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Kjære menighet!
pater

Janusz Fura ss.cc. - Janusz.Fura@katolsk.no

Som pater sitter jeg på kontoret
mitt i mai 2014 og ser ut igjennom vinduer mot Oslofjorden
hvor trærne har nyutsprungne
grønne blader, vårblomster og
busker blomstrer fargerikt, og
i bakgrunnen er Barcode Oslo,
lille Manhattan.
Min oppgave er i denne påsketiden å skrive noen ord til
Hallvardsvaka. Det finnes i
dag mange grunner til å bli
glad som troende menneske.
Vi ber rosenkransbønn, vi synger det Lauretanske litaniet, og
på Grønland har vi som vanlig den store folkemengden fra
forskjellige verdensdeler hos
oss i kirken. To paver ble nylig
helligkåret, Johannes XXIII og
Johannes Paul II. Så kommer
feiring av St. Hallvard 15.mai
– og 17.mai i 200-årsjubileet for
Grunnloven. Deretter kommunion for barna og ferming for
våre ungdommer i pinsen.
Vi lurer på når himmelen

kommer til oss. Alt dette som vi
opplever er av himmelsk rang.
Den er en gledens tid, og vi er
vitner til alt. Oppstandelsen er
livets mening og vårt mål i det
livet vi strever med hver eneste
dag.
Den beste og mest sannferdige
film av Sheakspeares Hamlet
er den russiske versjonen til
Koziencew med musikk av
Sjostakovitsj. Den danske prinsen tok godt for seg av livet.
Han rørte ved makt og velstand,
smakte litt på kjærlighet og
kjente maktmekanismen. Det
betyr at han også ble kjent med
ondskapen i samfunnet. Til slutt,
helt knust, står han på en knaus
ved havets skummende dønninger og sier den kjente setningen
til verden og seg selv: «To be or
not to be, that is the question.»
Dette er det dypeste spørsmålet
som Hamlet stilte.
Å lete etter den dypeste mening
er menneskets pasjon, eller også

håpløse resignasjon. Dagens
menneske dramatiserer ikke
som Hamlet på en knaus ved
havet, men filosoferer på sosiale media. Eller hvisker tvil og
usikkerhet i prestens øre. I vår
tid treffer vi mange mennesker
som har mistet meningen med
sitt liv. Mistet himmelen. Mange
av dem poserer som kynikere.
Som prest er jeg et par ganger
i året på kirkegården. Av og til
stanser jeg opp foran inngangen
og observerer sørgende gjester
som kommer fra begravelse i
all stillhet og i sitt dypeste tungsinn. Man ser med klarhet at
deltagelse i begravelse og kort
opphold på kirkegården vekker
den hvilende Hamlet hos dem.
Kirken står for at mennesket
er skapt av Gud for å leve i all
evighet. Vårt liv her på jorden
er et kort «mellomspill» som
har sin forlengelse etter døden.
Når vi snakker om himmelen,
sier vi at lykken i himmelen er
større enn her på jorden.
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Hellige Maria, Jomfru og Mor,
du Dronning over Nordens land,
med alle slekter priser vi deg salig,
du som, full av nåde og fremfor andre
kvinner,
ble utvalgt til å være Guds port i verden.
I ditt rene hjerte lyttet du
og var lydig mot det guddommelige kall.

Hvordan kan vi mennesker
finne Gud? Bibelen sier at for
å finne Gud må vi søke utover
og bort fra oss. Da må vi regne
med å lytte til Guds hellige
Ord. Der står det at ingen har
sett Gud, men at Sønnen har
vist oss hvem han er.
Da den første sovjetiske
astronaut Jurij Gagarin landet etter sin romferd, sa han
at han ikke så Gud der ute i
verdensrommet.
Men likevel er det vår faste tro
at Gud og himmelen eksisterer.
Jeg avslutter på oppfordring
av Nordens katolske biskoper
med følgende bønn til Jomfru
Marias rene hjerte:

I full frihet og med usvikelig tro
tilbød du hele ditt vesen
som redskap for verdens frelse,
og du fødte ham som er Livet.
Ditt Ja var begynnelsen på en vandring
i tro:
lydhør for Guds ord lot du deg lede av
hans Ord.
Du vokste med din Sønn
og fulgte ham på hans vei.
Du hadde samme sinnelag som ham.
Med udelt hjerte, uten svik og forestillelse,
ydmyk, barmhjertig og nær dem som
trengte deg,
søkte du det ene nødvendige.
For hans skyld ble du flyktning og fremmed i et annet land.
Som en i folkeskaren rundt Jesus, betraktet du hvordan han levde,
handlet og omgikkes mennesker.
Et sverd gjennomboret ditt hjerte
da han ble avvist og utlevert i syndernes hender,
plaget, hånet og forkastet.

Da hans time var kommet, bevarte du
troen,
en klart lysende flamme i det store
mørket.
Under korset ble du mor for alle Jesu
disipler
og en veiviser til ham.
Du våket mens du ventet på oppstandelsens morgen,
da ditt hjerte fyltes av en uutsigelig jubel.
Du som hadde båret ham under ditt
hjerte,
fikk dele hans oppstandelse og
forherligelse.
Du, vår mor etter nådens orden,
vi overgir Nordens land og folk
til din moderlige beskyttelse,
Du og din Sønn er ukjent for mange,
men også her og nå er dere med oss.
Du ser våre behov og sier til oss:
”Gjør alt hva han sier dere!”
Lær oss å finne Jesus i vår egen
virkelighet.
Vis oss at han er veien, sannheten og
livet.
Be for alle om troens kostbare gave.
Hjelp de kristne å være troverdige vitner
om Guds kjærlighet.
Bre din kappe over alle Guds barn
og forsikre dem om hans omsorg.
Vi vil som du bli hans redskap.
Vi vier våre hender
til forsvar for de små og forsvarsløse,
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ST. HALLVARD MENIGHET
og til å utføre Guds verk i verden.
Vi vier våre føtter til å gå i Jesu fotspor
og nærme oss vår neste.
Vi vier våre tanker til å se, høre og
handle i evangeliets lys,
Vi vier våre hjerter til å elske
og velge det som er Guds vilje.
Vi vier oss til ditt rene hjerte,
du som vil det Gud vil,
slik at Jesus kan utføre sitt verk i verden,
også her og nå, også i denne tid
som er så full av løfter og farer,

også i våre land og i vår tids mennesker,
også i oss,
i alle dem som Gud har skapt,
med hjerter som lengter etter det sanne
liv.
Hellige Jomfru og Mor,
hold din hånd over Nordens land
og led oss frem til Jesus,
vår mester og venn,
vårt liv og vårt mål,
han som lever og råder fra evighet til
evighet.
Amen.

ST HALLVARD MENIGHET - Menighetsrådet

Jeg ønsker oss alle er riktig
god sommer og fornyelse av
kropp og ånd.

Glimt fra den stille uke og påske

Deres Pater Janusz

Kristi grav i St. Hallvard
Ingrid Paluska
paluska@online.no

Kirken er fullspekket med
symbolikk som gode hjelpemidler for å nærme oss de store
mysterier.
Mange symboler preger våre
katolske kirkerom året rundt
– verden over. Vi kjenner oss
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igjen hvor vi enn befinner oss,
selv om uttrykkene kan være
noe forskjellige i sin utforming.
Vi gleder oss hvert år til et kjært
gjensyn med julekrybben. I
fastetiden tar vi som menighetsfellesskap del i korsveivandring
der vi følger Jesu vandring samtidig som vi ber for alle dem
som lider og bærer sine kors i
vår tid.
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I St. Hallvard har pater Janusz
sammen med noen av sine
landsmenn latt oss få ta del i
denne tradisjon knyttet til den
stille uke og påskehøytiden.
Gjennom konkrete symboler
på Kristi grav og korsene på
Golgata, får vi hjelp til å fordype oss i mysteriet rundt Jesu
død, Hans grav og Hans oppstandelse påskedag.

Side 5
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Patronatsfest i St. Hallvard 15. mai
Det ble en grundig og flott feiring av vår patronatsfest den 15.
mai. Vi begynte med høymesse
på formiddagen i en vakkert
pyntet kirke. Mange hadde
funnet veien til kirken denne
formidagen. Etter messen var
det kirkekaffe i menighetslokalet, hvor staben hadde pyntet
bordene og laget feststemning.

Tradisjonen tro, var det økumenisk Vesper i Ruinparken
også i år, men grunnet et sterkt
redusert program i Gamlebyen,
og litt regntungt vær, var ikke
fremmøte det helt store her.
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Det ble feiret messe også
kl 1800 i St. Hallvard, hvor
St. Hallvardguttene sang.
Etter messen var det duket
for kveldens store konsert,
som ble innledet nettopp av
Hallvardguttene som sang for et
begeistret publikum. Det er flott
at vi har dette guttekoret og at
de kan glede oss på en dag som
dette.
Så var det tid for annen del av
konserten hvor vi fikk høre
musikk og sang av kjente musikere som Händel, Schubert,
Alain, Grieg og PetersonBerger. Det ble vårlig steming
med nordiske folketoner og salmetoner, vakkert fremtført av
kunstnerne. Ingerid Birkeland
sang akompagnert av Merete
Markussen på fløyte og Lars
Notto Birkeland på klaver.
Ingerid arbeider med kammermusikk, kirkemusuikk og teater,
samt liturgisk sang. Merete er
Side 6

fløytist og musikkpedagog og er
aktiv kammermusiker i mange
sammenheng. Lars er organist,
pianist og dirigent med bredt
virkefelt i Norge og i utlandet.
Disse profesjonelle musikerne
gledet oss i flere timer og det
hele ble fullendt med opplesning av skuespiller Mads Buer.
Mads som er skuespuiller bl.a.
for barn på Radiumhospitalet,
leste utdrag fra ”Den lille prinsen”, ”If” av Rudyard Kipling
i André Bjerkes oversettelse og
fortalte en rørende historie fra
barneavdelingen.
Det var stor stemning blant de
mange tilstedeværende, og da
det hele var over, ble det stående applaus fra publikum, noe
som var vel fortjent. Pater Janusz
takket de som hadde bidratt og
understreket det fine ved å være
med på å hedre vår skytshelgen
St. Hallvard og det han sto for
og representerer i dag.

JUBILEUM I ST HALLVARD 2015 -2016
St. Hallvard menighet 1890-2015 - ny jubileumsbok på trappene
Den 15. mai 2015 fyller
St. Hallvard menighet
i Oslo 125 år, og ett år
senere er det 50 år siden
kirken på Enerhaugen ble
vigslet.
I anledning dette dobbelte jubileum planlegger vi utgivelse av
en ny jubileumsbok, 25 år etter
at Johs. Bruce dokumenterte
menighetens historie 1890-1990
med boken “Fra Urtegaten til
Enerhaugen”. Vår historie er
blitt 25 år rikere siden dengang,
og vi kan dessuten se på de første hundre år med friske øyne
og nye perspektiver - og beretninger som ikke kom frem da.
Naturligvis har prestene som
har arbeidet i St. Hallvard, de
nederlandske og polske fransiskanerne, St. Elisabeth-søstrene

og St. Joseph-søstrene en sentral plass i vår historie. Men hva
med “de troende” - legfolket?
Både ildsjeler og stillfarne mennesker som ikke syntes så godt,
men fant en havn i St. Hallvard.
Hvordan var det å komme
som innvandrer til Oslo og St.
Hallvard - enten det var i 1890
eller 2014? Hva var det som
gjorde at katolikker kom til Oslo
- kjærlighet, arbeid, flukt fra krig
og forfølgelse? Hva skjedde ute
i verden som fikk oss til å forlate
våre hjemland og hjemsteder?
Vi aner spennende historier om
tsjekker-blokka, den italienske
klubb, den ungarske klubb... I
nyere tid alle som er kommet
fra Polen, Litauen, Eritrea, Sri
Lanka, Vietnam, Filippinene vi kommer fra hele verden! Og
hvordan var det å få undervisning og konvertere, det være
seg i 1955 eller 2005?
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Menighetens forskjellige veldedige og fromme foreninger,
menighetspleien, speideren,
sikkert en egen syforening som
arbeidet for sakristiet - hvem var
de egentlig, alle som brukte sin
tid for kirken og menigheten?
Til innsamling av historier, minner og bilder trenger vi din
hjelp! Fra din egen tid, eller
dine foreldres og besteforeldres
og oldeforeldres tid. Kanskje
har du flyttet fra Oslo for lenge
siden, og nettopp derfor husker
mye bedre enn andre hvordan
det var akkurat da.
E-post kan sendes til st.hallvardbok@katolsk.no mens brevpost
kan sendes til:
Jubileumsbok 2015
St. Hallvard menighet
Enerhauggata 4 0651 Oslo
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KATOLSK FORUM-ST. HALLVARD
I denne delen av bladet vil dere finne stoff om hva
som har rørt seg i Katolsk Forum - St. Hallvards
regi siden sist. Videre vil dere finne beskrivelse
av hva som er i vente i nærmeste fremtid.

Katolsk Forum om familien 4. april
Pave Frans har annonsert en
ekstraordinær bispesynode
om familien i oktober i år, med
fokus på familieliv og tro, men
også med henblikk på å løse
opp “noen av de knutene som
mange opplever i forbindelse
med ekteskap, ugifte, samboere
skilsmisse og gjengifte.
I den anledning inviterte
Katolsk Forum- St. Hallvard
til møte 4. april med følgende
innledere:
Maria Sammut, leder av pastoralavdelingen i OKB, snakket
om Troen i familien. Inn i dette
emnet hadde man også puttet
noen ord om oppsummeringen
etter Vatikanets spørreundersøkelse. Videre snakket hun
om hvordan leve sin tro som
katolsk familie, og om foreldrenes trosoverføring til sine barn.
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Menighetsreise til Tallinn september 2014
Fredag 5. september

kl 0925, ankomst Tallinn ca kl 1200
Ankomst, lunch i Pirita Kloster
Samling i kapellet
Informasjon om Pirita og venneforeningen
Omvisning i klosterruinene, event. besøk i
byen på egenhånd, eller tur i nærområdet
(skog og sjø)
Middag i nærmiljøet etter fritt valg

Lørdag 6. september

Frokost
Avreise til centrum med buss og guide
Byvandring med guide
Lunch i byen
E.m. fri til shopping o.l.
Messe i St. Peter og Paul kirken
Middag i byen

Søndag 7. september

Frokost
Messe i Pirita kapellet
Dagsutflukt til Hapsalu med lunch
Middag i Pirita

Til sist hvilke utfordringer dette
gir både i familien og i samfunnet ellers.
Sr. Anne Bente Hadland op, sr.
Ane-Elisabeth op og p. Janusz
Fura ss.cc dekket til sammen
følgende emnet om Ekteskap,
samboerskap, skilsmisse og
gjengifte:
Hva er kirkens lære om samliv hva er et ekteskap?
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Hvordan behandler Kirken
separerte, skilte og gjengifte?
Hvilken sakramentpraksis har
Kirken overfor skilte og gjengifte eller samboere?
Tribunalet i Den katolske
kirken, oppgaver og arbeidsmetoder. Hvordan arbeider de
med ekteskapssaker?
I det hele en svært interessant
kveld som dessverre alt for få fikk
ta del i. Arrangementsutvalget
vurderer å gjenta arrangementet ved en senere anledning. Da
oppfordres alle som kan til å få
med seg dette aktuelle og interessante stoffet.

Vi inviterer til en menighetsreise til Tallinn
i september. Noen har vært med oss sist vi
var der, mens andre ikke kjenner til verken
by eller kloster.

Mandag 8. september

Messe
Frokost
Avreise til byen med besøk på slottet
Kadriorg og Katarineklosteret
Mulighet for shopping (butikkene er åpne)
Lunch
Retur Pirita, avreise til flyplassen

Vi bor hos Birgittasøstrene
som holder til i utkanten av byen, men veien inn til sentrum er svært kort.
Birgittasøstrene har hus rett ved siden av ruinene
etter det gamle og store Birgittaklosteret som engang
hadde en så sentral plass i landet. Her bor vi fredelig
og godt, her er det messe hver dag, og nærområdet
innbyr til vandring i skogen like ved og til sjøen som
ligger rett over gaten, og vi får treffe søstrene og høre
hvordan livet i klosteret arter seg og hvordan mange
mennesker finner veien til klosteret. Selvsagt skal vi
også bese byen og litt av omgivelsene, og det blir tid
til rusling på egenhånd og litt shopping.
Si fra til Frøydis f-gusta@online.no hvis du har lyst til
å delta på denne turen innen 1. juli 2014. Du kan også
henvende deg til menighetskontoret, men Frøydis
sitter på detaljene.

Katolsk forums andre planer for høsten:
29. oktober kommer professor ved Menighetsfakultetet, Gunnar Heiene. Han vil snakke om den

nye bioteknologiloven. Han er leder av Faglig Etisk Utvalg og oppnevnt av regjeringen som medlem
av Bioteknologirådet.

22. november kommer sr. Hildegard Koch for å holde prekenretrett.
Forøvrig, følg med i søndagsblad og på oppslag.
Side 9

Nr 2 -2014

Katolsk Forum - St. Hallvard

Katolsk Forum - St. Hallvard

THE POPE WRITES A LETTER TO FAMILIES
ASKING THEM TO PRAY FOR THE NEXT SYNOD
Pope Francis has written a letter to families asking
them to pray for the next Synod of Bishops, which
will be celebrated in the Vatican in October, and the
theme of which will be “The pastoral challenges of
the family in the context of evangelisation”. The letter,
dated 2 February, Feast of the Presentation of Jesus in
the Temple, is published in full below:
“Dear families,
With this letter, I wish, as it
were, to come into your homes
to speak about an event which
will take place at the Vatican
this coming October. It is
the Extraordinary General
Assembly of the Synod of
Bishops, which is being convened to discuss the theme
of “pastoral challenges to the
family in the context of evangelization”. Indeed, in our day
the Church is called to proclaim
the Gospel by confronting the
new and urgent pastoral needs
facing the family.
This important meeting will
involve all the People of God
– bishops, priests, consecrated
men and women, and lay faithful of the particular Churches
of the entire world – all of
whom are actively participating in preparations for the
meeting through practical suggestions and the crucial support
of prayer. Such support on your
part, dear families, is especially
significant and more necessary than ever. This Synodal
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Assembly is dedicated in a special way to you, to your vocation
and mission in the Church and
in society; to the challenges of
marriage, of family life, of the
education of children; and the
role of the family in the life of the
Church. I ask you, therefore, to
pray intensely to the Holy Spirit,
so that the Spirit may illumine
the Synodal Fathers and guide
them in their important task. As
you know, this Extraordinary
Synodal Assembly will be followed a year later by the Ordinary
Assembly, which will also have
the family as its theme. In that
context, there will also be the
World Meeting of Families due
to take place in Philadelphia
in September 2015. May we
all, then, pray together so that
through these events the Church
will undertake a true journey
of discernment and adopt the
necessary pastoral means to
help families face their present
challenges with the light and
strength that comes from the
Gospel.
I am writing this letter to you
on the Feast of the Presentation
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then there is no joy, and authentic love comes to us from Jesus.
He offers us his word, which
illuminates our path; he gives us
the Bread of life which sustains
us on our journey.
Dear families, your prayer
for the Synod of Bishops will

of the Lord in the Temple. The
evangelist Luke tells us that
the Blessed Mother and Saint
Joseph, in keeping with the
Law of Moses, took the Baby
Jesus to the temple to offer him
to the Lord, and that an elderly
man and woman, Simeon and
Anna, moved by the Holy Spirit,
went to meet them and acknowledged Jesus as the Messiah.
Simeon took him in his arms
and thanked God that he had
finally ‘seen’ salvation. Anna,
despite her advanced age, found
new vigour and began to speak
to everyone about the Baby. It
is a beautiful image: two young
parents and two elderly people,
brought together by Jesus. He
is the one who brings together
and unites generations! He is
the inexhaustible font of that
love which overcomes every
occasion of self-absorption,
solitude, and sadness. In your
journey as a family, you share
so many beautiful moments:
meals, rest, housework, leisure,
prayer, trips and pilgrimages,
and times of mutual support…
Nevertheless, if there is no love

be a precious treasure which
enriches the Church. I thank
you, and I ask you to pray also
for me, so that I may serve the
People of God in truth and in
love. May the protection of
the Blessed Mother and Saint
Joseph always accompany all
of you and help you to walk

united in love and in caring for
one another. I willingly invoke
on every family the blessing of
the Lord.”
Vatican City, 25 February 2014
(VIS)

Drogie Rodziny
Staję na progu waszego domu,
by powiedzieć Wam o wydarzeniu, które – jak wiadomo – będzie
miało miejsce w październiku
w Wa t y k a n i e . C h o d z i o
Nadzwyczajne Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów,
zwołane, by dyskutować na
temat: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną
w kontekście ewangelizacji”. Kościół bowiem jest
dziś powołany do głoszenia
Ewangelii, także stawiając czoło
nowym pilnym wyzwaniom
duszpasterskim dotyczącym
rodziny.

To ważne spotkanie angażuje
cały Lud Boży, biskupów,
kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich Kościołów
partykularnych całego świata,
którzy aktywnie uczestniczą w
jego przygotowaniu poprzez
konkretne propozycje i
niezbędny wkład modlitwy.
Wsparcie modlitewne jest
niezwykle potrzebne i znaczące,
zwłaszcza z Waszej strony,
drogie rodziny. To zgromadzenie synodalne jest bowiem
poświęcone szczególnie Wam,
Waszemu powołaniu i misji w
Kościele i w społeczeństwie,
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problemom małżeństwa, życia
r o d z i n n e g o , w y c h o wa n i u
dzieci oraz roli rodziny w misji
Kościoła. Dlatego proszę Was
o intensywną modlitwę do
Ducha Świętego, aby oświecił
ojców synodalnych i prowadził
ich w tym niełatwym zadaniu. Jak wiecie, rok po tym
nadzwyczajnym zgromadzeniu synodalnym zbierze się
zgromadzenie zwyczajne, które
podejmie tę samą kwestię rodziny. Także w tym kontekście,
we wrześniu 2015 roku odbędzie
się Światowe Spotkanie Rodzin
w Filadelfii. Módlmy się więc
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wszyscy razem, żeby przez te
trzy wydarzenia Kościół podjął
prawdziwą drogę rozeznania i
odpowiednie środki duszpasterskie, aby pomóc rodzinom
w stawieniu czoła aktualnym
wyzwaniom ze światłem i mocą,
które pochodzą z Ewangelii.
Piszę do Was ten list w dniu,
kiedy obchodzimy święto
O f i a r o wa n i a Pa n a J e z u s a
w świątyni. Św. Łukasz
Ewangelista mówi nam, że
Maryja i Józef zgodnie z prawem Mojżeszowym przynieśli
Dzieciątko do świątyni, aby
przedstawić Je Panu, i że dwoje
starców, Symeon i Anna, pobudzeni przez Ducha Świętego
wyszli im na spotkanie i rozpoznali w Jezusie Mesjasza (por. Łk
2, 22-38). Symeon wziął go w
ramiona i dziękował Bogu, że

wreszcie “ujrzał” zbawienie.
Anna, pomimo zaawansowanego wieku, odnalazła nową
moc i zaczęła mówić wszystkim o Dzieciątku. Jest to piękny
obraz: dwoje młodych rodziców
i dwie osoby starsze, zgromadzeni przez Jezusa. Naprawdę
Jezus sprawia, że pokolenia
spotykają się i jednoczą! On
jest niewyczerpanym źródłem
tej miłości, która przezwycięża
wszelkie zamknięcie, każdą
samotność i smutek. Na Waszej
drodze życia rodzinnego dzielicie ze sobą wiele pięknych
chwil: posiłki, odpoczynek,
pracę domową, zabawy, modlitwy, podróże i pielgrzymki,
dzieła solidarności... Jednakże,
jeśli nie ma miłości, wówczas brak radości, a prawdziwą
miłość daje nam Jezus: On
daje nam swoje Słowo, które

Katolsk Forum - St. Hallvard

oświeca naszą drogę; daje nam
Chleb życia , który podtrzymuje codzienny trud naszego
pielgrzymowania.
Drogie rodziny, Wasza modl i t wa w i n t e n c j i S y n o d u
Biskupów będzie cennym skarbem, który ubogaci Kościół.
Dziękuję Wam i proszę Was
o modlitwę również za mnie,
abym mógł służyć Ludowi
Bożemu w prawdzie i miłości.
Niech Wam wszystkim towarzyszy opieka Najświętszej
Maryi Panny i świętego Józefa,
i niech Wam pomaga podążać
razem w miłości i wzajemnej
służbie. Z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa
dla każdej rodziny.
Watykan, 2 lutego 2014 roku
Święto Ofiarowania Pańskiego

Dåp og dåpspraksis
“Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Dette får oss til å stanse
opp, den stiller oss ansikt til ansikt med et mysterium. Foreldrene opplever dette sterkest: Her
får de del i et under som de ikke har i sin makt, som de knapt nok kan uttrykke med ord; at Gud
skaper nytt liv. Som kristne ser vi på vårt liv ikke som en skjebne eller en tilfeldighet, men som en
gave og en velsignelse. For vi er knyttet til Gud, vårt livs opphav, kilden til alt som lever.”
Pastor Oddvar Moi
Oddvar.Moi@katolsk.no

Med disse eller lignende ord
hilser presten dåpsfølget ved
starten av en barnedåp. Kirken
mottar de små som skal døpes
med åpne armer, og vi anbefaler at foreldrene ikke venter
særlig lenge før de kontakter
menigheten og avtaler tid for
dåpssamtale og dåp.
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Den katolske kirkes katekisme
skriver en hel del om dåpen
som viser hvor viktig den er.
I paragraf/nr. 1213 leser vi:
“Den hellige dåp er grunnvollen i hele det kristne liv; den er
porten inn til livet i Ånden, og
døren inn til de andre sakramentene. Ved dåpen blir vi satt
fri fra syndens makt og gjenfødt
som Guds barn, vi blir lemmer
på Kristi legeme og innlemmet
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i Kirken og får del i dens sendelse: “Dåpen er gjenfødelsens
sakrament ved vannet og i
Ordet”.
Om betydningen av at
også barna må døpes leser
vi i Katekismens nr. 1250:
“Spedbarn fødes med en fallen
menneskenatur som bærer flekken fra den opprinnelige synd,
og har derfor også behov for å

bli gjenfødt i dåpen slik at de
kan bli befridd fra mørkemaktene og gå over i Guds barns
frihet som alle mennesker er kalt
til. Det betingelsesløse i frelsens
nåde fremtrer særlig tydelig når
det dreier seg om dåp av barn.
Kirken og foreldrene ville frata
barnet den uvurderlige nåde
det er å bli Guds barn dersom
de ikke lot det døpe kort tid
etter fødselen.”
Noen kristne mener at barna
ikke kan døpes før de kan
bestemme selv, men om dette
sier Katekismen i nr. 1252:
“Skikken med å døpe spedbarn
er en kirkelig skikk som går tilbake til uminnelige tider. Den
er uttrykkelig belagt fra det 2.
årh. av. Helt fra begynnelsen på
apostlenes forkynnelse er det
imidlertid svært mulig, når hele
“hus” ble døpt, at man da også
døpte barna.”
Dåp og tro på Gud hører
sammen, og slik er dåpen et
troens sakrament. Men vi katolikker er også tydelige på at
troen trenger de troendes fellesskap. Katekismen sier om
dette i nr. 1253 at “bare innenfor Kirkens tro kan hver enkelt
troende tro.”
For alle døpte, enten de nå er
barn eller voksne, må troen
fortsette å vokse etter dåpen.

“Forberedelsen til dåpen fører
bare frem til det nye livs terskel.
Dåpen er kilden til det nye liv
i Kristus som hele kristenlivet
veller frem fra.” (nr. 1254)
Det er likevel en tydelig forskjell
mellom småbarn og voksne her;
for ungdommer og voksne må
lære en hel del om den kristne
tro før de døpes (forberedelsen
varer vanligvis et helt år), mens
barna døpes først, og så skal de
senere lære hva det betyr å tro.
På dette punktet utfordrer presten foreldrene ganske tydelig
når han spør i starten av dåpsseremonien: “Når dere ber om
dåpen for N., er dere da klar
over hvilken forpliktelse dette
innebærer: At dere oppdrar
ham/henne i troen, så han/hun
lærer å holde Guds bud, elske
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Ham og sin neste slik Kristus
har lært oss?” Foreldrene svarer
at det er de klar over. Fadderne
spørres så om de vil hjelpe foreldrene i denne oppgaven, noe
de også bekrefter.
Den katolske kirke har i våre
dager (i alle fall i den vestlige verden) ikke noen streng
dåpspraksis. Når minst én av
foreldrene er katolsk, og foreldrene lover å gjøre sitt beste
for å oppdra barnet i den
kristne tro, døper vi barnet med
glede - uten å kreve noe mer av
foreldrene.
Ta derfor gjerne kontakt med
vår menighet om dere har
eller får barn dere ønsker skal
motta dåpens store og viktige
sakrament.

Nr 2 -2014

ST. HALLVARD MENIGHET

ST. HALLVARD MENIGHET

HALLVARDSVAKA FOR 10 år siden:

HALLVARDSVAKA FOR 25 år siden:
Rosenkransmåneden mai er tilbakelagt, men
vi sakser likevel fra Hallvardsvaka nr. 2 1989
som gjengir noen tanker av Wilfred Stinissen
fra boken: «MARIA I BIBELEN OG VÅRT LIV»:

Menigheter står med ujevne mellomrom overfor endringer i bemanning. Prester
kommer og prester kalles til nye oppgaver. Slik
er det i St. Hallvard i 2014- som også i 2004 .
Vi sakser fra p. Ronald Hölschers OFMs preken i
anledning av at fransiskanerne feiret jubileum for tilstedeværelse i Norge og i St. Hallvard, og at polske
fransiskanerne overtok ansvaret for menigheten:

Rosenkransen

I anledning av at Fransiskanerne hadde vært 80 år i
Norge og 70 år i St. Hallvard, refereres følgende i
Hallvardsvaka for 10 år siden:

Takk for alt

Takkegudstjeneste den 28. mars
kl 28 mars kl 11:00 i St. Hallvard
kirke, i anledning av at de nederlandske fransiskanerne har
vært 80 år i Norge og 70 år i St.
Hallvard menighet.
Jeg vet egentlig ikke om vi i
dag skulle gråte eller le. Det er
jo «jubileums- og avskjedsfest»
i dag. Pater Arno, som døde
for noen år siden, og som ble
begravet fra St. Hallvard, skulle
hvertfall ønske at vi smilte i dag.
For da jeg skulle tale ved hans
begravelse her i St. Hallvard,
husker jeg at jeg sa:»Dere må
aldri gråte når dere begraver en
fransiskaner.»

Og noe lignende vil jeg si også i
dag, på en dag som er litt vemodig. For tenk: pater Arno, som
var så glad i å spille fotball gleder oss i St. Hallvard fremdeles
med den lille fotballen som
Anne Lise Knoff ga ham med
på sin vei til himmelen, for at
han aldri i evighet skulle kjede
seg. Og hvis dere ser godt etter,
da teller dere ti engler over korset, pater Arno er da nummer
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11. Det finnes altså et et fulltallig fotballag i Himmelen, som
pater Arno og vi kan glede oss
over. Også i dag skal vi glede
oss og takke.
Det er alltid vanskelig å reise- å
ta avskjed. På fransk pleier man
å si det slik: Partir c’est mourir
un peu- «Å reise, betyr å dø
litt».
Vi nederlandske fransiskanere
kan aldri glemme dere, som i så
mange år har feiret liturgien og
festene sammen med oss. Men,
heller ikke kan vi fransiskanere
glemme denne runde kirke, det
spennende, nedbøyde kirketaket, som minner oss om at
Gud er midt i blant oss, steget
ned fra Himmelen. Det er vanskelig å glemme krusifikset i
Sakramentskapellet, Jesus på
korset uten hender, som sier
til oss: «Jeg har ikke andre enn
deres hender»
Det er vanskelig å glemme at
her i kjelleren har det vært den
første moské for våre muslimske innvandrere, og den første
speidergruppe, og den første
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filmklubb og gutteklubben for
et fargerikt fellesskap hos oss.
Den Nederlandske Ordensprovins har nettopp feiret sitt
150 års jubileum, og da har
de spurt seks kjente kunstnere om å fremstille, i form av
moderne malerier, motiver om
«Fransiskus’ nye klær» efter at
han hadde gitt sine gamle klær
tilbake til faren. (Pater Ronald
sammenligner dette med at
St. Hallvard menighet nå ville
få «nye klær», når de polske
fransiskanerne overtar ansvaret
for menigheten. Og typisk for p.
Ronald avslutter han med):
I dag leste vi den første lesningen hos Jessaias: « Nå skaper
jeg noe nytt. Det spirer allerede
frem. Merker dere ikke at det
snart er vår?»
Derfor ønsker alle fransiskanerne dere en vår fylt av glede,
og vi takker dere for alt dere har
gitt oss i så mange år i Norge og
særlig i St. Hallvard. Vi ønsker
dere for fremtiden fred og alt
godt, pax et bonum.
p. Ronald Hölscher OFM

Rosenkransen blir bedt av alle
slags mennesker: av barn og
voksne, av legmenn og lærde
teologer, av nybegynnere på
bønnens vei og av store mystikere. Rosenkransen er en så
smidig og fleksibel bønn at den
uten vanskelighet tilpasser seg
ulike mennesker og situasjoner.
Det finnes altså mange måter å
be rosenkransen på.
Rosenkransen er for det første en muntlig bønn, og man
kan be den som det. En uttaler ordene og forsøker å være
mest mulig klar over hva man
sier. Man tenker over ordenes
innhold og mening. Selve teksten er meget rik. Den består
av tre deler. Først de ord engelen hilste Maria med i Nasaret:
« Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg.» Deretter
Elisabeths ord til Maria, ord som
hun i følge Lukas ropte med
høy røst, fylt av Den Hellige
Ånd: «Velsignet er du blant
kvinner, og velsignet er din
livsfrukt.» Vi som kjenner navnet på Marias livsfrukt, tilføyer:
Jesus. Til slutt kommer en bønn
som kirken retter til Maria, der
den uttrykker sin tillit til at hun,
som er Guds mor, skal be for
oss syndere, nå og i vår dødstime. Kirken minner oss om at

nuet og vår dødsstund har noe med
hverandre å gjøre.
Nuets evighetsdimensjon kommer
frem i dødens lys.
Vi k a n o g s å b e
rosenkransen som
en meditativ bønn.
Rosenkransen er i
virkeligheten først
og fremst ment som
en meditasjon over det store
mysterium som Gud har åpenbart for oss, og som vi leser om i
evangeliet. Vi gjør det sammen
med Maria, i hennes ånd og i
hennes spor. Med rette er rosenkransen i blant blitt kalt «Jesu
Kristi evangelium ifølge Maria»
Den tredje muligheten er å be
rosenkransen på en kontemplativ måte. Man kjenner kanskje
motvilje mot spesielle tanker
og bilder. En ønsker bare å
ville være i kjærlighet hos Jesus
og Maria, bare å ville elske og
la seg bli elsket, bare å være
sammen, bare å kjenne seg
trygg hos Guds og menneskers
mor. Rosenkransen er en bønn
der vi gir Maria anledning til å
være mor, en bønn der vi åpner
oss for hennes milde kjærlighet.
Rosenkransen lar oss få anledning til å la det som vi vet med
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vår fornuft, synke ned i vårt
hjerte, - å la det bli en glede og
styrke i vårt liv.
En fjerde mulighet er å be
rosenkransen som forbønn for
andre. Rosenkransen er en måte
å forbli i bønnen på, å forlenge
den. Ved å be en dekade, eller
noen dekader, viser man at en
tar forbønn alvorlig, at man er
beredt til å ofre tid og kraft på
den. Kan vi gjøre noe bedre for
en bror eller søster i nød enn å
legge dem i Kjærlighetens favn?
Vi kan be rosenkransen som en
litenhetens og fattigdommens
bønn. Hvor ofte hender det
ikke at vi føler oss trette, håpløst
splittede, fullstendig tomme! Vi
føler oss for ukonsentrerte til å
klare vår indre bønn, for trette
til å lese vakre bønner i en bok.
Da kan vi ta vår rosenkrans.
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Wakacje
Nadchodzi czas urlopów
i wypoczynku. Wielu
z Was przez cały rok
ciężko pracowało, aby
wreszcie doczekać tego
czasu, kiedy wreszcie
będzie można oderwać
się od codzienności,
odwiedzić swe rodziny
i znajomych, miejsca
znane od dzieciństwa i
poznać te nowe, oby jak
najpiękniejsze.
Niedawno przeżywaliśmy
nasze wspólne wielkie święto,
jakim była kanonizacja naszego
wielkiego rodaka – Jana Pawła II.
W czasie Waszych wakacyjnych
wypraw będąc w okolicach
Małopolski odwiedźcie dom
rodzinny Karola Wojtyły w
Wadowicach, Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w
Krakowie – Łagiewnikach,
Sanktuarium Matki Bożej w
Kalwarii Zebrzydowskiej.
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o. Krzysztof Wanat sscc
Krzysztof.Wanat@katolsk.no

Podczas wizyt u swoich
rodzin i znajomych nie omieszkajcie też odwiedzać miejsc
świętych. Nie zapominajcie o
Dobrym Bogu i o modlitwie.
W Nim przecież cała nasza siła
płynąca z wiary, pełna nadziei i
źródło naszej miłości.
Czasem wielu z nas już
tak bardzo praca pochłania, że
nawet mając urlop odpoczywać
nie potrafimy. Jadąc do Polski
cały swój wolny czas wielu
poświęca na remonty i budowy
swych mieszkań i domów. Nie
ma w tym nic złego, jeśli nie
jest to jedyne, na co nasz urlop
poświęcamy. Wakacje nasze
mają służyć przede wszystkim
na odnowę duchową i fizyczną,
aby nabrać sił do dalszej pracy
w ciągu roku. Nie można o tym
zapominać. Szczególnie żyjąc
w rodzinach powinniście ten
czas zarezerwować na bycie
razem, na wspólne wyprawy i
rozmowy, na co w ciągu roku
często czasu i siły nie ma. Już
nie mówiąc o tym, że niektórzy w ogóle urlopu nie chcą,
bo „szkoda pieniędzy i można
dodatkowo zarobić”. Jeśli ktoś
tak myśli i takimi kategoriami,
to jest to smutne i nie prowadzi
donikąd. Jest czas na pracę i
czas na odpoczynek. Trzeba
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umieć z tego korzystać, bo życie
mija bardzo szybko. A czas bez
wspomnień dobrych i pięknych,
przecieknie tylko jak woda
przez palce, a w dłoniach nic
nam nie zostanie.
Zachęcam więc do
umiejętnego korzystania z tego,
na co pracowaliście ciężko i uczciwie przez cały rok. Nasz kraj
ojczysty i świat cały tak bogaty
jest w piękne miejsca, które
warto zobaczyć i pokazać swym
najbliższym. Ukazywać swym
dzieciom miejsca ważne i święte
dla naszego narodu i innych, by
nie zapomniały kim są i skąd
pochodzą ich korzenie.
Ze strony Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i
Maryi, którego jestem zakonn i k i e m , z a p r a s z a m Wa s
serdecznie do odwiedzin naszych placówek zakonnych w
Polsce. Szczególnie polecam
nasz klasztor w Polanicy Zdrój
wraz z naszym muzeum misyjnym.. Jest to także miejsce
gdzie można przenocować,
odpocząć oraz uczestniczyć
w rekolekcjach.
Mam nadzieję, że czas tych
wakacji będzie dla nas czasem
błogosławionym, pełnym w
dobre wspomnienia. Tego Wam
z całego serca życzę, prosząc
Dobrego Boga o to w modlitwie.

Vi nærmer oss tiden for ferie
og hvile. Mange av dere har jobbet hardt hele året for endelig å
kunne nyte et avbrekk fra hverdagen, besøke familie og venner,
reise til steder man har kjent
siden barndommen eller til nye,
vakre reisemål man enda har til
gode å oppleve.
For ikke lenge siden var vi
sammen om å feire den store
høytideligheten at vår landsmann Johannes Paul II ble
helligkåret. Dersom dere i løpet
av ferien befinner dere i regionen Małopolska, ta dere tid
til å besøke hans familiehjem i
Wadowice, Basilikaen av Den
Guddommelige Barmhjertighet
i Łagiewniki nær Krakow
og Mariakirken i Kalwaria
Zebrzydowska.
Når dere besøker venner og
familie, sett av tid til å besøke
hellige steder. Glem ikke den
gode Gud og bønnen. Det er jo
i Ham vi finner vår håpefulle
styrke i troen og Han er kilden
til vår kjærlighet.
Noen ganger blir man så oppslukt av jobben at man ikke
klarer å slappe av selv i ferien.
Mange som reiser til Polen bruker tiden på å pusse opp eller

o. Krzysztof Wanat sscc

Sara Brødsjø

Krzysztof.Wanat@katolsk.no

sara.brodsjo@gmail.com

bygge sine boliger. Det er ikke
noe galt i det, så lenge det ikke
er det eneste vi bruker ferien
på. Den skal være en anledning
for fysisk og åndelig fornyelse,
slik at vi har krefter til å arbeide
videre resten av året. Vi må ikke
glemme dette. Spesielt familier
burde sette av denne tiden til å
være sammen, til utflukter og
samtaler man ellers ikke har tid
og krefter til. For ikke å snakke
om at noen ikke ønsker ferie i
det hele tatt, fordi det ikke er
verdt pengene og man heller
kan bruke tiden på å tjene ekstra.
Det er trist hvis noen tenker slik,
for det fører ikke til noe godt.
Det er en tid for arbeid og en tid
for hvile. Det gjelder å kunne
bruke tiden godt, for livet går
veldig fort. Og en tid uten gode
og vakre minner kommer bare
til å renne som vann gjennom
fingrene, mens vi står igjen med
tomme hender.
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Jeg oppfordrer derfor til en
fornuftig bruk av det dere har
arbeidet ærlig og hardt for hele
året. Vårt fedreland og hele
verden er så rik på vakre steder som er verdt å se selv og
vise sine nærmeste. Vis barna
viktige og hellige steder i hjemlandet, slik at de husker hvem
de er og hvor de har sine røtter.
Kongregasjonen for Jesu og
Marias hellige hjerter, som jeg
selv tilhører, inviterer dere til
å besøke sine klostre i Polen.
Spesielt vil jeg anbefale vårt
kloster i Polanica Zdrój og
misjonsmuseet der. Dette er
også et sted man kan overnatte,
få hvile og delta i retretter.
Jeg håper at sommerferien vil
bli en velsignet tid for dere, full
av gode minner. Dette ønsker
jeg dere av hele mitt hjerte, og
ber den gode Gud om dette i
mine bønner.
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KATEKESE – BARN – UNGDOM – FAMILIER

Treff for familier i kirka
Audun Drivenes

Bli med på leir sommeren 2014!

Bli med på en fantastisk uke med sol, sommer og mye moro sammen med
andre jevnaldrende. År etter år opplever vi hvordan gamle venner finner
hverandre igjen, og vi ser nye ansikter finne sin plass i flokken og utfolde seg.
Liturgien blir en naturlig del av det hele, der lek og vennskap og tro er levende
deler i en ukes opplevelse. Vi oppfordrer alle foreldre å sende deres barn på leir,
og vi ser fram til en uforglemmelig uke. Leir er levende kirke!
Disse fire leirene er spesielt aktuelle for barn, unge og familier i St. Hallvard:
Barneleir Oslo/Øst

Juniorleir

Ungdomsleir

Familieleir

21. juni - 28. juni

28. juni - 5. juli

5. juli - 12. juli

14. juli - 18. juli

Mariaholm

Mariaholm

Mariaholm

Elvheim i Skjolden

Barn mellom 8-11 år.

Juniorer 12-14 år.

Ungdom 15-18 år.

Katolske familier

For påmelding og mer informasjon, gå inn på www.nuk.no

audun.drivenes@katolsk.no

St. Hallvard menighet ønsker
å ha et tilbud til de barna som
er for små til å gå i katekesen.
Vi ønsker at barna skal oppleve kirken som et godt og trygt
sted å være, og at de føler seg
velkommen. Familietreffene er
forum hvor familier kan treffes
i et kristent fellesskap.
29.mars møttes vi for å lære
barna mer om Kirken og for å
hygge oss sammen. Dette pleier
å være en ypperlig anledning
for å møte nye og gamle venner.
Vi var mellom 15 og 20 deltagere denne gangen. Tema for
treffet var fasten. Vi startet i kirken hvor P. Janusz og Darko
ønsket velkommen og fortalte

om fasten. Barnekoret sang til
musikk i menighetsalen. Vi
delte oss i grupper som arbeidet med oppgaver rundt temaet
fasten.
Etter at vi var ferdige med katekesen spiste vi sammen. Hver
familie hadde tatt med seg
matretter.

Familietreffet var veldig hyggelig både for barn og voksne. Det
er viktig for både barna og for
de voksne å treffe andre katolikker slik at vi kan dyrke et sant
felleskap.
Menigheten takker alle som deltok. Og vi håper mange kan bli
med på familietreffet til høsten.

Konfirmanthelg på Mariaholm
Audun Drivenes
audun.drivenes@katolsk.no

14. mars var det duket
for konfirmanthelg for
8. klasse på Mariaholm
med undervisning og
sosialt samvær. For å
gjennomføre og sørge for
at det ble en vellykket tur
var vi fem ledere sammen
med pastor Oddvar Moi.

Fredagen møttes ledere og konfirmanter opp ved Café Lyst
rett bortenfor kirken. Det var
ekstra hyggelig å se så mange
kjente fjes fra menigheten og
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katekeseundervisningen to år
tilbake. For noen var det første gang på Mariaholm, mens
andre har lang erfaring
som deltager på forskjellige
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arrangementer ved bredden av
Øyeren i Østfold.
Etter innsjekk og litt organisering spiser vi sammen. To gode
naboer lager god mat til oss.
Etter maten blir vi kjent med
hverandre og har det hyggelig
sammen før vi har kveldsbønn.
Det ble stille på fløyene relativt raskt. Og godt var det, for
da kunne vi stå opp, uthvilte
og klare for en ny dag klokken åtte lørdag morgen med
morgenbønn og frokost på programmet før undervisningen
startet. Tema for helgen var
messen. Da passet det bra med
messe etter undervisningen.

Flott natur og
morsom lek

For å kunne følge godt med
i timene er det viktig å få seg
litt frisk luft. Vi hadde fotballcup mellom timene for å klarne
hodet slik at det var plass til ny

lærdom. Mariaholm ligger veldig flott til ved Øyeren. Det er
flott utsikt og grønt. De flotte
omgivelsene skaper en flott
ramme rundt helgen. Etter lunsj
hadde vi lederne laget et rebusløp med poster alt fra teologiske
kunnskaper til allmennkunnskaper, samt kreative evner ble
målt. Vi hadde lagt lista høyt,
kanskje for høyt. Vi klarte likevel å kåre et vinnerlag.

fløyene lørdag kveld, for søndag morgen var det mange
trøtte fjes å se under morgenbønnen og frokosten. Men etter
frokost var vi klare til messeforberedelser og til å feire messen.
Det ble en fin og flott messe der
flere av konfirmantene bidro
som ministranter, lesere og forsangere. Så var det mat igjen
før vi ryddet hele leirstedet opp
etter oss, og reiste hjem.

Skriftemål og
kveldsbønn

Ungdommene er kirkens
framtid. Og vi hadde flotte ungdommer med oss på denne
turen, de var engasjerte i undervisningen og hadde mange
spørsmål og refleksjoner rundt
det å være kristen. De er også
snille med hverandre og tar vare
på hverandre. De er til og med
snille mot oss lederne. Jeg føler
meg privilegert som får bli kjent
med dem. Menigheten vil også
rette en stor takk til lederne som
bidro til en flott helg.

En annen viktig post på
programmet på våre konfirmanthelger på Mariaholm er at
konfirmantene får gå til skrifte.
Alle sammen fikk muligheten til
å skrifte i kapellet på ettermiddagen. Et annet godt minne fra
helg på Mariaholm er kveldsbønnen lørdag kveld hvor vi
tenner lys og ber sammen.
Jeg tror det var mer liv på
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Fem på Mariaholm
Her er fem av konfirmantene som var med på
konfirmanthelgen, og hva de synes om å være på
konfirmanthelg.

Jonathan
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−−Svarte helgen til forventningene?
‒ Ja, det gjorde det. Lederne
sa det ville bli aktiviteter og
kirkelære.

Benedicta:

−−Kommer du tilbake?
‒ Vi skal ha ny konfirmasjonshelg når vi går i 9. klasse, så ja,
jeg kommer igjen.

til forventningene. Det var mye
bedre! Jeg trodde det skulle
være kjedelig.
−−Hva husker du best?
‒ Jeg husker best aftenbønnen
på lørdag kveld fordi en var
utrolig fin.
−−Kommer du tilbake?
‒ Ja, gjerne.

Sophia Ysabel		

−−Hva husker du best?
‒ Jeg husker best at jeg skriftet.

−−Svarte helgen til forventingene?
‒ Jeg synes det var bedre enn
forventet fordi jeg trodde det
bare skulle være undervisning.
Men så hadde vi ikke så mye
undervisning som jeg trodde
det skulle være, men vi hadde
masse gøy også.
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−−Hva husker du best?
‒ Det jeg husker best er aftenbønnen på lørdag for det var
skikkelig trist, men samtidig
fint.
−−Kommer du tilbake?
-Jeg kommer gjerne tilbake.

Siri

Karen Westbye

Audun Drivenes
audun.drivenes@katolsk.no

−−Svarte helgen til forventingene?
‒ Jeg hadde dårlige forventinger,
men det ble en morsom helg.
−−Svarte helgen til forventningene?
‒ Det gjorde den, og det var en
super helg.
−−Hva husker du best?
‒ Det jeg husker best var rebusløpet og aftenbønnen. Rebusløpet
var veldig gøy fordi vi lo mye
og var ikke så opptatt av poeng.
Vi samarbeidet og lærte mye.
Aftenbønnen fikk meg til å
tenke mer på hva jeg har. Det
var en koselig og rolig stund.

−−Hva husker du best?
‒ Det vil jeg ikke si for da ødelegger jeg overraskelsen for
konfirmantene som kommer
etter oss.
−−Kommer du tilbake?
‒ Jeg kommer gjerne tilbake
fordi det var så gøy å bli kjent
med nye folk og gjøre mye gøy
sammen.

−−Kommer du tilbake?
‒ Jeg kommer mer enn gjerne
tilbake om jeg har anledning til
det.

Ingvild

−−Svarte helgen til forventningene?
‒ Jeg synes ikke helgen svarte
Side 21
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Katekese og konfirmantundervisning 2014/2015
St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby katekese – dvs trosopplæring –
til barn og unge. Også fra og med høsten 2014 er alle barn fra og med 1. klasse
hjertelig velkommen til å delta i katekesen her i menigheten.
De enkelte klassene har undervisning én gang i
måneden – 1. klasse etter familiemessen første
søndagen i måneden (1 time katekese), 2.-7. klasse
én lørdag i måneden (kl 10-14). Forberedelsen til
førstekommunion starter i 2. klasse, barna mottar
førstekommunion når de går i 3. klasse.
Konfirmantkurset går over 2 år (8. og 9. klasse),
og ungdommene blir konfirmert i slutten av 9.
klasse. 8. klassingene skal dette året møtes én lørdag i måneden (kl 10-14), mens 9. klassingene har
samling etter skoletid en hverdag annenhver uke,
fra 16.30 til 18.30 - de kan velge om de vil komme
onsdag eller torsdag. Førstekommunionsbarna
og konfirmantene er invitert til hver sin helg på
Mariaholm (leirsted ved Spydeberg, 1 time fra
Oslo) i løpet av skoleåret.

Vi skal sende ut invitasjonsbrev med mere informasjon om katekesen i august. Dersom dere
ikke får brev, ta gjerne kontakt med oss!.
Følg gjerne med på våre hjemmesider.

Oppstart for katekesen og
konfirmantundervisningen er:

■■ 1. klasse: søndag 7.9. 2014 («Barnas dag» i
menigheten) foreldremøte for 1. klassinger kl
12
■■ 2.-7. klasse: lørdag 13.09. 2014
■■ 8. klasse: lørdag 13.09. 2014
■■ 9. klasse: onsdag 10. eller torsdag 11. september

Har du spørsmål, ta kontakt med Angelika
Wimmer, Tlf 23303200, angelika.wimmer@
katolsk.no

En reise i tro og vennskap
42 reiseglade barn deltok på den årlige katekeseturen til Mariaholm i Spydeberg
Karen Westbye

I slutten av april reiste første-kommunionsbarna
til Mariaholm for en helg med lek, undervisning, skriftemål, bønnevandring og messe.
Katekeseturen er et ledd i trosundervisningen,
og forbereder 3. klassingene til deres første nattverd. Det allerhelligste og største sakrament i den
katolske kirke. De skal motta den hellige kommunionen, Jesus i brødets skikkelse.
Mariaholm, kirkens leirsted og konferansesenter, ligger idyllisk til ved Øyeren en snau times
kjøring fra Oslo. Prest Oddvar Moi ledet messen,
katekeseleder Angelika Wimmer stod for organiseringen, kateketene for undervisningen og
ungdommene hadde ansvar for lek og aktiviteter
med barna. Foreldrene hjalp til med alt det praktiske. Det var en flott gjeng som reiste på tur!
Kateketen Hai fikk barna i gang med en original start på dagen, et friskt kamp-rop. Deretter bar
det rett til lunsj før undervisning. De ble delt inn
Nr 2 -2014
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”For så høyt
har Gud elsket
verden, at han
ga sin Sønn,
den enbårne,
for at hver den
som tror på
ham, ikke skal
gå fortapt, men
ha evig liv.”
		

Johannes 3,16

i grupper, som rullerte i aktiviteter som forming, sang
og troslære. Alle barn gikk til sitt første skriftemål. Det
ble også rikelig tid med lek og moro.
Barna ble bedre kjent med hverandre og stiftet nye
vennskap. Etter en god middag med is til dessert ,ble
kvelden avsluttet med en aftenbønn i det vakre kapellet med utsikt over Øyeren. Dagen derpå begynte med
morgengym og gikk ellers med messeforberedelse,
undervisning, sang, natursti og messe. Helgen var en
fin opplevelse for alle, både store og små.
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”Herre Jesus Kristus, du som er nærværende i alterets
hellige sakrament, jeg tror på deg, jeg håper på deg, jeg
elsker deg. La intet skille meg fra deg, la alt lede til større
fellesskap med deg. La min lengsel etter deg komme til
syne som kjærlighet til dem jeg møter, og la meg snart få
motta deg ved ditt alter. Amen.”
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Vi starter speidertropp

Det begynner å bli noen år siden vi hadde en aktiv
speidertropp i menigheten, men til høsten kan barn
som går i andre klasse og oppover bli speidere. Navn
på speidertroppen er ikke bestemt. – Her er det bare
å komme med forslag, sier Audun Drivenes, barne- og
ungdomsarbeide i St. Hallvard.
−−Hva er speiding?
– Det er nok mange i menigheten som selv har vært speidere
som kan svare like godt som
meg. Kort sagt vil jeg si at som
speider får du møte kristen tro
gjennom friluftsliv og felleskap,
og vi speidere skal utfordre oss
selv til å gjøre ting som er vanskelig å tørre eller klare. Det
kan f.eks. være å tenne et bål
og lage mat utendørs før man
sover under åpen himmel, forteller Audun.
Nr 2 -2014

– I speideren lærer og utvikler
barna seg i små grupper som
kalles patruljer. I patruljen får
barna veiledning og de skal lære
gjennom «learning by doing»
som metode. Speiderne får
gradvis større ansvar og større
utfordringer. Den enkelte speider får da utviklet seg i trygge
rammer. Gjennom å gjennomføre oppgaver får speideren
merker som et bevis på ferdighetene eller aktiviteter hun eller
han har lært seg. Slik får de et
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KFUK-KFUM-speiderne

Anne Ma Riiser
annema.riiser@katolsk.no

synlig bevis på hva de kan og
har gjort som speider.
– Det som er viktig for meg er at
vi gir barna våre et tilbud hvor
kristen tro og friluftsliv står i
sentrum. Da er speideren en
flott arena, sier Audun.
−−Det finnes ulike speiderorganisasjoner. Hvor skal vår tropp ha
tilhørighet?
– Speidertroppen vil være en
del av KFUM/KFUK som er en

av Norges største kristne barneog ungdomsorganisasjoner med
11000 medlemmer. KFUM/
KFUK hjelper oss med å organisere speidertroppen vår og
med å komme i gang, forteller
Audun.
Sognepresten og jeg er veldig
glad for at vi får så mye hjelp
av KFUM/KFUK i denne fasen.
På sikt skal vi sammen med
OKB og KFUM/KFUK tilpasse
det pedagogiske opplegget for
oss som blir en katolsk speidertropp, sier Audun.
−−Kan du gi en kort redegjørelse for
speiderarbeidets historikk?
– Speiderbevegelsen er en av
verdens største barne-og ungdomsbevegelser og har om lag
40 millioner medlemmer i nesten alle land. Bevegelsen ble
startet av en britisk general som
het Robert Baden-Powell i 1907.
Idéen bak speiderbevegelsen
er å utvikle barn og ungdom

fysisk, mentalt og spirituelt
slik at de blir ansvarsbevisste
mennesker som kan spille konstruktive roller i samfunnet.
Denne fostringen skjer gjennom speidermetoden, det vil
si gjennom aktiviteter utendørs, samarbeid, leiropphold,
turgåing, og ved å lære om
naturen, sikkerhet og førstehjelp. Det å kunne reise på
overnattingstur i skog og mark,
og klare seg med få hjelpemidler, styrker karakteren. Ett av
speidernes idealer er ridderen
Sankt Georg. Speiderne feirer
St.Georgsdagen hvert år den
23. april. Et annet kjennetegn
for speiderbevegelsen er speiderdrakten, som er inspirert
av militære sommeruniformer.
Den innbefatter speiderskjorte
og skjerf.
−−Hva vil det koste å være med?
– Det er ikke bestemt hva kontingenten vil være, men den vil
nok ligge på om lag 400,- kroner
i halvåret. Jeg vet at mange lurer
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på om man må kjøpe mye utstyr
og klær for å være med. Slik er
det ikke. Barna vil få et speiderskjerf når vi begynner og etter
hvert vil vi sikkert også ønske
å ha speiderskjorte. Utover det
trenger man ikke noen annet
enn helt vanlige klær man kan
være ute i. Vi skal bruke nærområdene i Oslo for å reise på
tur i, så det vil ikke være noen
utgifter til transport annet en
billett til kollektivtransporten,
sier Audun.
−−Hva skal man gjøre for å melde seg
til St. Hallvards speidertropp?
– Dersom du har lyst til at barna
dine skal bli speidere må du
kontakte meg på epost: audun.
drivenes@katolsk.no Vi trenger både barn og noen voksne
som kan hjelpe til. Jeg kommer
til å ha hovedansvaret, men det
er viktig at jeg får noen andre
voksne med til å hjelpe til, sier
Audun.
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Barnas side
Om lam og sauer
Agnus Dei er latin og betyr Guds lam. Har du hørt de ordene før? Kanskje når du
var i messen? Vi synger Guds lam i messen. Noen ganger på norsk, noen ganger
på latin. Følg med neste gang du er i messen og se om du legger merke til disse
ordene.
På bildet under ser du Den gode hyrde. I Evangeliet hører vi flere ganger om den
gode hyrde, og om hans sauer. Jesus fortalte ofte lignelser, noe som skulle ligne
på noe. Hvem tror du den gode hyrde er? Hvem er sauene? Den gode hyrde
finner alltid sauen han ser etter, ser du hvordan han skal gjøre det i labyrinten til?

ST. hallvard MENIGHET
Marta Bivand Erdal - bivand@hotmail.com

Den gode hyrde er det laget mange bilder av, helt fra de første kristnes tid.
Fargelegg bildet slik du syns det bør være.
Her er teksten til “Guds lam” som vi synger i messen. Les gjennom, eller syng,
sammen med en voksen. Dette handler også om et lam. Men hvem tror du at Guds
lam er her? Hvem er det som tar bort verdens synder, og som kan gi oss sin fred?
Kanskje du husker at vi også sier “Guds fred” og gir hverandre hånden i messen?
Følg med neste gang du er i messen :)

GUDS LAM

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
		 miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
		 gi oss din fred.
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- Jeg arbeidet høsten 2001 i
Voksen menighet i den Norske
Kirke og ledet en del barnegrupper. En dag fikk jeg en
inspirasjon. Jeg satte meg ned
og fortellingen ble nedskrevet
på 25 minutter. Den da nyansatte kapellanen, Kjetil Rosnes,
og jeg satte den opp som dukketeater på en familiegudstjeneste.

ANNIKA GYLDENÅS

barnebokforfatter bosatt i St. Hallvard
Annika tilhører St. Hallvard menighet. Under
presenterer hun seg selv. Deretter følger
intervjuet som Mari A. Lunde har gjort med henne.
Etter intervjuet finner du Maris anmeldelse av boken
«Herr Sur, fru Glad og lille Bertil mus»
Jeg heter Annika Gyldenås og
er født og oppvokst i Göteborg i
Sverige. Jeg utdannet meg etter
hvert til både drama- og menighetspedagog (type kateket). Jeg
gikk også et forfatterkurs et
semester på folkehøgskole. Jeg
arbeidet deretter i den Svenske
kirken, med barn i alle aldre,
men også med ungdommer og
voksne. I 1997 giftet jeg med en
norsk mann, Helge Gyldenås,
og flyttet hit til Oslo. Vi har en
datter som heter Rebekka. Hun
er 14 år. For 4,5 år siden konverterte jeg til katolisismen. Rett før
dette startet jeg et lite kristent
bokforlag, Gyldenås bokproduksjon, der jeg har gitt ut og
selger min barnebok.
Jeg skrev altså boken som protestant. Det kan man se på at en
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av hovedfigurene i boken, Fru
Glad, sier at hun skal på en lovsangsgudstjeneste. Ellers er det
en felleskirkelig fortelling. Jeg
kaller meg ikke forfatter, ettersom det er jeg selv som gir ut
bøkene. Men jeg er glad i å
skrive. Om du får lyst til å kjøpe
boken min, kan du ringe meg
på tel. 22 61 15 10. Ellers finnes
den i St Olavs bokhandel i Oslo
og i bokskapet i St Hallvard
menighet.
Intervju med Annika Gyldenås
av Mari Atlanta Lunde.
Det er en stor glede å intervjue
en glad barnebokforfatter som
heter Annika Gyldenås. Hun har
skrevet en bok som er perfekt til
høytlesing og som grunnlag for
diskusjon i undervisning.
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Mari A. Lunde
mariatlanta.guide@gmail.com
Annika Gyldenås
arsk37@gmail.com

Det er hyggelig at intervjuet
er for Hallvardsvaka som er
Annikas egen menighet.
- Du har skrevet en morsom kristen barnebok. Hva heter boka
og hvilken aldersgruppe er den
tenkt for?
-Boken heter Herr Sur, Fru Glad
og lille Bertil Mus. Jeg tenker
meg at boka egner seg for barn
fra fireåringer til ni år.
- Har du alltid likt å skrive?
-Ja. Jeg begynte at drømme om å
bli forfatter da jeg var 8 år.
- Når bestemte du deg for å
skrive denne boka? Og hva satte
fart på sakene?

Etter hvert begynte jeg å tenke
på om dette kunne bli en barnebok. Etter flere år kontaktet jeg
en av mine beste venninner i
Göteborg, Eva Grahn. Hun sa ja
til å tegne bilder til boken. Det
ene ledet til det neste. Så startet
jeg opp mitt eget bokforlag.
-Jeg synes at det er for få kristne
barnebøker og de fleste er bibelfortellinger. Det er fint med
bibelfortellinger, men barn trenger også skjønnlitteratur. Savnet
du kristne barnebøker som barn
selv?
-Nei, det kan jeg ikke si. Jeg er
ikke oppvokst i en aktivt troende familie. Min lillebror og
jeg bad aftenbønn sammen
med våre foreldre, og det var
det, den gang. Men jeg hadde
en liten bok som handlet om
lille Elias i templet som jeg likte
svært godt. De første årene
på barneskolen lånte jeg noen
bøker, som faktisk fortsatt finnes å få kjøpt, som handlet om
Jesu liv og under. Jeg trodde
på det som stod skrevet, så jeg
hadde jo en barnetro. Når jeg
var ca. ni- ti år, snek jeg meg inn
av og til på min storebrors rom
og lyttet på hans grammofonplate “Jesus Christ Superstar”
av Andrew Webber Lloyd. Den

hadde en stor innvirkning på
meg. Da jeg var ti år, gikk jeg et
semester på søndagsskole, der
vi fikk hver vår barnebibel. Den
leste jeg mange ganger.
Som mor? Ja, hva skal man si.
Det er jo som du sier at de fleste
barnebøker er bibelfortellinger,
og det er jo det aller viktigeste.
Men jeg savnet, allerede da jeg
arbeidet i den Svenske kirken i
Sverige og da Rebekka vokste
opp, fortellinger om hvordan
troen kan te seg praktisk i vår
hverdag her og nå.
-I boken likte jeg også at barn
skal vite at ikke alle er perfekte,
selv om de er kristne. Herr Sur
er et morsomt og godt eksempel
på dette. Har du noen egne tanker eller erfaringer rundt dette
du vil dele?
-Det ville vel være en løgn å
ikke si at de fleste mennesker
har sider som burde forandres
til det bedre. Herr Sur i fortellingen sutrer og er misfornøyd hele
tiden. Det er jo bare et eksempel
på noe som ikke er bra. Det kan
jo også være at man er misunnelig, ofte er sint, er gjerrig - ja,
mange andre ting. Det som er
herlig er jo at man kan bli forandret. Med Guds hjelp og med
en aktiv vilje i bønnen, som i
boken, kan man bli mer til det
som Gud vil og som også påvirker de folk vi møter på en mer
positiv måte. Etter hvert kan
det bli en konkurranse med en
selv. Man konkurrerer, ikke på
en verdslig måte, men sammen
med Treenigheten mot sitt
gamle jeg for å nå “seierkransen”, “1 Kor 9:27”.* Da blir livet
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spennende, ettersom det aldri
blir statisk. Man kan forandres
om og om igjen til tross for at
man kan mislykkes underveis.
Jeg vil også si at de færreste av
oss er som Fru Glad, altså alltid
Glad. De fleste har jo perioder i livet av indre og/eller ytre
smerte eller er i sorg over noe. Å
gå og si til et menneske som er i
den situasjonen at hun ikke får
kjenne det hun kjenner, er misforstått veiledning. Men jeg tror
på at om man prøver å få en mer
positiv livsinnstilling generelt,
blir man naturligvis lykkeligere
- og dermed gladere.
-Du er en aktiv katolikk. Mange
i katolske miljøer i Oslo har
sett boka. Hvilke reaksjoner og
kommentarer har du møtt?
-Faktisk bare glade og positive,
gledelig nok.
-Når kommer neste bok fra deg?
Har du noen ideer.
-Nei, jeg har ikke noen ideer.
Om jeg har et budskap jeg vil
dele? Oi, den var dyp. I så fall
vil jeg si at vi, både ungdommer og voksne burde meditere
over bibelsitatet fra Mik: 6-9:
“Menneske, Herren har jo sagt
deg hva godhet er, og hva han
krever av deg: at du skal gjøre
det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med
din Gud”.* Vi lever i en altfor
narsissistisk tid. I Guds rike her
på jord skal ikke den narsissistiske oppførsel og holdning
være det som dominerer.
*Det Norske Bibelselskap 1978/85
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Bokanmeldelse av

«Herr Sur, fru Glad og lille Bertil mus»
Ny kristen barnebokperle.
Det er en stor glede å ha
kommet over «Herr Sur,
fru Glad og lille Bertil
mus» skrevet av Annika
Gyldenås og illustrert av
Eva Grahn Friberg.
og Lasse Stein Borgen
mariatlanta.guide@gmail.com

Herr Sur blir inspirert av fortellingen og vi kan avsløre at
livet hans blir bedre. Han ser på
kona som nydelig, barna som
flotte, maten som mindre brent,
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FRA URTEGATEN TIL ENERHAUGEN
Vi fortsetter beretningen fra Hans Bruces bok, og er nå kommet til:
Etterkrigsårene

Etter annen verdenskrig
skjedde det store forandringer.
Tanken på nybygg var umulig,
men det ble bygget et vindfang til kirken, i tillegg klarte
man å skaffe nye dører og
dobbeltvinduer i prestegården. Foreningslokalet ble også
pusset opp. Det var også en
del endringer for prestene.
15.mai 1946 kom pater Johan
Albert Castricum til Norge fra
Nederland, pater Hanssen kom
tilbake til St. Hallvard fra Hamar
og pater Novatus ble sokneprest
etter pater Notenoom.

Mari Atlanta Lunde

Handlingen er, som tittelen
nevner om Herr Sur og Fru
Glad. Begge går i kirken hver
søndag og ber til Gud hver dag.
Likevel er Herr Sur misfornøyd
med absolutt alt og alle i sitt liv.
Det er som en regle over uflaks
og Sur blir mer og mer misfornøyd og krokrygget. Fru Glad
setter Sur på et bedre spor gjennom en fortelling om Bertil Mus
som også er misfornøyd, selv
om han leser i bibelen hver
kveld. Endelig finner Bertil
ordene fra bibelen «Takk alltid Gud» og begynner å leve
etter dette med godt resultat.
Fru Glad har en god strategi.
Hun gir Sur i oppgave å takke
og siden komme tilbake på en
kopp kaffe. Oppgaven først, så
kaffebelønning.

ST. HALLVARD MENIGHET

det gamle kameraet som brukbart og ingen ende tar det. Han
er ikke lenger krokrygget, men
danser gjennom livet. Herr Sur
bytter navn, men det får være
en hemmelighet du finner når
du leser boka. Leseren blir også
nysgjerrig på hva som skjer
videre med Fru Glad.
Det er deilig å lese en bok med
meningdybde for barn. Det kan
være for lettvint å tro at alt er
fantastisk bare man er kristen og
går i kirken og ber. Denne boka
trekker lengre linjer. Derfor er
det en god samtalebok å bruke
med barn hjemme, i katekese
eller på søndagsskolen.
Bokens styrke er at vi føler at vi
kjenner igjen karakterene i boka.
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Hilsen, påsken 2014.

De første årene etter krigen skjedde endringer som
fikk betydning for legmannsarbeidet i menigheten. Mange
mente det var lite i pakt med
tiden at det fantes ungdomslag for både kvinner og menn.
I 1947 var Oslo katolske ungdomslag et faktum. Samtidig
ble Ungdomsforbundet for hele
Norge stiftet, og det vokste etter
hvert frem et sterkt nordisk
samarbeid. Her vokste en ny
generasjon legfolk frem, disse
skulle senere prege legmannsarbeidet i kirken og i St. Hallvard
menighet. Speiderarbeidet kom
også i gang igjen, og Katolsk studentlag var også et inspirerende
innslag i lagmannsarbeidet.

Annika Gyldenås er ofte å se i St.
Hallvard

I 1947 fant biskop
Mangers det ut at det var
unødvendig med en forening for gifte og en for ugifte

De er svært humoristisk fremstilt og vi føler å ha møtt dem.
Kanskje de ligner på oss selv
litt? Både tekst og bilder strutter av humor.
Boka passer for barn fra 4 år til
minst 10 år og voksne som har
humor og kan se flere dybder i
det de leser. For dette er en bok
om omvendelse til et bedre liv
med inspirasjon fra Pauli ord i
Efeserne 5:20 «Takk alltid Gud,
Faderen, for alle ting i vår Herre
Jesu Kristi navn».

kvinner. Mariakongregasjonen
var for ugifte kvinner,
Elisabethkongregasjonen
for gifte. I mens fortsatte
både Birgittaforeningen og
Josefsforeningen sin virksomhet.
I 1949 var det fest hos
fransiskanerne. Da var det 25 år
siden de kom tilbake til Norge.
I tillegg til klosteret i Urtegaten,
betjente de andre kirker i landet,
bl.a. kirken i Kristiansand.
Selv om menigheten var
tallmessig liten, har den i hele
sin eksistens vært en integrert
del av byen. For mange fremmede, som kom fra andre land,
fant i denne lille bakgårdskirken igjen noe av det som
hadde gitt deres liv mening
og innhold i oppvekstens år.
Og når det i 1950 skulle feires
900 -årsjubileum i Oslo, var det
naturlig at St. Hallvard menighet kom til å spille en viktig
rolle når den katolske kirke
skulle delta i feiringen. Det var
jo innen menighetens grenser at
byen vokste frem. St. Hallvard
er jo også byens vernehelgen.
Jubileet ble feiret med pontifikalmesse i Ruinparken i
Gamlebyen. Oslo kommune
var godt representert i messen.
Båndene ble knyttet tilbake til
den tid da Kirken, klostrene og
bispegården var viktige ledd i
byens liv.

kreve at menigheten gjorde sin
innsats; flyktningetallet øket.
Mange av flyktningene var
katolikker, og Katolsk flyktningeråd ble opprettet.
I 1951 kom et nytt «tilskudd» på menighetens grunn.
Franske dominikanersøstre fra
Lourdes oppfylte en bønn fra
en norsk kvinne som ønsket
å opprette et kloster i Norge. I
sitt testamente skrev frøken
Knudtzon: «Min hensikt med å
opprette dette kloster er at det
skal være et hellig sted, hvor
Gud blir elsket og lovet og hvor
mange gjør bot i forening med
den lidende Kristus, for all den
likegyldighet som finnes i mitt
kjære fedreland.» I 1951 kom de
første søstrene til Lunden, og 8
år senere fikk Lunden kloster
sin kirkerettslige selvstendighet.
Selv om søstrenes tilstedeværelse i St. Hallvard menighet
nærmest har vært usynlig, har
den på mange måter hatt en
uvurdelig innflytelse på hele
det kirkelige fellesskap, sett i lys
av bønnens betydning for våre
liv. Og mange har søkt råd, trøst
og stillhet bak klosterets murer.

I begynnelsen av 50-årene
begynte verdensproblemene å
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Synlig kristen?
Helge Grimnes
helgegrimnes@gmail.com

For en tid tilbake besøkte vi
noen venner i Georgia i USA.
Georgia tilhører det såkalte
”bibelbeltet” i USA, et område
der troen på Kristus står sterkt
og preger menneskene og kulturen. Ett eksempel er en fast
food kjede vi ikke har hørt om i
Norge, men som er svært populær der borte, og som er startet
av en kristen gründer. Denne
kjeden holder stengt på søndager (!), noe som er uvanlig både
der og hos oss.

kultur. Men opplevelsene de
fire dagene vi var i Georgia
ble en påminnelse om hvor
anstrengt forhold vi nordmenn
har til troen. Selv blant kristne i
Norge merker man ofte en sjenanse overfor det å be sammen.
Og dersom man gjør det åpenlyst på en restaurant, får du
gjerne en del undrende blikk.
Man blir kanskje ikke kastet ut
av betjeningen, men stemningen i rommet kan fort bli noe
anstrengt.

Det som likevel gjorde sterkest
inntrykk var hvor naturlig del
av dagliglivet troen på Kristus
var for våre venner. Det er
naturlig å snakke om tro, det
er naturlig å be sammen og kirkegang er en selvfølgelig del
av deres liv. Ved en anledning
ble vi invitert til middag på en
helt vanlig restaurant. Midt i
blant de andre gjestene var det
naturlig for våre venner å folde
hender, bøye hodet og be en
bønn for maten. Det vakte på
ingen måte oppsikt i lokalene,
men var snarere en naturlig del
av tilværelsen der. Både når vi
ankom våre venners hus, og når
vi skulle dra hjem noen dager
senere, var det naturlig å be en
takkebønn sammen.

Å ha levd noen få dager
sammen med mennesker som
har troen som en så naturlig del
av sin kultur, for så å dra tilbake
til det kalde nord, var litt tungt.
De har sine utfordringer i USA
også, ganske mange av dem,
men ikke når det gjelder å være
åpent kristen.

I flyet på vei hjem, med den
grønne og flotte staten Georgia
bak oss, hadde jeg det litt vanskelig. Jeg er både glad i og
stolt av Norge, vår historie og

Vi har ulike erfaringer med å
fortelle andre at man tror på
Jesus Kristus. Min erfaring er
at de fleste her til lands blir litt
forlegne når man forteller om
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troen. Selv om kristendommen
har vært en del av vår kultur i
uminnelige tider, er det likevel
betraktet som en privat sak hva
man tror på og hvor stor betydning troen har for oss. Samtidig
er det liten tvil om at de fleste
i vårt land tror på Gud. Både
presters erfaring og meningsmålinger viser det. Men, man
er svært så tilbakeholdne med å
fortelle andre om det. Hvorfor
det er slik finnes det sikkert
mange gode forklaringer på.
Men når vi skal forsøke å etterleve Jesu misjonsbefaling i våre
liv, er det noe vi simpelthen
bare må ta hensyn til.
På arbeidsplassen er det min
erfaring at trosspørsmålet er nesten et ”tabu”. Det er
bekvemt å mene at arbeidsplassen ikke er stedet der man skal
stå frem som en troende. Man
er på arbeidsplassen for å gjøre
en jobb, ikke for å omvende folk.
Et slikt syn er et godt eksempel
på hvor sektorisert forhold vi
har til troen her til lands. Troen

hører til på fritiden, ikke på jobben! Som kristne må vi forholde
oss til dette som en del av vår
kultur, men likevel er det feil av
oss å akseptere det fullt ut. Selv
finner jeg dette ganske ”kvelende” og til tider frustrerende.
Vi er mennesker og ikke maskiner. Troen er en del av våre liv,
vår personlighet, hele grunnlaget for vår eksistens. Å holde
dette tilbake på arbeidsplassen
vil være feil. Jobben er jo så stor
del av livet vårt.
Samtidig må vi ha ta hensyn til
at arbeidsgiveren betaler oss
for å gjøre en jobb, og at det er
derfor vi er der. Dersom det å
bekjenne troen åpent blir et sosialt problem på arbeidsplassen,
for eksempel ved at andre blir
ubekvemme, eller at det skaper
konflikter overfor andres tro
eller livssyn, så må vi ta hensyn
til det. Om ikke annet, så i hvert
fall av respekt for den som betaler oss lønn for å gjøre et stykke
arbeid.
Vi alene kan ikke forandre vår

nasjons forhold til et åpent og
aktivt kristent liv og bekjennelse. Slikt tar tid. Vi må derfor
være tålmodige som kristne,
men likevel ikke usynlige. Det
som er en naturlig del av livet
vårt, må vi få lov til å fortelle
om på jobb og ellers i livet. Men
det er en svært vanskelig balansegang vi lever med til daglig;
verken å være usynlige som
kristne, eller å pådytte andre
vår tro.
Vårt utgangspunkt bør være
at kolleger, venner og naboer
vet at vi er kristne, at vi går til
messe, at vi ber. Vi bør være
tydelige og åpne, men ikke
påtrengende eller masete. Vi
bør vise at dette er en naturlig
og sentral del av våre liv, men
ikke være det eneste vi kan
prate om. Hvis du for eksempel opplevde noe komisk under
messen (som f.eks. at presten
glemte å slå av mikrofonen
under toalettbesøket), så skal
du som alle andre kunne dele
morsomme opplevelser med
dine kolleger og naboer dagen

derpå. Hvis en kollega uttrykker spott eller forakt for kristne
eller andres religion, så skal du
som en naturlig reaksjon kunne
si ifra at dette rammer også deg.
Hvis du må ta fri en fredag for
å forberede feiringen av førstekommunion, så la det ikke være
en hemmelighet at dette er en
stor dag i din familie.
Jeg skulle ønske at vi i Norge
hadde den samme grad av
naturlighet og åpenhet overfor troen som det våre venner i
Georgia viste, og som er vanlig
i mange andre steder i verden.
Jeg tror alle kristne her til lands
savner det, samtidig som vi
ønsker å ta vare på vår egen
kultur og omgangsform. Og
det kan vi gjøre noe med ved å
være oss selv, på arbeidsplassen, i møte med naboer, på fest
og ellers der vi ferdes. Alle kan
vi skape muligheter for andre
til å søke troen der den finnes,
nemlig hos deg som er kristen
og gjennom fellesskap med hele
den kristne kirke. La Kristi lys
skinne gjennom oss!

Kurs for voksne i St Hallvard menighet
Kurs i katolsk tro

Menigheten arrangerer hvert år
et slikt Kurs i katolsk tro. Årets
kurs starter mandag 8. september kl 18.30, varer fra kl 18.30
til 20.15, og deltakerne samles hver 14. dag hele skoleåret.
Kurset passer for personer som
ønsker å bli opptatt i Den katolske kirke, for voksne katolikker
som ikke tidligere er blitt konfirmert, og for andre som ønsker å

lære om eller friske opp sin tro.
(P Oddvar Moi er ansvarlig for
dette kurset. Kontakt ham pr
e-post: oddvar.moi@katolsk.no)

Ekteskapskurs

Alle som skal gifte seg katolsk,
må ha et forberedende ekteskapskurs, og i St Hallvard
menighet arrangeres det ett slikt
kurs på norsk og ett på engelsk
høsten 2014, og to kurs på norsk
Side 35

og ett på engelsk vinteren/våren
2015. (P Oddvar Moi er ansvarlig for disse kursene.) Det blir
også arrangert ekteskapskurs
på polsk ved behov.
Menighetens nettsider (http://
sthallvard.katolsk.no) har
informasjon om alle disse kursene og mye annet som skjer i
menigheten.
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REIS MED ST. HALLVARD

Vi har mange reiseglade mennesker i vår menighet. Enkelte av dem liker også å arrangere turer
for andre, hvilket kan bidra til å forenkle reiseforberedelser og gi garanti for gode opplevelser for
oss andre.
Hallvardsvaka har mottatt to tilbud som menigheten – og andre kan benytte seg av.
Arrangementsutvalgsgeneral og primus motor i
Katolsk Forum- St. Hallvard, Frøydis Gustavsen,
forteller at nå planlegger Arrangementsutvalget
tur til Tallinn. De håper at mange vil melde seg
på. Informasjon om turen finner du på side 8.
Men nå informasjon om Arrangementsutvalgets
tilbud:
Geir E. Moens tilbud: Geir E. Moen er rektor på
Tøyen skole med arkeologi i sin fagkrets. Han
er lidenskapelig Roma-farer og deler gjerne sin
kunnskap med flere. Han reiser jevnlig til Roma,
gjerne fast i skolens høst- og vinterferie. (red)
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Roma i høstferien

Hvis du hadde tenkt deg til Roma en eller flere
dager i høstferieuken (lørdag 27. september til lørdag 4. oktober) har Hallvardsvaka fått tillatelse til
å opplyse at vårt menighetsmedlem Geir Moen
også er der, og at han absolutt er villig til å lage
et opplegg for mindre eller større grupper fra
menigheten. Geir har reist til og fra Roma i mer
enn 40 år og vet ikke hvor mange grupper han har
hatt der. Mer enn 50 men trolig færre enn 100, er
hans svar på det spørsmålet. Opplegget kan være
for hele uken eller for deler av den.
Geir kan ta deg med i kjente og ukjente kirker,
antikkens kjente og ukjente moumenter, kanskje
en tur til det antikke Romas havneby Ostia eller
en koselig tur til Orvieto, der pavens curie måtte
oppholde seg på 1200-tallet, og fremfor alt til hyggelige og rimelige restauranter.

NYTT FRA FRANSISKUSHJELPEN
Pleietjenestens fagdag

Tradisjonen tro arrangerte også
i år pleietjenesten fagdag for
samarbeidspartnere. Fagdagen
ble avholdt fredag 7.mars, i
menighetssalen til St.Hallvard
kirke. Over 100 deltakere fikk
være med på en dag fylt av gode
forelesere, inspirasjon, god mat
og drikke og godt humør. Blant
temaene på dagen var ‘Barn
som pårørende’, ‘Ventesorg’,
og ‘Kommunikasjon-På liv og
død’, sistnevnte ved vår flotte
lege Nina Borge. Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger
på fagdagen, og gleder oss allerede til neste i 2015! Vi vil også
takke St Hallvard kirke for at vi
får benytte menighetssalen til
denne dagen.

Studietur

19-21 mars var ledergruppen
på studietur til London. På to
dager besøkte vi tre ulike tiltak. St.Christophers Hospice
var verdens første Hospice,

grunnlagt av Ciseley Saunders.
I dag er dette et stort senter
som inkluderer både heldøgns
sengepost, dagtilbud i form av
dagsenter /trening og kurs, og
mulighet til å komme i kontakt
med sosionomer, psykologer
og andre. St.Christopher’s har
over 800 frivillige som jobber
med både innsamling, kursing
og daglig drift. Vi ble imponert!
Vi besøkte også Doctors of the
World, som er en internasjonal humanitær organisasjon
som tilbyr gratis helsehjelp
til utsatte grupper, slik som
migranter, mennesker i rus-og
prostitusjonsmiljø, mennesker
uten bosted, og mennesker uten
økonomisk mulighet til å skaffe
legehjelp på egen hånd. I ØstLondon besøkte vi deres senter
som driftes av frivillige leger,
sykepleiere og sosialarbeidere.
Senteret tilbyr akutt helsehjelp,
informasjon og praktisk hjelp til
sårbare grupper, og de hjelper

til med å finne frem til andre
tjenester som er nødvendig.
Doctors of the World jobber for
at alle skal ha rett til helsehjelp,
uavhengig av sosial status og
hvor man oppholder seg.
Haven house er et ressurssenter for barn og deres familier i
London. Senteret henvender seg
til barn med en livstruende eller
livsbegrensende diagnose, og
tilstreber å avlaste og hjelpe barnet og deres familier best mulig.
Senteret fungerer både som et
dagtilbud, og også som et senter
med tilbud om korttidsopphold,
og opphold ved livets slutt. De
er tilknyttet en egen leilighet
hvor berørte familier kan bo
ved behov. Haven House samarbeider tett med lokalmiljø og
skole, og mye av deres drift er
basert på frivillighet. På bilde
under ser man et glimt fra et av
lekerommene deres! Her var det
mye livsglede å spore!

Tenker du på at du kunne ha lyst til å dra til
Roma, kan du ringe Anne Ma Riiser, St Hallvard
Menighet tlf 23303202
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Historisk fredsavtale på Filippinene
I slutten av mars ble en historisk fredsavtale mellom den
Filippinske regjeringen og den
muslimske opprørsgruppen
Moro Islamic Liberation Front
(MILF) signert. Tilhengere av
avtalen håper at dette skal være
slutten på den væpnede konflikten som har pågått i nesten
40 år på øya Mindanao sør på
Filippinene.

Lite kjent konflikt

av de fattigste regionene på
Filippinene. Konflikten er dypt
rotfestet i materiell, kulturell og
systemisk urettferdighet mellom de tre befolkningsgruppene
på øya; katolikker, muslimer og
urbefolkning. Om fredsavtalen
som nå er undertegnet faktisk
fører til fred på øya er det gode
nyheter for de mange som har
levd i konfliktfylte samfunn i
flere tiår.

Konflikten på Mindanao er
en av to større konflikter på
Filippinene, men er nok lite
kjent for mange i Norge. Dette
til tross for at konflikten har
pågått i nesten 40 år og har ført
til tap av om lag 120 000 menneskeliv. I tillegg har konflikten
tvunget om lag 2 millioner mennesker på flukt og den er
dessuten en medvirkende årsak
til at Mindanao regnes som en

Nr 2 -2014

Forsiktig optimisme

Caritas har drevet freds- og forsoningsarbeid på Mindanao i
10 år og er forsiktige optimister til avtalen. – Om avtalen
faktisk fører fram er det selvfølgelig svært gode nyheter for
befolkningen på Mindanao, sier
programkoordinator for Caritas
Norges arbeid på Filippinene,
Tuva Skjelbred Nodeland. –
Samtidig er det viktig å huske

at man har forsøkt å skape
fred på Mindanao i flere titalls
år, og så sent som i 1996 ble
en lignende fredsavtale signert. Opprørsgruppen som nå
har forhandlet med regjeringen, er en utbrytergruppe fra
separatistbevegelsen som signerte avtalen den gangen, sier
Nodeland. Vi har sett før at
det er vanskelig å få til en solid
avtale med en bevegelse der det
er interne splittelser.
Også i arbeidet med dagens
avtale er det flere grupperinger som har blitt ekskludert fra
prosessen, deriblant andre muslimske grupper, kristne grupper
og urbefolkningsgrupper. Flere
av disse er negative til avtalen.
Så sent som høsten 2013 så man
tydelige tegn på dette da opprørere fra gruppen Moro National
Liberation Front (MNLF) tok
hundrevis av gisler i utkanten av byen Zamboanga sør på
Filippinene.
Allikevel mener Nodeland
det er grunn til optimisme i
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dag. – Avtalen som nå signeres inneholder etter sigende
større autonomi for de om lag
10 millionene muslimer sør på
Filippinene og lovnader om at
en større andel av inntektene
fra mineralutvinningen på øya
skal komme lokalbefolkningen
til gode. Dette har vært noen
av kjerneområdene i konflikten, forteller Nodeland. - Det
har dessuten blitt lagt ned mye
arbeid i å bygge opp en fredskultur på grasrotnivå i forkant
av denne prosessen. Her har
blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner og den katolske kirke
vært aktive, avslutter Nodeland.

Caritas Norge på
Filippinene

Caritas Norge har arbeidet på
Filippinene siden 1980-tallet,
vi støtter dessuten nødhjelpsarbeidet på Filippinene og har
vært involvert i fredsarbeid på
Mindanao de siste 10 årene. Våre
fredsprosjekter på øya har som
mål å skape underliggende forhold slik at fred blir mulig, samt
bygge opp folks kunnskaper og
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evner til å skape fred. Dette gjøres gjennom samarbeid med 21
lokale partnerorganisasjoner.
For å motvirke den materielle
urettferdigheten, tilbys de fattigste muligheter til å skaffe
seg et levebrød. For å komme
de systemiske urettferdighetene til verks, hjelpes forbigåtte
urbefolkningsgrupper å få jordrettigheter, og man bevisstgjør
lokalregjeringer om urbefolkningers rettigheter. For å møte
utfordringene representert ved
folks rotfestede fordommer
mot hverandre, er det iverksatt bred toleranseskolering i
form av inter-religiøse dialoger,
fredsopplæring på skoler og i
lokalsamfunn, samt kursing av
lokale regjeringsrepresentanter
og andre nøkkelpersoner.

Støtt Caritas’ arbeid
på Filippinene

Vil du støtte Caritas’ arbeid
på Filippinene? Gi en gave på
www.caritas.no, eller benytt
Caritas’ gavekontonummer
8200.01.93433. Merk innbetalingen med “Filippinene”.
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Kari-Mette Eidem døde 5.
mai etter en tids sykdom, 70
år gammel. Hun hørte ikke til
St. Hallvard menighet, men
var godt kjent av mange
her på grunn av sitt store
engasjement og omsorg for
sine medmennesker ikke bare
i St. Magnus menighet på
Lillestrøm og i Caritas, men
også for alle oss andre.
Peggy Bruce
mmbruce@frisurf.no
Caritas Norge

På slutten av 1970 tallet , da
tallet på flyktninger vokste, så p Henk Heimeriks i
St. Magnus at det var et stort
behov for hjelp. 1.januar 1979
ble Kari-Mette Eidem ansatt i St.
Magnus menighet som koordinator for flyktninger i Nedre
Romerike og fylte denne oppgaven i nærmere 16 år. En av
mange arbeidsoppgaver var
integrering av flyktninger i
menigheten. Kari-Mette startet
et samarbeid med andre katolske Østlandsmenigheter, en
inspirasjon også for St. Hallvard
menighet der hun samarbeidet
med Sr. Marit.
I 1994 ble p. Henk Heimeriks
moderator for pastoral-teamet i
St. Hallvard, men fortsatte som
tilordnet prest for Lillestrøm.
Kari-Mette ble samtidig ansatt
som menighetsleder for St.
Magnus menighet, formelt og
høytidelig innsatt av biskopen.
Som menighetsleder hadde hun
ansvar for det daglige arbeid,
ikke bare administrasjon, men
også alt pastoralt arbeid. I denne
perioden samarbeidet hun med
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pastoral teamet i St. Hallvard,
og prestene som holdt messe,
dåp, og bryllup kom stort sett
fra St. Hallvard
Etter 3 år gikk veien i 1997 til
Caritas, som vanlig medarbeider, i 2001 som fungerende
generalsekretær. I 2002 ble
Kari-Mette ansatt som generalsekretær frem til 2011. I denne
perioden var hun styremedlem i Caritas Europa 2002-2011,
hvorav de siste 4 årene som
visepresident. Mange av oss
har gode minner fra Caritas
samlinger på Mariaholm og
fra St. Hallvard-konsertene der
Kari-Mette inspirerte oss til innsats for Caritas. Som pensjonist
ble hun frivillig medarbeider i
Fransiskushjelpen og fra høsten
2013 også styremedlem.
Jeg ble kjent med og venn med
Kari-Mette på fransiskanernes
pilegrimsreise til Assisi i 1982,
etterpå i fransiskusgruppen som
i 1987 ble Legfransiskanerne
i Oslo og Lillestrøm. Her var
Kari-Mette en inspirator med
sin evne til å dele kunnskaper
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og til å bygge kirke sammen, vi
ble kjent med fransiskansk spiritualitet i et fellesskap som
vokste og utviklet seg til en
Legfransiskaner fraternitet. De
siste halvannet årene var hun
leder for Samarbeidsrådet for
Legfransiskanerne i Norge.
Kari-Mette var et sterkt menneske, med et stort og varmt
personlig engasjement, et menneske med masse humor. Hun
så oss alle - hadde ikke bare
omsorg, men også et våkent
øye og et åpent sinn for sine
medmennesker, og det tenker
jeg må ha vært en styrke i alt
hennes arbeid for flyktninger,
i menigheten, i Caritas, som
legfransiskaner.
Hun var klok og kunnskapsrik, lyttende, og en god
samtalepartner.
Vi er mange i St. Hallvard som
kommer til å savne Kari-Mette
Eidem. Våre tanker og bønner
går til Frode, Helene og Ingunn
og barnebarn. Herre, La det
evige lys skinne for henne.

TAKK TIL SR. ALEKSANDRA OG
VELKOMMEN TIL SR. KLARA
Anne Ma Riiser
annema.riiser@katolsk.no

Årets påskehøytid avsluttet sr. Aleksandra
Mikalskas sin gjerning som sakristan i St.
Hallvard kirke. Som mange av dere vet, er hun
St. Elisabethsøster med tilhold på Nordstrand. Nå
er hun flyttet til Tønsberg hvor hun nå skal gjøre
tjeneste.
Vi har vært vant til å se henne i og i nærheten av
sakristiet alltid travel med dette og hint. Vi har
møtt henne som ekstraordinær kommunionsutdeler som alltid stiller opp når det trengtes. Hun har
vært trofast kateket, som barn og foreldre har satt
stor pris på. I tillegg har hun i flere perioder sittet
i St. Hallvards menighetsråd, hvor hun ikke sjelden har gitt oss et memento om å holde stø kurs.
Vi staben i St. Hallvard har gledet oss over å ha
fått del i hennes gode humør og lune humor.
Takk for din innsats og din trofasthet, sr.
Aleksandra. Vi ønsker deg alt godt og lykke til i
din gjerning i Tønsberg.
Samtidig kan vi ønske sr. Klara Ottersen velkommen. Hun er også St. Elisabethsøster, og som
bor sammen med de andre av «våre søstre» på
Nordstrand.
Sr. Klara avla nylig sine første løfter. Nå skal
hun etterfølge sr. Aleksandra som sakristan i St. Hallvard. Vi har hatt glede av
hennes vakre blomsterarrangementer tidligere.
Blomsterarrangementer i kirken vil igjen være en
del av hennes oppgaver i kirke og sakristi i tillegg
til alt det andre som skal ivaretas.
Vi har allerede lært oss å sette stor pris på sr. Klara,
og gleder oss til fortsatt kjennskap og samarbeide.
Vi ønsker deg alt godt og hjertelig velkommen til
St. Hallvard!
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P. Sigurd Markussen til Tromsø stift

70 års ekteskap og trofasthet

Vi i St. Hallvard har aldri turt
kjenne oss helt sikre på at p.
Sigurd ville returnere til oss
etter endt studiepermisjon i
Roma. P. Sigurd selv ga riktignok hele tiden uttrykk for at
det var hans vilje og intensjon
å komme tilbake, men av erfaring vet vi at «litt av hvert» kan
skje i Kirken. Da vi etter hvert
fikk vite at han i samtale med
foresatte var blitt enig om at det
var tilbake til St. Hallvard han
skulle, slapp vi skuldrene ned
og gledet og innstilte oss på
hans tilbakekomst.
Så kom likevel beskjeden vi
hadde vært forberedt på kunne
komme. Rett etter påske meddelte biskop Bernt Eidsvig
at p. Sigurd fra høsten skal
tjenestegjøre i Tromsø stift.
Kontraktstiden er på tre år, og
han skal da hjelpe til med stiftets administrasjon. Biskopen
takker for beredskapen til å ta
fatt på nye og viktige pastorale

oppgaver. Selv om dette kom
uventet også på p. Sigurd, sier
han at lydigheten til biskopen
og Kirken går foran alt.
«Jeg har lenge gledet meg og
sett frem til å komme tilbake til
St. Hallvard menighet, alle de
fantastiske menneskene, barn,
ungdom, voksne og eldre (totalt
over 18 200 menighetsmedlemmer). Flotte og arbeidsomme
kolleger og til en fantastisk stab
på ni ansatte i tillegg til mange
frivillige. Planer var lagt og
oppgaver var allerede fordelt
bare uker tidligere. Når Kirken
nå ønsker at jeg skal hjelpe til et

annet sted har jeg valgt å akseptere dette ønsket. St. Hallvard
menighet vil alltid forbli endel
av meg og jeg håper jeg fra tid til
annen får anledning til å besøke
dere og opprettholde kontakten
så langt det lar seg gjøre.
Be for meg - som jeg ber for
dere.»
Selv om p. Sigurd reiser nordover, vil han fra tid til annen
befinne seg i Oslo for å forelese
på Menighetsfakultetet (ekklesiologi og sakramentslære) samt
at han 1. august gjenoppta nestledervervet i Caritas Norge.

Fordi jeg har kjent dem nesten
hele livet, avla jeg dem et besøk
på Grefsenhjemmet på bryllupsdagen. Gjensynsgleden var
stor og vi hadde en hyggelig
stund med prat om gamledager både i St. Hallvard og på
Grefsen. Elsa og Paul bodde den
første tiden etter at de giftet seg
på Etterstad, men flyttet senere
til Nordre Åsen og nærmeste

P. Carlo ny sogneadministrator
P. Carlo Borromeo Le Hong
Phuc ble født 26. juni 1971 i
Nha Trang, Vietnam, og kom til
Norge (Stavanger) som 11-åring.
Han studerte ved Allen Hall
presteseminar i London, og ble
diakonviet av biskop Gerhard
Schwenzer i St. Olav domkirke,
Oslo, 22. august 1998. Presteviet
av biskop Gerhard Schwenzer
i St. Olav domkirke, Oslo, 14.
august 1999.
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Den 18.mars 1944 var det bryllup i gamle St. Hallvard kirke.
Det var Elsa og Paul Orosko
som ga hverandre sitt ja, et ja
som har holdt godt i 70 år. Det
var fransiskaner pater Novatus
som viet ekteparet og som de
hadde mye kontakt med i årene
etterpå. Så godt å vite at noen
kan feire et slikt jubileum og ha
hverandre og være glade for
livet de har hatt og fortsatt har,
til tross for at det ikke alltid har
vært en dans på roser. I dag bor
Elsa og Paul på Grefsenhjemmet.
“Her har vi det godt og her skal
vi bli,” sa de, da jeg var på besøk.

Han var sogneadministrator for
St. Olav menighet i Tønsberg
2000-2006, deretter rektor ved
St. Eystein presteseminar i Oslo
2006-2014 (2012-2014 på studiepermisjon ved Angelicum i
Roma).
Utnevnelsen ble kunngjort 16.
mai sammen med den årlige
«prestekabelen» for bispedømmet. Der er det mer å merke seg:
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Den 1. september løses p. Janusz
Fura SS.CC. og p. Krzysztof
Ireneusz Wanat SS.CC. fra
sine stillinger i St. Hallvard.
P. Janusz blir da sogneprest i St.
Magnus menighet i Lillestrøm,
mens p. Krzysztof blir kapellan
i St. Johannes. Men vi får også
en ny prest til menigheten: p.
Waldemar Borek blir 1. oktober
kapellan i St. Hallvard.

katolsk kirke var jo da hos St
Josephsøstrene, hvor også jeg
og min familie hadde sin vante
gang. Vi var bare få familier som
utgjorde ”den lille menigheten”
på Grefsen, men vi hadde desto
mer kontakt med hverandre og
mange hyggelige sammenkomster. I de senere årene har Elsa
og Paul hatt sin gange både i
St. Olav kirke og i St. Hallvard
kirke hvor de har vært ivrige
deltagere i kontaktklubben. De
understreket også alle de hyggelige turene de hadde deltatt

på gjennom Fransiscushjelpen.
Det ble en stor bukett røde roser
fra Paul til hans kjære Elsa på
dagen og om kvelden var det
fest på Grefsenhjemmet med
familie og venner. Jeg ønsker
dem alt godt for dagene og
årene som kommer og Guds
velsignelse over livet de nå lever
sammen.
Frøydis Gustavsen
<f-gusta@online.no>

95 års fødselsdag
Torsdag 10. april fylte Kåre
Langvik-Johannessen 95 år.
Langvik-Johannessen kommer
fra Onsøy i Østfold, og ble opptatt i kirken allerede i 1941. Han
har bodd i St. Hallvard menighet en årrekke med adresse i
Hølandsgata 1 A.

med pizza og hjemmelaget kake.
Kaken var bakt av hans jevnaldrende nabo fra Hølandsgata,
Vlasta Sehnal! P. Janusz Fura
ss.cc var med på festen, og
kunne fortelle at det var en
svært hyggelig sammenkomst
og at kaken var meget god.

Den store dagen ble feiret på
Vålerengen bo- og servicesenter

Vi gratulerer Kåre LangvikJohannessen med store
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dagen- dog litt på etterskudd.
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RELIGIONENES DAG
Fredag 20. mai var det
Religionenes dag på Grønlands
torg. Dette er et årlig arrangement som arrangeres av ulike
trossamfunn som hører til bydel
Gamle Oslo. St. Hallvard menighet hadde egen stand. Dette
hadde også bl.a. ulike muslimske grupper, Kirkens bymisjon
og Kvekerne. På bildet ser du
Pater Janusz Fura og representanter for menigheten.

DØPTE

Tone Westersø
tone@westerso.com

25.01.
25.01.
25.01.
01.02.
01.02.
09.02.
13.02.
13.02.
15.02.
22.02.
01.03.
01.03.
01.03.
01.03.
15.03.
15.03.
16.03.
22.03.
22.03.
29.03.
29.03.
05.04.
05.04.
05.04.
12.04.
12.04.
12.04.
12.04.

HALLVARDSVAKA beklager og retter:

16.02.
		
		
		
		
		
02.02.
		
		
		
		
02.03

Enerhaug-nytt

Halliwot Gebray Habtu 			
Matheo Feliks Slowikowski Jacobsen		
Rozalia Kielpinska				
Christian Kosowski Kjærvik			
Belle Ryzza Santos Espiritu			
Maria José Marincolo-Sanchez		
Sunniva Tou Vadset				
Stella Tou Vadset				
Nikodem Klos					
Klaudia Smolen				
Aurora Svåsand				
Leikny Ariana Gjestad			
James Nicholas Bersalona Borillo		
Matteo James Bersalona Borillo		
Julia Hynek					
Audry-Liv Bozarte Sigurdsdottir		
Don Nguyen					
Alice Margrethe Meyer Kisuule		
Andjelko Fernandez				
Natalia Ewa Zajac				
Ingrid Røsholm-Johansen			
Dominic Thomas Tran			
Quynh Mai Vu				
Tabigne Frehse				
Anna Roza Andersen				
Emil Iversen					
Sara Melissa Ljubas				
Nikolas Podsiadly				

FØRSTEKOMMUNION

I årets første nummer kom vi i skade for å skrive feil navn på Mai Dong Nguyens ektefelle.
Det riktige skal være at Mai Dong Nguyen har giftet seg med Even Sung Lillehaug.

Anthony Bataluna Diosomito
Sara Torsnes
Bao Gia Nguyen
Victoria Martine Padilla
Siri Marielle Haug Castres
Sharleen Sarzuelo Dydland
Kevin John Riley
Dalyna Harit Habte Poulos
Christina Joy Juson Cabusao
Christoffer Verner Olsen Delvie
Pål Waldemar Bentzen
Erikas Musikas

St. Hallvard kirke, Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Johannes, Groruddalen
St. Johannes, Groruddalen
St. Olav domkirke,Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Laurentius, Drammen
St. Olav domkirke,Oslo
St. Olav domkirke,Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo
St. Hallvard kirke, Oslo

KONFIRMASJON	

01.02. Duy Christian Quang Nguyen
14.02. Monica Nomussa Mbanga
		 Sebastian Salinas Thoresen

DØDE	

14.03
18.03
27.03

Aniela Kalikstad
Anna B. H. Christiansen
Anne Merete Lassen

Hallvardsvaka beklager at vi kom i skade for å skrive feil nevn.
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ST. hallvard MENIGHET - Kontakt

Messetider
St. Hallvard Menighet
St. Hallvard kirke
Søndag:

09:30
11:00
13:00
14.30
19.00

fromesse
høymesse (familiemesse 1./mnd)
messe på polsk
messe på eritreisk 1. og 3. / mnd 16:00
messe på engelsk
messe på polsk

Mandag til fredag:

17:00
18:00

Holmlia Kirke

Messe søndager kl 17.00

Nesodden (Skoklefall kirke)

Første og tredje søndag i måneden kl 13.30

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand:
Mandag-lørdag messe kl 07:15
Søndag høymesse kl 09:00

sakramentstilbedelse
messe

Onsdag:
11:00

hverdagsmesse, kontaktklubb

Lørdag:

11:00
18:00
19:00

hverdagsmesse
første søndagsmesse på norsk
første søndagsmesse på polsk

Skriftemål:

Skriftestolene i kirken
er betjent mellom fromesse og høymesse
på søndager, hverdager17:00-17:45 og
lørdager17:30-18:00. Ellers etter avtale.

Staben i St. Hallvard menighet
Sogneadministrator:
P. Janusz Fura SS.CC. Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11 / 916 34 634, Janusz.Fura@katolsk.no

Kapellan:
p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 95 88 33 36, Oddvar.Moi@katolsk.no
p. Krzysztof Wanat ss.cc, 23 30 32 04 / 955 51 521, Krzysztof.Wanat@katolsk.no

Menighetssekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
Leder av menighetsrådet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
Regnskapsfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
Barne- og ungdomskonsulent: Audun Drivenes, Audun.Drivenes@katolsk.no
Katekesekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 48957391, Angelika.wimmer@katolsk.no
Frivillige på kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø.
Vaktmester: Christy Reginold Lawrence
Renholder: Beata Wasyluk
Sakristan: sr. Klara Ottersen
Organist: Sara Brødsjø er gått ut i barselspermisjon. Sr. Faustyna vikarierer i hennes fravær.
St. Hallvardsguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com
Kontaktperson For eritreisk gruppe: Markos Teklezghi, markos_tekle@live.no
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Høybråten
Tannklinikk AS
Tannpleier Madelaine E. Berg og tannlege Duy Nguyen.

Høybråtenveien 76
Tlf. 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no

Dette bladet er trykket av HA Graﬁsk
– totalleverandør av graﬁske tjenester siden 1914.

ØMERKE
ILJ
T
M

241

577

Trykksak

HA Graﬁsk er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at hele
produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak.
HA Graﬁsk oppfyller miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier,
løsningsmidler og fargestoffer, og kan dokumentere redusert
avfallsproduksjon og utslipp.

Haakon Arnesen AS
Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo
Telefon: 23 19 40 60
post@haakon-arnesen.no

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til lyse og trivelige lokaler.
Ring oss for time, eller besøk oss. Gode parkeringsmuligheter.
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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 menighet

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.
Bankkonto: 3000.22.49134 | Nett: http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. Takk!

