kjenner stykket er det bare én dag
alle til, og jeg vil jo tro at siden saligkåringen av pave
alle katolikker vet (selv om Johannes Paul (som altså tok
mange andre i Norge ikke Paulus som ett av sine navn)
vet det) at denne kvelden, 23. på Petersplassen, og kisten
juni, er vigilien for Johannes til den salige paven er nettdøper ens fødsel. Andr e opp blitt flyttet opp i selve
steder i landet kalles kvelden Peterskirken, etter å ha vært
ofte Jonsok (=Jonsvaka), som plassert i den store krypten
viser enda tydeligere at dette under kirken – sammen med
er kvelden før festen, før veldig mange andre paver.
Døperens fødselsdag 24. juni,
Den store Pauluskirken
seks måneder før Jesu fødsel.
utenfor Romas gamle bymuOm St Hans i Norge (i alle rer er ikke så kjent blant alle
fall rent folkelig) er den katolikker. Men også i denne
største festen i juni måned, kirken feires det viktige
er likevel festen for apostel- begivenheter hvert år, bl.a.
fyrstene Peter og Paulus, 29. den store økumeniske bønjuni, deres felles martyrdag, negudstjenesten hvert år 25.
januar.
en enda større høytid.
Av Pastor Oddvar Moi

I Vatikanet feires i alle fall
29. juni veldig stort hvert år;
paven feirer en stor messe
i Peterskirken, og i denne
messen deler han ut pallier

Jeg skriver ikke her så
mye om hva Peter og Paulus
gjorde i sitt liv, fordi de
allerede er svært godt kjent.
I messens evangelium hører

vi svært ofte om den hellige
Peter, og de fleste søndager i
årets løp hører vi epistelen
fra et av den hellige Paulus'
brev.

I messen 29. juni brukes en
prefasjon som understreker
betydningen av de to apostelfyrstene, og om hva de gjorde.
De to var riktignok svært
forskjellige, men likevel
begge to helt avgjørende for
forkynnelsen av den kristne
tro. Jeg avslutter med en del
av denne prefasjonen:
"For vi gleder oss over hva
du virket gjennom de salige
apostler Peter og Paulus: Han
som først bekjente troen,
og han som forklarte den
til fulle; Peter som grunnla
Kirken for Israels rest, og
Paulus som ble hedningenes
lærer. Deres nådegaver var
forskjellige, men Kristi hushold samlet de til ett; deres
ære er den samme, og de
mottok samme seierskrans."
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for 25 år siden

Marriage preparation in St. Hallvard parish

Går du med gifteplaner i
2011 eller 2012?

Fra Hallvardsvaka nr 2/1986:
Fransiskanerne i Norge har gleden av å meddele at vår medbror

Alle som har tenkt å gifte
seg katolsk må gjennom et
forberedende kurs.

HANS J.H.J.M. VOSSENAAR ofm

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.

ordineres til prest ved håndspåleggelse og
bønn av biskop G. Schwenzer ss.cc., biskop
av Oslo. Fransiskanerne vil gjerne innby
deg/dere til å være tilstede ved denne høytidelighet i St. Hallvard kirke, Enerhauggaten
4, 0651 Oslo 6, lørdag den 31. mai 1986
kl. 12.00. Etter messen er det anledning til
å gratulere Hans ved en utvidet kirkekaffe i
menighetssalen.

Våre ekteskapsforberedende
kurs i St. Hallvard menighet
går fortløpende gjennom
året. 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).

Søndag den 1. juni kl. 11.00 vil Hans feire
sin første messe sammen med menigheten.
Det ville glede oss meget om du/dere kan
overvære denne messen.

Alle par må sørge for å ta med
seg dåpsattest (for katolikker
kan den ikke være eldre
enn 6 måneder regnet fra
ekteskapsinngåelsesdatoen)

Illustrasjon Helge Müller

FRANSISKANERNE I NORGE

Fra Hallvardsvaka nr 2/2001:
Sr. Beate Grevenkamp, mangeårig medarbeider og medlem av pastoralteamet i St.
Hallvard, reflekterer over menighetens liv og
forandringer i de siste 10-15 år. I avsnittet
”Visjoner og håp for fremtiden” skriver hun
bl.a.:

og små? Hvem gir oss håp i en vanskelig og
slitsom hverdag? Hvem styrker oss i troen
på Guds barmhjertighet når vi selv føler at
vi ikke strekker til? Hvem formidler til oss
at vi er gode nok, at det er plass til alle?
Hvem vil lete etter det gode i oss og gi oss
selvtilliten tilbake, når vi selv ikke orker å
reise oss opp?

Vil Kirken også i fremtiden være et tilfluktssted for mennesker som lider, for
mennesker som har tråkket feil? Hvem
forkynner, både i ord og i omsorgsfull Kanskje fremdeles aktuelle spørsmål?
praksis, Jesu Kristi hjertelag for de fattige
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Det er viktig at alle som
ønsker å gifte seg melder

Ekteskapskurs høsten 2011:

for 10 år siden
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Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet

Kurs 3/2011 – avholdes følgende kvelder i den ”nye” menighetssalen i 1. etasje
■■ Onsdag 14. september
■■ Onsdag 28. september
■■ Onsdag 12. oktober
■■ Onsdag 26. oktober
■■ Onsdag 9. november
■■ Onsdag 16. november

Ekteskapskurs våren 2012:
Kurs 1/2012 – avholdes følgende kvelder i den ”nye” menighetssalen i 1. etasje
■■ Onsdag 4. januar
■■ Onsdag 18. januar
■■ Onsdag 1. februar
■■ Onsdag 15. februar
■■ Onsdag 29. februar
■■ Onsdag 14. mars

og sivilstandsbekreftelse
for begge parter (kontakt
Folkeregisteret).
Kurset koster kr. 1000,- pr.
par - som dekker alt kursmateriale. Beløpet kan betales
med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant første
kurskveld eller overføres via
nettbank til menighetens
konto: 3000 22 49134 (husk
å skriv ”Ekteskapskurs” og
ditt navn i ”gjelder” feltet.
Påmelding til p. Sigurd
Markussen (sigurd.markussen@katolsk.no) – eller
m e n ig h e t s ko n t o r e t ( t l f.
23303200) før første
kurskveld.

Marriage preparation in
St. Hallvard parish

The course is obligatory for everyone who
want to enter a sacramental marriage. St.
Hallvard parish also runs marriage preparation courses in Norwegian. 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, marked with your
name and “Marriage preparation” or bank
card or cash at the first day) Teacher: Edwin
Sammut. The schedule for autumn 2011 is
not ready yet. Contact the parish office for
more details.
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annonser

KATEKESEÅRET I ST. HALLVARD
H er

i S t . H allvard har vi også
skoleavslutning i juni – nemlig
for katekesen for barn og unge i
menigheten.

NYE KATEKETER

Vi trenger flere frivillige kateketer neste skoleår,
og har avtalt med Kateketisk senter om at de
tilbyr kurs om det er mange nok som ønsker det.
Det vil gå over 5 lørdager i løpet av skoleåret.
I tillegg blir det arrangert et heldagsseminar en
lørdag i september 2011.

En lørdag i måneden yrer det av barn og unge
i alle kriker og kroker av St. Hallvard, og også
i 6 leide klasserom på Tøyen skole. Mellom
kl.10.00 og kl.14.00 er det undervisning, frimi- Vi trenger også konfirmerte ungdommer som kan
nutt og 2 messer – kl.11.00 for 9.klasse som går tenke seg å være assistenter i katekesen.
det første året av konfirmantundervisningen, og
en messe ca. kl.13.00 for 2. til 8.klasse.
Vær snill å ta kontakt med undertegnede om du
kunne tenke deg å undervise i katekesen i St.
En annen lørdag i måneden har 10.klasses kon- Hallvard neste skoleår!
firmanter hatt sin undervisning.
Vi vil gjerne takke alle ca. 300 barn og unge for
et flott katekeseår! Og en spesiell takk til våre
flinke kateketer, som er:
1.klasse: Anni Lingner
2.klasse: Karin Wickman, Sr. Aleksandra,
Christine Ottersen
3.klasse: Maria Sammut og pater Sigurd
Markussen
4.klasse: Filomena Castillo Lund
5.klasse: Ingrid Paluska og Kristin Billaud
Feragen
6.klasse: Darko Wakounig
7.klasse: Herman Nikolai Reimers Massen
8.klasse: Sara Strazynski
9.klasse konfirmanter: pastor Oddvar Moi
10.klasse konfirmanter: pater Sigurd
Vi har også hatt god hjelp av trofaste foreldre
– tusen takk, og håper vi ser dere igjen i klassene
til neste katekeseår!

Nr 2 - 2011

Side 22

NYTT KATEKESEÅR 2011-12

I august 2011 sender vi igjen ut invitasjon til
katekese til alle barn i St. Hallvard menighet fra
2.-8.klasse.
Vi starter med undervisningen for 2.- 8.klasse
lørdag 10.september.

KONFIRMANT-UNDERVISNINGEN
2011-12

Konfirmantundervisningen går over to år, vanligvis når ungdommene går i 9. og 10.klasse. Alle
som tilhører menigheten, får tilsendt invitasjon.
Neste skoleår blir det mulig å velge mellom å gå
til konfirmantundervisning èn lørdag pr måned
kl.10.00-14.00, eller to ettermiddager pr måned
kl.16.30 – 18.00.
9.klasse starter enten onsdag 7.september eller
lørdag 10.september.

10.klasse starter enten tirsdag 13.september eller
lørdag 17.september.
GOD SOMMER TIL ALLE!

Kontonummer 8200.01.93433
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LABYRINT

Messetider i St. Hallvard

Vil du hjelpe bien å finne
blomsten?

St. Hallvard kirke

BARNE-SIDEN
Denne sommerlige tegningen

kan du fargelegge...

Søndag:

09:30
11:00
13:00
14:00
16:00
17:30

fromesse,
høymesse (familiemesse 1./mnd)
messe på polsk,
messe på vietnamesisk 2. og 4. søndag i måneden
messe på engelsk,
messe på tamil.

Første søndag i juli og august er det høymesse og ikke
familiemesse kl 11.00. Fra og med 28. august er det polsk
messe hver søndag kl 19.00 (i tillegg til nåværende messer
på polsk).
Mandag til fredag:
17:00 sakramentstilbedelse
18:00 messe
Tirsdag:
11:00 hverdagsmesse, babysanggruppe.
Copyright of www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy

Onsdag:
11:00 hverdagsmesse, kontaktklubb.
Lørdag:
11:00 hverdagsmesse
18:00 første søndagsmesse på norsk
19:00 første søndagsmesse på polsk

Holmlia Kirke

Messe søndager kl 17.00

Nesodden (Skoklefall kirke)

Første og tredje søndag i måneden kl 13.30
Det er ikke messer i Skoklefall i juli og første søndag i
august

Skriftemål:

Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom fromesse
og høymesse på søndager.
Hverdager: 17:00-17:45
Lørdager: 17:30-18:00
Andre tider etter avtale.
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Enerhaug-nytt
DØPTE:
12.02.11 Ariel Raphael Gulfan Gårdsø
(St. Hallvard)
12.02.11 August Moran Fritzsønn (St. Olav, Oslo)
12.02.11 Gabriel Haugan (St. Olav, Oslo)
13.02.11 Anna Kwiecien (St. Hallvard)
19.02.11 Benjamin Weideborg Ihle 			
(Katarinahjemmets kapell)
19.02.11 Henrik Mikael de Sagun Pudas
(St. Olav, Oslo)
19.02.11 Tuyet-Mai Thi Nguyen (Vår Frue,
Porsgrunn)
19.02.11 Matheo Nhan Nguyen (Vår Frue,
Porsgrunn)
26.02.11 Martin Heim Moen (St. Joseph, Oslo)
20.02.11 Maria Haremza Martyna (St. Magnus,
Lillestrøm)
05.03.11 Adriana Andrea Gomez Tran (St.
Hallvard)
05.03.11 William Alexander Teisbo (St. Olav,
Oslo)
06.03.11 Riya Suresh (St. Hallvard)
12.03.11 Hannah Chloe Genove Valeros (St. Olav,
Oslo)
12.03.11 Leah Amina Knutsen Riveros (St. Olav,
Oslo)
26.03.11 Shenhat Ogbalidet (St. Hallvard)
26.03.11 Messi Nguyen (St. Joseph, Oslo)
26.03.11 Julie Amalie Slettebø (St. Olav, Oslo)
09.04.11 Eirik Tadena Ambli (St. Joseph, Oslo)
15.04.11 Alpheus Mari Aldave Solas (St. Joseph,
Oslo)
16.04.11 Kevin Caspian Amponsah (St. Hallvard)
16.04.11 Contigo Jansen (St. Olav, Oslo)
23.04.11 Trung Tin Nhan (St. Olav, Oslo)
23.04.11 Huy Duc Nguyen (St. Olav, Oslo)
23.04.11 Jenny Dang (St. Olav, Oslo)
24.04.11 Fatou Mendy (St. Hallvard, voksendåp)
24.04.11 Tage Johan Steinfeldt-Reisse (Tyskland)
30.04.11 Solyana Yohannes Habtemariam
(St. Hallvard)
01.05.11 Maja Anna Falkowska (St. Hallvard)
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OPPTATT I KIRKENS FULLE
FELLESSKAP:

Staben i St. Hallvard menighet

25.03.11 Mariann Trevoll Eriksen (St. Olav, Oslo)

EKTEVIET:
19.02.11 Jan Knutsen og Agnieszka Hanna
Makowska (St. Hallvard)
12.03.11 Reinhard Simon Niestroj og Nina
Kristine Glatved (Oppsal kirke, Oslo)
12.03.11 Duv Thinh Nguyen og Thu Hien Le (St.
Magnus, Lillestrøm)
26.03.11 Kjetil Riise og Rejana Andrade Riise
(Brasil)
26.03.11 Anthony Kwaku Kudjawu og Millicent
Afi Dupey (St. Olav, Oslo)
02.04.11 Annette Suthasan Soosaithas og
Mathymenaha Selvanayagam (St.
Hallvard)
09.04.11 Terje Kjærvik og Agniezka Maria
Kosowska (St. Hallvard)

DØDE:
25.02.11
04.03.11
09.03.11
25.03.11
27.03.11
06.04.11

Tadeusz Brunon Latek
Therese I. Holme
Tewolde Chebre Yohannes
Ermanno Luigi Turk
Helena Birgitta Nylund
Jorge Forgas Blair

FØRSTEKOMMUNION
27.02.11
27.02.11
01.05.11
01.05.11

Mary Reyvelene Lumasac (St. Hallvard)
Gabriel Duong (St. Hallvard)
Joakim Müller (St. Hallvard)
Eira Kebreab (St. Hallvard)

Sogneprest: p. Sigurd Markussen

Barne- og ungdomskonsulent:

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

Vikar: Katrine Lundgren

23 30 32 11

katrine.lundgren@katolsk.no

Sigurd.Markussen@katolsk.no
(Therese Skaar er i fødselspermisjon frem til
Kapellaner:

1. august 2011)

p. Oddvar Moi
Energhauggt 4, 0651 Oslo

Organist: Sara Strazynski

23 30 32 05 / 95 88 33 36

Sara.Strazynski@katolsk.no

Oddvar.Moi@katolsk.no
Vaktmester: Christy Reginold Lawrence
p. Janusz Zakrzewski

Renholder: Beata Wasyluk

Enerhauggt 4, 0651 Oslo

Sakristan: sr. Aleksandra Michalska

23 30 32 03 / 48 88 41 93
Janusz.Zakrzewski@katolsk.no

Frivillige på kontoret:
Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone

p. Damacius Bharath Villavarayen OMI

Westersø

Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 06 / 40 03 61 60

Leder av menighetsrådet:

bharath@katolsk.no

Jan Willem Kopperud
jan.willem.kopperud@broadpark.no

Menighetssekretær:
Anne Marie Riiser

St. Hallvardsguttene

AnneMa.Riiser@katolsk.no

Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com

Regnskapsfører:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
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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://sthallvard.katolsk.no og
http://www.katolsk.no/organisasjon/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!

