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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

p. Carlo Le Hong Phuc – Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

For seks år siden ble jeg utnevnt av biskop Bernt Eidsvig til å tjene St. Hallvard
menighet. Jeg samtykket i å påta meg denne oppgaven, i vissheten om at den
Hellige Ånd må ledsage min tjeneste. I St. Peterskirken i Roma har jeg bedt at

Den hellige Ånd måtte ledsage meg i min oppgave og at
Guds Ånd må styrke oss alle i tro, håp og kjærlighet.
Og seks år senere kan jeg si at Herren har veiledet
meg, han har vært nær meg. Daglig kunne jeg føle hans
nærvær. Jeg må takke Gud som har gitt oss mange dager
med velsignelser hvor fangsten har vært rikelig og som
gjør at St. Hallvard menighet vokser.
Men det er ikke bare Gud jeg ønsker å takke. En sogneprest er ikke alene om å styre menigheten, selv om
det er han som har det fremste ansvaret. Jeg har a ldri
følt meg alene om å bære gleden og byrden ved det
geistlige embete. Gud har satt mange mennesker ved
min side, som med sjenerøsitet og kjærlighet til Gud og
menigheten har hjulpet meg og vært meg nær.
For det første, mine kjære forgjengere av sogne
prester, mine kapellaner, St. Elisabethsøstrene; deres visdom og råd, vennskap og omtanke har vært dyrebare
for meg. Mine menighetsråd - og fi
 nansrådsmedlemmer,

mine medarbeidere som har ledsaget meg trofast gjennom årene. Jeg takker for deres viktige tjeneste. Til de
troende i menigheten som har gitt meg en opplevelse av
svært varme familiebånd. Her kan vi føle på hva Kirken
er - ikke en organisasjon, men et levende legeme, et fellesskap av brødre og søstre i Jesu Kristi legeme som
forener oss alle. Å erfare Kirken på denne måten og
kunne føle på kraften i hennes sannhet og hennes kjærlighet. Vi ser hvor levende Kirken er i dag. Jeg takker
dere hjertelig for den kjærlighet, med hvilken dere har
båret byrden av min tjeneste sammen med meg, og det
arbeidet dere har gjort.
Kjære dere,
Jeg er glad for å ha vært seks år i St. Hallvard menighet
omgitt av deres hengivenhet, som har gjort meg så godt
og gitt meg så god og sterk støtte. Takk for deres vennskap og omsorg. Takk til dere alle!
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1. september forlater jeg St. Hallvard menighet for å
bli sogneprest i St. Olav domkirke. Jeg ber dere om å
huske meg i bønn, og fremfor alt om å be for vår nye
sogneprest som påtar seg sin oppgave slik at Herren
ledsager ham med sitt lys og sin Ånds kraft.
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La oss påkalle Marias forbønn, hun som er Guds og
Kirkens mor, om at hun må ledsage hver og en av oss og
hele det kirkelige fellesskap. Til henne overgir vi oss
med dyp tillit.
Carlo Le Hong Phuc
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Tusen takk og alt godt!
Arthur Haakonsen – arthur.haakonsen@katolsk.no

Kjære p. Carlo!
Når du i september vandrer over Akerselva til nye
utfordringer, har du vært i St. Hallvard i nøyaktig seks
år. Du kom til oss i september 2014 etter studiepermisjon i Roma, først som sogneadministrator og ble kort
tid etter utnevnt som sogneprest.
Vi har i ettertid lært at administratorperioden var
noe du selv hadde etterspurt, da du gikk til oppgaven
med stor ydmykhet og ønsket å kjenne litt på vannet
først. Denne ydmykheten og evnen til å høre alle, se alle
og arbeide i det stille for å styrke alle deler av fellesskapet
vårt, har preget ditt virke i St. Hallvard. Det har ført til en
liten renessanse i menigheten vår.
Vi er mange grupper, som hver krever sitt og høy
messen har vært utgangspunktet for mange av dine
initiativ til å samle oss. Det vietnamesiske miljøet har
blomstret opp igjen og du har virket med og for dem. Vi
vet hvilken innsats du har lagt ned for den eritreiske
gruppen, for at de skal kjenne på St. Hallvard som sitt

åndelige hjem – og sammen med den påtroppende
sognepresten søkt å få eritreiske prester til Norge, med
St. Hallvard som base for sitt virke. Den polske gruppen
har du trukket inn i menighetens felles liv, både gjennom
menighetsrådet og gjennom alle de begivenhetene der du
aktivt har søkt å inkludere dem i den øvrige menigheten.
Også kontaktklubben, den engelskspråklige og den
ukrainske gruppen vet vi at du har tenkt mye på og at du
har bedt for oss alle gjennom hele ditt virke. Du har vært
tilstede for konfirmantene, søkt gjennom eget arbeid og
dine kapellaner å gi hver enkelt den sjelesorg den trenger
– både på Enerhaugen, Holmlia og på Nesodden. Du har
hatt stort fokus på barne- og ungdomsarbeidet og mini
strantlaget har fått mange nye tilskudd.
Som menighetsrådets ledere og nestledere gjennom
dine år i St. Hallvard har vi hatt det privilegiet å få kjenne
deg og arbeide tett med deg. Når vi blir spurt om hvordan
det går i St. Hallvard, har vi bare gode ord å si – og du skal
vite at trådene leder tilbake til deg. Du bringer med deg
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en åndelighet og langsiktighet til det praktiske sogneprestarbeidet. Du har evne til å finne ressurspersoner og
delegere, du søker råd og bruker tid i bønn og dialog for
å finne gode løsninger der alle føler seg inkludert og hørt.
Du søker å bygge sterke grupper, sterke forvaltningsorganer, en sterk stab og en menighet som er rustet for fremtiden. Du setter alltid andre foran deg selv, du har ledet
oss i fellesskap trygt gjennom det største byggeprosjektet
siden oppføringen av kirken og gjennom en global pandemi – alltid med menigheten i dine bønner. Det siste
året har vi også snakket mye sammen om menighetens
fremtidige økonomi, noe som har ledet til finansieringsstrategien. Det er frøet vi planter i dag som fremtidige generasjoner vil høste av.
Kjære pater, vi har vært heldige og velsignet som har
fått ha deg som sogneprest i disse årene.
På vegne av St. Hallvard menighet ønsker vi deg alt
godt i din nye sogneprestgjerning i domkirkemenigheten!
Arthur Haakonsen Hung Nguyen Darko Wakounig
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«Menigheten er min utvidede
familie»
P. Ragnar blir innsatt som sogneprest av biskop
Bernt Eidsvik under høymessen 27. september 2020.
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Hallvardsvaka fikk mulighet til å ta en telefonprat med
vår påtroppende sogneprest p. Ragnar og har gleden av
å gjøre ham litt mer kjent for leserne før han overtar St.
Hallvard-skuta 1. september.
P. Ragnar er sørlending fra Kristiansand, født i 1973.
Han vokste opp i en familie hvor alle medlemmene var
pinsevenner. Denne karismatiske formen for kristendom satte den unge Ragnar etter hvert spørsmålstegn
ved. Han begynte å studere i Bergen og fortsatte på
samme sted med siviltjeneste ved St. Sunniva Hospice.
For en ung mann var dette ikke så vanlig på denne
tiden. Han var nok en av de første sivilarbeiderne på
dette hospice. Å tjenestegjøre på et sted der alle pasientene er i livets siste fase var en skjellsettende erfaring for
Ragnar, en ung mann i tyveårene. En kveld satte han
sine ben tilfeldigvis innom St. Paul kirke hvor han opplevde et gudsnærvær så sterk at han besluttet til å konvertere til Den katolske kirken. Det gjorde han. Hver
konvertitt må skrive et brev til biskopen og be om opptakelsen i Den katolske kirken. Ragnar i sin ungdommelige iver antydet allerede i dette brevet til daværende
biskop Schwenzer at han aktet å bli katolsk prest.
Han flyttet fra Vest- til Østlandet og bodde en stund
hos Fransiskanerne i St. Hallvard. P. Ronald var nok den
som preget Ragnar mest i denne tid. «P. Ronald lærte
meg også å be rosenkransen», ler p. Ragnar, «fordi det å
være passasjer i bilen med p. Ronald i førersete, det lærer deg fort og grundig hvordan å be.» Det var mange

turer blant annet til
Nesodden messested som
ble tilbrakt på dette vis.
Etter litt over ett år i klosteret på Enerhaugen prøvde
Ragnar seg som postulant i
Amsterdam i Nederland,
men dette ikke var hans
kall. Derimot ble preste
kallet sterkere og i året
2000 søkte han biskop
Schwenzer om opptakelse i presteseminaret. Hans
studieår foregikk hovedsakelig i Allen Hall presteseminaret i London og ved universitetet i London.
Prestevielsen ble feiret i året 2006 i St. Olav domkirke under den daværende ganske ferske biskop Bernt
Eidsvig. Den nybakte presten ble så utnevnt som kapellan i domkirkemenigheten. Det fulgte virksomhet som
sogneadministrator i Hamar og sogneprest i Porsgrunn.
Der tilbrakte han de siste syv år. Og nå kommer han tilbake til et kjent og kjært sted: St. Hallvard i Oslo.
P. Ragnar bærer på mange gode minner til sin tid
her på Enerhaugen. Det å bo på klosteret blant fransiskanerpatrene og -brødre ble til en uforglemmelig opplevelse. Særlig p. Ronalds væremåte preget ham – og
preger ham den dag i dag. «P. Ronald lærte meg å ha døren åpen for alle, og dette har jeg siden gjort», forteller
vår nye sogneprest og tilføyer: «Menigheten er min
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P. Ragnar forflytter sin prestevirksomhet fra den nydelige trekirken Vår Frue i Porsgrunn (fra 1899 i gammel stil) til den moderne og prisbelønnete betong- og
mursteinskirke St. Hallvard i Oslo (fra 1966). Foto: katolsk.no

utvidede familie!» Det å være tilgjengelig for alle som
måtte ønske det, står øverst på hans agenda.
Derfor ser han med et leende og et gråtende øye på
forflytningene som har skjedd fra tid til annen i hans liv.
Han mister en familie, men han får også en ny en.
«Fordelen med å av og til ‘bytte familie’ er at det ikke
kan snike seg inn noe form for avhengighet», resonnerer p. Ragnar, «men kontinuiteten blir jo brutt.» Da han
var på besøk på Enerhaugen i juni, var han glad for å få
se noen kjente ansikter fra da han bodde i Oslo. Dette
lover godt for å finne seg inn i den ‘nye familien’ i
storbyen.
Han har flere hobbyer som vil hjelpe ham med overgangen til sin nye menighet. P. Ragnar elsker musikk,
god musikk, alt fra klassisk musikk til jazz og rock. Han
liker også å sysle med mat og drikke. Kanskje har det
med hans fortid på kjøkkenet til Mor-Theresa-søstrene

i Amsterdam å gjøre. Han liker å lage sin egen mat, fra
bunnen av, bake brød, bruke gode råvarer, helst økologisk, som han gjerne kjøper direkte fra produsentene.
Å ha gode måltider sammen med venner er noe han
setter pris på – og dessuten er det en god katolsk skikk.
P. Ragnar er glad i å jobbe med barn og unge. Han
har arrangert LAN i alle menigheter han har vært prest
i (for dem som ikke vet hva LAN er, anbefaler vår påtroppende sogneprest å spørre en ungdom i familien
eller vennekrets). På spørsmålet hva slags utvikling han
ser for St. Hallvard menighet svarer han: «Jeg vil først ta
meg god tid til å bli kjent med menigheten og behovene
her på Enerhaugen før det er aktuelt å forandre på noe.»
Og på denne måten vil han tillate menigheten å bli kjent
med ham. Dette virker fornuftig og jordnært - og ikke
spesielt vanskelig fordi p. Ragnars devise er: «Det viktigste er å være seg selv!»

Foto: katolsk.no

Foto: katolsk.no
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Adjø p. Myron
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Fristen for stoff til Hallvardsvaka hadde allerede utløpt
da det ble kunngjort at også vår kapellan p. Myron
Kuspys skal forlate St. Hallvard. P. Myron kom til St.
Hallvard i februar 2017. Da var han ennå ikke presteviet. Den høytidelige prestevigselen skjedde et halvt år
senere og i 2018 begynte han offisielt som kapellan i St.
Hallvard menighet. I tillegg var han ansvarlig for
ukrainsk sjelesorg, noe han skal fortsette med i den
gamle menighetssalen også etter han flytter over
Akerselva til St. Olav domkirkemenighet. Muligheten til
å møte ham fortsatt i St. Hallvard er altså til stede, noe
som kanskje trøster litt.
P. Myron hadde mange talenter som kom godt med
i hans tjeneste. Han feiret liturgien på to ulike riter,
romersk katolsk og gresk-katolsk. Han kunne avlaste
sin polske prestekollega p. Piotr Gwizdz siden han snakker flytende polsk. Han kunne snekre, montere, male og
sy og med disse ferdigheter innrettet han den gamle
menighetssalen som en gresk-katolsk kirke. Han er
åpen og blid og alltid beredt til å møte mennesker og
prate med dem, enten på kontoret, i menighetssalen
eller på kirkebakken.
Kjære p. Myron, vi kommer til å savne deg. Vi ønsker
deg alt godt i din videre tjeneste og gleder oss til å se deg
fortsatt her i St. Hallvard som prest for den greskukrainske delen av menigheten.
Hallvardsvakas redaktør har sendt over noen spørsmål til p. Myron mens han var på ferie. Her kommer
hans svar (i original ordlyd):
Du har trådt dine prestelige barnesko i St. Hallvard,
først som diakon, så som kapellan. Hvordan har denne
tiden vært for deg?
Da jeg begynte her som diakon var alt veldig nytt for
meg. I begynnelsen så hadde jeg veldig mange pastorale
oppgaver med dåp og vielser, så det ble veldig rik erfaring. Jeg er veldig takknemlig for å følge P. Carlo og har
lært veldig mye av han, og de andre i stab og frivillige
som har vært veldig hjelpsomme og tålmodige.
Menigheten har også tatt meg veldig godt imot, og vært
forståelsesfulle mot en ung prest. Alt dette har gjort at
jeg raskt fant meg til rette, og blitt veldig knyttet til
menigheten. Så denne atmosfæren har vekket en ansvar
og omsorgsforståelse for de troende, hvor jeg har følt
meg som en del av de troendes familier.
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Fantes det høydepunkter eller spesielt vanskelige tider?
Høydepunkt har vært å bli en del av folks familier, noen
har vært som foreldre, noen som søsken og for andre
har jeg vært som en far. Så selv om det ikke alltid er så
ofte kontakt har det vært en dyp forståelse og aksept for
hverandre.
Jeg har ikke opplevd noen periode som spesielt vanskelig, men noen møter har det vært litt spenninger og
misforståelser. Det har blitt opplevd som i vanlige
familiehverdag hvor det kan være litt uenigheter. Og
selv om det har vært misforståelser eller kritikk, så har
det vært oppbyggelig og hvor vi har vokst på situasjonene.
Hvilke viktige erfaringer har du samlet i din tid i
St. Hallvard?
Jeg har lært mye om hvordan det er å være prest og far,
og samtidig venn og lillebror. Og hvor viktig det er å se
ting fra andres situasjon og liv.
Du snekrer, bygger og syr. Kan du fortelle litt om hva
som måtte til for å forvandle den øvre menighetssalen
til et kapell for den ukrainske menigheten?
For det første er det ikke meg som har omgjort menighetssalen til kapell. Det var behov for kapellet og et bønnested for ukrainsk sjelesorg, hvor folk kan føle seg
hjemme og trygge. Jeg har bare vært en del av prosjektet, mange folk har hjulpet både praktisk og økonomisk.
Og mest vil jeg takke den polske gruppen «St Josephmennene», som var mest ivrige i prosjektet. Også må vi
takke sognepresten for hans velvillighet i prosjektet.
Du er prest innenfor to ulike liturgier. Hvordan opplever du det?
Jeg hører av og til at folk hører den ukrainske liturgi som
veldig vakker, men jeg som er innenfor to ulike liturgier
og kan sammenligne synes at begge liturgiene er veldig
vakre og høytidelige. Jeg har også con-celebrert i andre
østlige riter, og kan ikke sammenligne skjønnheten og la
de konkurrere med hverandre. Før jeg kom til Norge
hadde jeg aldri opplevd katolsk Messe, så i begynnelsen
var det veldig nytt og annerledes som gjorde det vanskelig. Nå elsker jeg alle og er veldig stolt over å kunne få
feire både katolsk Messe og bysantinsk Liturgi.
Har du lyst til å si noe til menigheten, nå da du snart og
plutselig skal følge i p. Carlos fotspor over Akerselva?
Jeg kommer aldri til å glemme St Hallvard som min første menighet. De fantastiske menneskene, interessante
kirkebygg og den erfaringen det har gitt meg. Det har
gitt meg veldig mye som jeg kan bringe med meg videre,
så tusen takk for alt dere har gitt. Så jeg vil alltid huske
dere i mine bønner.
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Fra sr. Antonia til sr. Pauline

Vaktskift i sakristiet
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

31. mai 2020 feiret vi Pinse, det var siste arbeidsdag for
vår sakristan sr. Antonia. Hallvardsvaka benytter anledningen til å takke sr. Antonia som har utført sin tjeneste
på en blid, pålitelig og ydmyk måte. Tusen takk sr.
Antonia! Nå har søster Pauline overtatt, også hun er St.
Elisabethsøster. Tradisjonen at Elisabethsøstrene passer
sakristiet i St. Hallvard, får altså et nytt kapittel. Vår nye
sakristan, sr. Pauline, er siste ledd i en lang kjede som
inkluderer blant annet perler som sr. Vitalis (som
a llerede har tjenestegjort i Urtegaten før 1966), sr.
Aleksandra, sr. Veronika, sr. Janina, sr. Klara, sr. Johanna,
sr. Natanaela, sr. Antonia og nå altså sr. Pauline.
Sr. Pauline var med i det første kullet ordenskandidater som kom fra Vietnam i 2013 og begynte sitt
postulat på Nordstrand, Oslo. I Vietnam forlot hun mor,
far og tre søsken i Saigon. Sr. Pauline har jobbet for
Caritas i bispedømme Dalat sør i Vietnam. I denne
jobben var hun del av et team som hjalp gravide kvinner med å føde sine barn fremfor å ta abort. Det var
mange barn som på denne måten fikk lov til å bli født
og vokse opp. Hun hadde god kontakt til søstrene i området. Søstrene var også engasjert i dette arbeidet, og
denne kontakten brakte henne etter hvert helt til Norge.
Hun landet på Gardermoen i januar 2013 og fikk for
første gang i sitt liv kontakt med kulde og snø. Søstrene
som hentet de unge kandidatene på flyplassen, stod
klare med votter og luer og dermed ble det ikke et ublidt
første møte med vårt vakre land langt i nord.
Etter fire års klosterutdanning på Nordstrand i Oslo
avla hun sine første løfter. Som Junioratssøster ble hun
sendt enda lengre nordover og levde to år i kommuniteten

i Tromsø. Her var det ikke bare kulde om vinteren men
også ganske lite dagslys. Desto bedre ble det om sommeren med midnattssol og varme. Sr. Pauline hjalp både
i sakristiet og med katekese i domkirkemenigheten i
Tromsø. Deretter ble hun sendt til Tønsberg og er nå tilbake i Oslo. På spørsmålet hva hun liker best i ordens
livet kom svaret kjapt:
«Felleskapet, tid til
bønn, en rolig og
strukturert dagsrytme
og ikke minst – stillheten.» Og hun tilføyer: «Sakristiet er et
bra sted for en
søster.»
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Ny prest i OKB og vår nye
sommervikar: Franklyn Fernando
Aasmund Robert Vik – aasmundrobert@gmail.com

Det var fest i vårt bispedømme den 20. juni i år. I en
etter dagens bestemmelser fullsatt St. Johannes kirke ble
Franklyn Augustine Fernando viet til prest. Det er alltid
en fest når en ung mann får biskopens sakramentale
bekreftelse på sitt kall til tjeneste. Messen ble strømmet
over internett, slik at også hans familie i hjemlandet
kunne delta.
Franklyn kommer fra Sri Lanka, født i Colombo en
novemberdag i 1987. Sammen med sine tre yngre søsken vokste han opp i en katolsk familie. Veien til kirken
var ikke lang – bokstavelig talt bare noen få meter, så
den ble en naturlig del av dagliglivet. Den unge gutten
fikk tidlig et sterkt og bevisst forhold til kirken og det
kristne liv, og som så mange andre gjorde han tjeneste
som ministrant. Det vokste tidlig fram et ønske hos
ham om å bli prest og han ba ofte og inderlig om å få et
kall. 16 år gammel var han klar for å fortelle andre om
sitt dype ønske. Sognepresten ble en god hjelper og
støtte for unge Franklyn og hjalp til for at han skulle få
en plass på et seminar for unge menn med et potensielt
prestekall. Sognepresten bidro sterkt til å holde
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kallstanken levende og Franklyn fortsatte med studier i
filosofi i Kandy, den gamle hovedstaden i landet.
Deretter fulgte det første lange utenlandsoppholdet for
den unge mannen, i Roma og studier i teologi ved
Urbaniana, et tradisjonsrikt pavelig universitet med
røtter fra 1627.
Halvardsvakas utsendte finner veien til et avtalt formiddagsmøte i en stille og mørklagt St. Hallvard i feriemodus. Franklyn har kontorvakt denne dagen og tar vel
imot.
- Gratulerer med prestevielsen! For å begynne med det
formelle, hvordan ønsker du å bli tiltalt, som pater eller
pastor?
- Pater er det gamle og tradisjonelle, men jeg tror at Gud
kalte oss ved vårt navn, så Franklyn er helt greit.
Augustine er helgennavnet jeg ble gitt ved dåpen, så det
er ikke del av mitt formelle navn.
- Du har kommet i mål med studiene, samtidig med at
det er nå tjenesten begynner …
- Ja, kirkens misjon er ikke min private misjon. Jeg har
lovet lydighet til mine overordnede, og nå tilhører jeg

Side 12

ST. HALLVARD MENIGHET

OKB. Som apostlene ble sendt ut vil jeg følge opp den
tjeneste jeg blir pålagt etter hva og hvor biskopen måtte
bestemme.
- Og det kan bli hvor som helst i det sørlige Norge …
- Ja, jeg har ikke sett mye av landet ennå, faktisk bare
Oslo-området. Og etter to år skal jeg nå ha min første
ferie.
- Deretter venter St. Olav domkirkemenighet?
- Ja, jeg skal begynne som kapellan der. Jeg er godt kjent
allerede, etter praksis som diakon der, og seminaret er
jo også i Akersveien. De første par årene av prestetjenesten vil fokusere på forvaltning av sakramentene før en
får andre og utvidede oppgaver. Og så er det jo en ekstra
glede og støtte å få pater Carlo som sogneprest.
- Du har vært en periode i St. Hallvard tidligere?
- Ja, jeg bodde her en tid i 2018. Jeg kom til Norge i juli,
og det var her jeg fikk mitt første møte med kirken i
Norge. Det var en god erfaring. Jeg fikk god hjelp til å
lære norsk språk og det er et godt presteteam her, så det
var en hyggelig og god tid. St. Hallvard er en aktiv
menighet. Det er mye som skjer og jeg ble spesielt tatt
godt vare på av mine landsmenn, som gjorde hva de
kunne for å styrke mitt prestekall.
- Når kom du for første gang i kontakt med Norge og
OKB?
- Det var i 2015 jeg hadde første kontakt med biskopen,
og det ble etter hvert klart for meg at det var hit jeg
skulle. Formalitetene ble greit ordnet og mitt første
møte med Norge var som sagt i juli 2018, på en av de
varmeste somrene i senere tid, så akkurat den over
gangen var ikke stor.
- Hvordan var det å komme til en helt ny kultur?
- Jeg har aldri følt meg fremmed her, for de mennesker
jeg møtte lot meg aldri føle meg fremmed. Som prestestudent opplevde jeg god støtte. Det bare styrket kallet

– og det var hit jeg måtte komme for å oppdage kirkens
virkelige katolisitet.
- I Norge utgjør vi katolikker en minoritetskirke, hva er
dine tanker om økumenisk samarbeid?
- Jeg er engasjert i Kirkelig Dialogsenter i Oslo, spesielt
med dialog mellom kristne og buddhister, som jeg
kjenner godt fra min oppvekst i Asia. Det er en grunnleggende holdning å møte mennesker med andre livssyn med respekt og åpenhet. Det er ved å møtes og gjøre
ting i fellesskap – på lokalt og globalt plan – en kan hindre vold og konflikt, og søke rettferdighet.
Nå skal det tilføyes at mens de fleste andre norske
prestestudenter var i Roma, studerte Franklyn ved
Menighetsfakultetet. Derfra har han nå en mastergrad i
«Religion, Society and Global Issues» - Før Franklyn
kom til Norge hadde han allerede menighetspraksis fra
Sri Lanka, så det var allerede en erfaren student som
kom for å avslutte sin utdannelse hos oss.
- Og fra dialog og rettferdighet er ikke veien lang til
temaet miljøvern …
- Her har kirken en sterk stemme, og pave Frans bruker
den med klokskap. Her var han ute før Greta Thunberg
var et kjent navn. Han har med sin encyklika «Laudato
Si’» møtt lydhørhet og respekt langt utover kirkens eget
folk. Miljøsaken har i høyeste grad med rettferdighet å
gjøre, og fordelingen av ressursene i verden.
Hallvardsvakas utsendte er ikke i tvil – den 20. juni
ble et sjeldent gjennomreflektert prestekall stadfestet,
og OKB er blitt tildelt en stor gave. Det er nå offentlig
kjent at Franklyn, i tillegg til sin oppgave som kapellan
i St. Olav domkirkemenighet, også skal være prefekt ved
St. Eystein presteseminar og være til tjeneste for nye
prestestudenter.
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Menighetsrådets årsrapport 2019-2020
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Arthur Haakonsen – arthur.haakonsen@katolsk.no

Kjære menighet

Vi går sommeren i møte og det er på tide med en ny årsrapport, denne gangen for perioden 2019-2020. Det blir
ikke dette menighetsrådets siste rapport – noe jeg vil
komme tilbake til. Mens det i 2018-2019 var vedlikeholdsprosjektet som tok mye av fokuset, ble vi i år igjen
satt på prøve; nå med en global pandemi og konsekvensene av den nødvendige responsen. Mye av det planlagte programmet er derfor avlyst eller utsatt på
ubestemt tid. Imidlertid er det en hel del informasjon
og svar på spørsmål jeg ønsker å opplyse om. I tillegg
hintet jeg i forrige årsrapport til at vi må sikre menig
hetens økonomi for fremtiden. Både menighetsråd og
finansråd har jobbet mye med dette og jeg gleder meg
til å dele våre tanker med deg i denne årsrapporten.

Aktiviteter 2019-2020
Felles Mariaprosesjon ble arrangert med våre søster
menigheter i Oslo 17. august 2019. Pave Frans oppfordret til markering av misjonsmåneden i oktober 2019
– dette gjorde vi med pavens egen bønn i hver messe,
samt vår egen Mariaprosesjon den 13. oktober.
Julefesten ble arrangert 10. januar.
6.-8. mars dro 8. klasse til Mariaholm. Da begynte vi
å forstå at COVID-19 også ville få store konsekvenser
for Norge. 11. mars ble messene begrenset til en deltagelse på 100 personer og dagen etter ble alle messer
suspendert og messeplikten opphevet. 4. april utga
menigheten et digital messeprogram for den stille uken
og påsken. Strømmingen av søndagsmesser fortsatte
frem til nye smitteverntiltak som åpnet for messer med
inntil 50 deltagende ble iverksatt 7. mai.

COVID-19: menighetens respons
Etter 40 dager med suspensjon er det gledelig at vi igjen
får feire messe sammen i St. Hallvard. Ved pandemiens
utbrudd i Norge begynte vi forholdsvis tidlig med å
fjerne vievannet fra vievannskarene og oppfordre til
kontaktfri fredshilsen. Deretter eskalerte det raskt.
Biskopen introduserte en begrensning på 100 deltagere
i messen. I det prestene og menighetsrådsleder satt i
møte om den første søndagen med begrensningene,
kom beskjeden om at OKB suspenderte alle messer.
Underveis har vi streamet messene på Facebook og
p olske messer på YouTube. Dette ble gjort mulig av
Dominik i menighetsrådet, som la ned svært mange
timer og stilte med mye teknisk kompetanse for å levere
sendinger av høy kvalitet. Noen dager var han i St.
Hallvard hele dagen for å dekke både norsk og polsk

messe - også gjennom
hele den stille uke. For
dette vil jeg gjerne
benytte anledningen til
å takke ham. Innsatsen
har betydd mye for oss
som har fulgt messene
underveis og vi har fått
vite at de polske messene som har blitt sendt via St. Josefmennenes YouTubekanal har hatt betydning for hele den polske diasporaen
i Norge. I tillegg til Dominik har en fast gjeng bestående
av kor, lektor og ministranter deltatt for å hjelpe prester
og organist med å gjennomføre messefeiringen. Tusen
takk for innsatsen! Nå er messene tilbake og strømmingen derfor avsluttet. Vi følger smitteverntiltakene til
OKB, noe som innebærer en nokså uvant stolfordeling
i kirke og menighetssal og utbredt bruk av antibac og
smittevernprosedyrer.

Planlagte arrangementer
Det er når jeg skriver dette (mai 2020) vanskelig å si
hvor mange av årets arrangementer som vil bli gjennomført. Etterhvert som samfunnet begynner gjen
åpningen vil Menighetsrådet se på hvilke arrangementer
som trygt kan gjennomføres iht. årshjulet for 2020. Mer
informasjon om hvert arrangement vil gjøres tilgjengelig gjennom våre informasjonskanaler dersom det blir
aktuelt å gjennomføre dem. Fermingen er utsatt av
biskopen og er noe OKB sentralt i stor grad styrer.

Utvidet funksjonstid for Menighetsrådet
Den 6. mai fikk vi beskjed fra biskopen om at han utvider menighetsrådenes funksjonstid med ett år. Det vil si
at det sittende menighetsrådet som ble konstituert for
perioden 2018-2020 har fått mandat frem til 2021.
Menighetsrådsvalget utsettes derfor også til 2021.

Visitas
I forbindelse med utsatt bispevielse i Trondheim fikk vi
beskjed fra biskopen for en tid tilbake om at visitas
planlagt for oktober 2020 var dyttet til 2021. Det gjenstår å se om dette består, gitt begrensningene i år.

Fond
Jeg har mottatt et par spørsmål om menighetens tidligere innsamlingsaksjoner og øremerkede fond. Jeg
videreformidler her tall fra Finansrådet.
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Det har vært gjennomført tre innsamlinger over
årenes løp som har gått til øremerkede prosjekter - ett
til vedlikehold av orgelet, ett til planlagt kirke på
Mortensrud (St. Martin) og nylig ett til vedlikeholdsprosjektet på kirkebygningen. Midlene er regnskapsmessig avsatt i hvert sitt respektive fond.
Regnskapet for 2019 er ikke revidert enda, men
menigheten hadde per regnskapsåret 2018 følgende
øremerkede fond:
• Vedlikeholdsfond (kr 9.538.713)
• Fond ny kirke (kr 1.013.656)
• Orgelfond (kr 719.460)
• Diakonifond (kr 4.784.940)
• Barne-/ungdomsfond (kr 302.980)
• Kontaktklubbfond (kr 21.730)
Hvert år gjør Finansrådet avsetninger til fondene
utfra menighetens renteinntekter. Barne- og ungdomsfondet er øremerket drift av ungdomslag og barnekor,
mens kontaktklubbfondet er for drift av kontakt
klubben. Diakonifondet går også under navnet «Sr.
Intemeratas fond» og er arven etter Sr. Intemerata van
der Heyden som hadde sitt virke i Norge i perioden
1946-2002. Fondet ble betydelig supplert med en annen
arv for noen år siden som hadde den samme øre
merkingen. Midlene er øremerket diakonale formål.
Vedlikeholdsfondet ble supplert under innsamlingen for vedlikeholdsprosjektet. Det meste av dette er nå
brukt for å betale for prosjektet.
Til opprettelsen av St. Martin på Mortensrud ble det
gjennomført en innsamlingsaksjon. I tillegg har det
vært faste avtalegiroavtaler knyttet til St. Martin. Totalt
innsamlet gjennom innsamlingsaksjonen og avtalegiroavtaler var i underkant av kr 1.000.000. Beløpet ble
derfor rundet opp til 1.000.000 og avsatt i fondet for ny
kirke. Det er øremerket til fremtidige St. Martin.
Orgelfondet stammer fra innsamlingen som ble
gjennomført for mange år siden til vedlikehold eller utskiftning av orgelet. Vedlikehold har ikke skjedd i noen
stor grad. Jeg kan bare anta at det ikke har føltes presserende nok enda - midlene er der og er tilgjengelige
den dagen det sees som nødvendig.

Hjertestarter
Menigheten har kjøpt hjertestarter. Denne er plassert
innerst i gangen ved menighetskontoret. Førstehjelps
kurs med opplæring i bruk av hjertestarter er gjennomført for stab og kirkeverter i regi av Norges Røde Kors.
Det var 19 deltagere.
Hjertestarteren er automatisk. Det betyr at når man
trykker på startknappen gir den instruksjoner om hva
man skal gjøre - og når den er tilkoblet en person måler
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den selv hjerterytmen og gir støt dersom det er behov
for det. Det er derfor ikke nødvendig å ha gått på kurs
for trygt å kunne bruke denne. Hjertestarteren er til for
å brukes når det er behov for den og ved mistanke om
hjertesvikt er det best å være føre var, hente hjertestarte
ren og gjøre den klar til bruk. Den måler selv om hjertet
slår eller ikke og sender ikke sjokk med mindre det er
behov for det. Det er derfor trygt å feste den på noen det
viser seg ikke har hjertesvikt. Husk aller først å ringe 113.

Bruk av kontanter
Bankene innskrenker gradvis mulighetene for å sette
inn kontanter på konto. Nye begrensninger både på
hvor og hvor mye som kan settes inn er innført av vår
bankforbindelse. Begrensningene møter våre umiddelbare behov, men det er tydelig at kontanter gradvis blir
faset ut. Som kirke, der mye av den økonomiske aktiviteten foregår med kontanter (særlig kollekt og kirkekaffe), vil det etterhvert skape utfordringer. Vi vil gjerne
oppfordre til bruk av Vipps og AvtaleGiro-ordningen.

Presteforflytninger
P. Carlo Le Hong Phuc har vært i St. Hallvard siden
2014, først som sogneadministrator og ble etter kort tid
utnevnt til sogneprest. I februar i år fikk vi meddelelsen
om at han utnevnes til sogneprest i St. Olav i Oslo fra
september 2020.
P. Ragnar Leer Salvesen er utnevnt til sogneprest i St.
Hallvard fra september 2020. Han kommer fra Vår Frue
menighet i Porsgrunn der han er sogneprest nå.
P. Andreas Rupprecht kom til St. Hallvard september 2019. Han er kapellan med et særskilt ansvar for
messestedene på Holmlia og Nesodden. I tillegg er han
landsungdomsprest i Norges Unge Katolikker.
P. Myron Kuspys er løst fra sin stilling som kapellan
hos oss fra september og er utnevnt til kapellan i St.
Olav domkirke. Han fortsetter med ansvar for ukrainsk
sjelesorg i bispedømmet.
P. Piotr Gwiżdż blir med oss videre på reisen med
særskilt ansvar for polsk sjelesorg.

Menighetens fremtidige økonomi
Her skal jeg tillate meg å snakke litt fra hjertet. Da jeg
stilte til menighetsrådsvalg sommeren 2018 skrev jeg at
jeg er opptatt av de store linjene i menighetens liv og av
den langsiktige forvaltningen av økonomien.
Hele min funksjonstid som menighetsrådsleder har
jeg opplevd en utpreget stemning av samarbeid i menig
hetsrådet, vilje og evne til å dra lasset sammen og å
finne felles holdepunkter der vi skaper vår felles menighetsidentitet, på tvers av kulturelle og språklige
tradisjoner.
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Mariaprosesjoner, felles messer og felles feiringer
har sementert dette. Det har føltes som om de store linjene, som jeg nevnte, trekker sammen og går rett vei.
Aktiviteter i form av barne- og ungdomsarbeid, katekese, kor og ministrering blomstrer. Det er svært gledelig å oppleve – og det skyldes den enorme innsats frivillige, stab og menighetsrådsmedlemmer legger ned hvert
år og en sogneprest og kapellaner som bygger opp om
dette.
Det andre punktet har jeg kunnet være delaktig i
ved også å bli utnevnt som medlem i Finansrådet. De
åpne kommunikasjonslinjene mellom menighetsråd og
finansråd har skapt en god dynamikk og gitt mulig
heten for tettere samarbeid på områder der begge råd
har roller å spille. Det første store samarbeidet var innsamlingsaksjonen til vedlikeholdsprosjektet. En finansieringsstrategi for å sikre menighetens fremtid er den
neste.
Jeg tillater meg å gjenta noen observasjoner fra fjorårets årsrapport:

"

I dag finansieres [våre driftsutgifter] litt av kollek
ter og kirkebidrag men i mye større grad av statlige og
kommunale tilskuddsordninger. Inntekter fra kirke
bidrag og kollekter har også gått nedover de siste
årene, men usikkerheten rundt statlig og kommunal
støtte har økt.
Med utskillelsen av Den norske kirke fra staten og
en pågående juridisk prosess rundt eierskapet til
Opplysningsvesenets fond, som bidrar til Den norske
kirkes finansiering, er det godt mulig at rammene for
våre støtteordninger endres. Vi vet ikke når de endres
eller hvordan de vil endres, men dersom Den norske
kirke over tid må bli selvfinansiert er det ikke utenke
lig at også Den katolske kirke må finne nye løsninger.
Selv om menigheten i dag har en solid økonomi,
blir det derfor en hovedprioritet fremover å bygge
fundamentet for dette. Vi må være forberedt den
dagen forutsetningene endres, slik at det ikke skal
være tvil om vår evne til fortsatt drift. På den måten
kan fokuset holdes på sjelesorg og fellesskap, fremfor
økonomiske utfordringer.

stor interesse for strategien og uttrykte at man ser på en
lignende modell på bispedømmenivå. De var også tydelige på at menigheten som selvstendig rettssubjekt selv
måtte bestemme hvordan man skulle gå frem. Etter en
omfattende prosess mener vi nå at den vedtatte finansieringsstrategien er tydelig forankret, spisset og klar for
implementering.
På de neste sidene vil vi gå forholdsvis grundig gjennom strategien. Utover dette tilkommer et bilag til
denne årsrapporten som gir en mer detaljert beskrivelse
av hva, hvordan og hvorfor vi har resonnert slik vi har
gjort. Jeg anbefaler at du også leser denne, for å forstå
tankeprosessene.
En viktig del av det vi planlegger er å satse på flere
Avtalegiro-avtaler. Vi håper også å gjøre den prosessen
enklere og gi god støtte til utfylling av skjemaet. Det
automatiske månedlige trekket trenger ikke å være på et
uforholdsmessig belastende nivå. Kr 50 per avtale
hjelper mye og gjør at ordningen blir tilgjengelig for
flere. “Mange bekker små gjør en stor å” – ved at mange
gir små beløp månedlig, blir resultatet ganske mye
større enn hvert enkeltbidrag – for å bygge fremtidens
kirke må det legges stein på stein; hver stein føles liten,
men resultatet blir stort.
I tiden fremover vil du merke et fokus på avtalegiroavtaler og også informasjon om kollektmuligheter via
Vipps. Jeg håper du vil støtte opp, selv med et lite månedlig trekk – som vi skal se i beskrivelsen vil det bety
mye for hvordan vi organiserer oss økonomisk
fremover.
Som i fjor vedlegger jeg årets årshjul. Mye er som
sagt utgått eller er usikkert, men det er allikevel rammen vi jobber etter.
Vi ser frem til et ekstra år i tjeneste for St. Hallvard
menighet!
Alt godt

Arthur Haakonsen
Leder, Menighetsrådet

"

Et forslag til finansieringsstrategi ble utarbeidet og
behandlet både i Menighetsrådet og i Finansrådet.
Dette for å sikre at strategien har full støtte og forankring i menighetens forvaltningsorganer – og også fordi
hvert råd har sine ansvarsområder i forbindelse med
strategien.
Etter at den var vedtatt i endelig form av begge råd,
ble informasjon om strategien oversendt Finansrådet i
Oslo katolske bispedømme for evaluering. OKB viste
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Årshjulet
Årshjulet tydeliggjør hvilke begivenheter som skjer
hvert år. Dette gir klarhet for menighetens medlemmer,
nåværende og fremtidige menighetsråd, prester, og

stabsmedlemmer. Det sikrer kontinuitet i menighets
rådets arbeid. Årets årshjul er beskrevet nedenfor og
årshjulet for 2021 vil bli utgitt rundt årskiftet.

Finansieringsstrategien
Planen er enkel. Den består av to deler:
1. Givertjenesten
2. Hallvardsfondet

Dette er effekten av store grupper som alle bidrar
litt. Realiteten er at av de 16.000 medlemmene er det
gjerne flere per husholdning, mange barn og mange
som ikke er aktive medlemmer.

Del 1: Givertjenesten
Givertjenesten betyr kirkebidrag, kollekt og gaver. Vi
ønsker det skal være enklere å gi enkeltgaver med
skattefradrag. Hovedfokuset vil allikevel ligge på
Avtalegiro med skattefradrag og kollekt.

Avtalegiro med skattefradrag
Dersom alle menighetens drøye 16.000 medlemmer ga
kr 50 i måneden, ville vi landet på kr 800.000 i måneden
og kr 9.600.000 i året. Våre driftsutgifter er på rundt
6.000.000, som ville gitt et overskudd på 3.600.000
utover den offentlige støtten!
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Kollekt
De siste årene har inntektene fra kollekt gradvis gått
ned, etterhvert som færre har kontanter på seg. St.
Hallvard har fulgt med i timen, først med kortleser og
nå med Vipps.
Vipps har vist seg å være en god løsning for oss. De
aller fleste har kjennskap til Vipps og dette er en enkel,
rask og rimelig løsning som “alle” kirkegjengere har tilgang til samtidig og umiddelbart gjennom egne mobil
telefoner. Vi vil derfor oppfordre til bruk av Vipps til å gi
kollekt og betale i kirkekaffen og for kjøp fra bokskapet.
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St. Hallvard menighet
Givertjenesten

Bli fast giver – med skattefradrag!
Et fast månedlig beløp gir forutsigbarhet for deg og for menigheten.

Månedlig trekk fra kr 42 til kr 4166 gir rett til skattefradrag*

Beløpet du betaler med AvtaleGiro blir automatisk innrapportert til Skatteetaten og kommer
på skattemeldingen. Hvert år får du en årsrapport i posten fra Oslo katolske bispedømme på
det du har betalt.

En andel av overskuddet setter vi i Hallvardsfondet. Dette fondet bygger vi til

fremtidig drift av menigheten når statsstøtten forsvinner eller blir redusert. Du kan lese mer
om vår Finansieringsstrategi på websiden: sthallvard.katolsk.no/hallvardsfondet
Skjemaet nedenfor er forenklet og forhåndsavkrysset**
Fyll inn det som er markert i røde bokser. Lever denne til kirkevert ved inngangen, presten
eller menighetskontoret. Du kan også sende den digitalt til Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
Vi tar oss av resten!

* Gaver via AvtaleGiro-ordningen fra kr 500 til kr 50.000 i året gir rett til skattefradrag.
** Dersom du ønsker å gjøre engangsbetalinger eller trekk annet enn månedlig, ta kontakt med menighetskontoret.

St. Hallvard menighet, Oslo
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Vi ser på muligheter for å videreutvikle Vippsløsningen vår, både gjennom en meny av kollektgaver,
innebygde muligheter for skattefradrag og andre løsninger for å gjøre løsningen mest mulig funksjonell for
menigheten. Samtidig er det viktig for oss at løsningen
først og fremst er brukervennlig og enkel å forstå.
Derfor har vi vært tilbakeholdne med å rulle ut nye
løsninger.
Et siste element er det sosiale stigmaet det medfører
å ta opp mobiltelefonen i messen. Flere bruker allerede
mobiltelefonen til å følge med på lesningene med
Katolsk-appen, men tanken om å bli uglesett for å ta
opp mobilen i messen er nok fortsatt gjeldende hos
mange. Her må vi kanskje reflektere over egne holdninger for å følge med i tiden. Vår Vipps-konto er ‘geo
tagget’, slik at St. Hallvard skal dukke opp når du åpner
Vipps i kirken. I tillegg er QR-koden vår nå på baksiden
av søndagsbladet (som kommer tilbake når smittevernhensyn tillater det).

Del 2: Hallvardsfondet
Den første delen av finansieringsstrategien består i å
øke inntektene. Men hvorfor skal vi det? Har vi ikke nok
inntekter? Her kommer Del 2 inn i bildet.

Menigheten oppretter et fond. Dette har vi valgt å
kalle Hallvardsfondet. Fondet forvaltes av Finansrådet
og investerer i et globalt indeksfond. Det blir vårt eget
“oljefond” og vil bygges i den hensikt at menigheten i
fremtiden blir økonomisk uavhengig offentlige tilskuddsordninger. Pengene vi skyter inn i fondet kommer av menighetens årlige overskudd. Desto høyere
overskuddet er, desto mer kan menigheten investere for
fremtiden, desto raskere blir fondet bygget.
Det vil ta tid å bygge fondet til en slik størrelse at det
kan dekke driftskostnadene våre. Fordelen vår er at
Kirkens tidsperspektiv er evig. Levetiden til tilskuddsordningene fra stat og kommune kan være noe kortere,
så derfor er det viktig at vi begynner nå.
Når vi sparer til fondet vårt kan vi tenke på det som
om vi sparer til pensjon. Forskjellen er at du ved pensjonssparing vil nå et beløp som skal vare resten av livet
og kan brukes opp. For Hallvardsfondet er målet å nå et
beløp vi kan trekke fra hvert år uten at det brukes opp.
Dette beløpet omtales i finanslitteraturen som en
“safe withdrawal rate” – det du kan trekke fra en investering der avkastningen allikevel sørger for at det gjenværende beløpet beholder kjøpekraften eller fortsetter
å vokse.
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Trinity University i San Antonio, Texas, er kjent for
den såkalte “Trinity-studien”. Denne fastslo at en “safe
withdrawal rate” investert i det amerikanske aksjemarkedet ligger på rundt 4%. Det tilsvarer den opprinnelige
handlingsregelen til Statens pensjonsfond utland (“oljefondet”) og samsvarer også med annen litteratur. Det
henger sammen med at gjennomsnittlig historisk avkastning i aksjemarkedet ligger et sted mellom 6% og
12%, litt avhengig av hvilke land og over hvor lang tidshorisont man ser på.
Med investering følger det med risiko. Risiko har
mange sider. Den første er risikoen for å tape pengene.

Ved å investere i et globalt indeksfond som følger
verdensindeksen, fordeler vi pengene på tusenvis av
selskaper i svært mange land. Det reduserer risikoen
betydelig for varig tap av pengene. Ved å velge et indeksfond som slavisk følger verdensindeksen, istedenfor å prøve å slå den med en aktiv forvaltning, unngår
vi høyere kostnader som risikerer å tappe fondet for
verdi, risiko for lavere avkastning enn markedet og
andre risikoer som kommer med aktiv forvaltning.
Et annet aspekt ved risiko er svingninger underveis.
Vi må være forberedt på at vi må tåle både store opp
turer og store nedturer. På sikt har aksjemarkedet levert
artikkelen fortsetter på side 27
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EKTESKAPSKURS

o

Gar du med gifteplaner
i 2020 - 2021?
Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg katolsk melder fra
så tidlig som mulig til prestene - senest fire måneder før
vielsen finner sted - enten dere skal gifte dere i Norge eller i
utlandet.
Alle par må sørge for å skaffe:
1. Dåpsattest - for den katolske part må utskriften av
dåpsattesten ikke være eldre enn 6 måneder.
2. Sivilstandsbekreftelse for begge parter fra Skatteetaten
3. Prøvingsattest fra Folkeregisteret

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom
et forberedende kurs
Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året.
Kurset går over fem kvelder fra kl. 17.00 - 18.00.
Datoer høsten 2020: 12. oktober, 13. oktober, 14. oktober, 15. oktober, 16. oktober
Datoer våren 2021: 8. februar, 9. februar, 22. februar, 23. februar, 24. februar
Felleskurs koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Ekstra kurs/
undervisning for enkelte par, utenom felleskurset, koster
kr. 1000,- pr. par. Beløpet kan betales med bankkort
(vi har kortterminal) eller kontant eller overføres via
nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134. Penger
kan også overføres med vipps til St. Hallvard menighet
eller til 12124. Husk å merke innbetalingen med
«Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder» feltet.
Påmelding til menighetskontoret på e-post:
Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar
og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om
ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for
katolikker men i og med at det inngås mange blandede
ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon
om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er
derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende
ekteskapet.
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September
Uke

Mandag

Tirsdag
1

36

Onsdag

Torsdag

Fredag

2 Kirkekor
kl.16.30

3 St. Josephmennene

4
Vietnamesisk
bønnegruppe

Lørdag
5

Søndag
6
Familiemesse

Kontaktklubb
37

38

7 HaBaKo

14 HaBaKo

8

15

9 Kirkekor
kl.16.30

10 St. Josephmennene

11

12 Katekese
oppstart
1.-8. klasse

13
Konf.katekese
9. klasse

Kontaktklubb

Legfransiskanerne

16 Kirkekor
kl.16.30

17 St. Josephmennene

18 Åpent hus

19
Konfirmasjon

20

24 St. Josephmennene

25

26 Katekese
på polsk

27
p. Ragnar
innsettelse

Lørdag

Søndag

Kontaktklubb
39

21 HaBaKo

22

23 Kirkekor
kl.16.30

Kontaktklubb
40

28

29

30 Kirkekor
kl.16.30

Kontaktklubb

Oktober
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

40
41

42

5 HaBaKo

12 HaBaKo

Norsk
ekteskaps
kurs
kl. 17.00
43 19 HaBaKo

44

6

13
Norsk
ekteskaps
kurs
kl. 17.00
20

7 Kirkekor
kl.16.30

Kontaktklubb
14 Kirkekor
kl.16.30

Fredag

1 St. Josephmennene

2 Vietnamesisk
bønnegruppe

8 St. Josephmennene

9

Norsk
ekteskapskurs
kl. 17.00
21 Kirkekor
kl.16.30

Kontaktklubb
28 Kirkekor
kl.16.30

29 St. Josephmennene

27

Grunnkurs i
troen kl. 18.30

Grunnkurs i
troen kl. 18.30 Kontaktklubb

3

Side 24

30

4
Familiemesse

10 Katekese
1.-8. klasse

11
Konf.katekese
9. klasse

17 Katekese
på polsk

18

24
Familietreff

25

Legfransiskanerne
15 St. Joseph- 16 Åpent hus
mennene
Norsk
ekteskaps
Norsk
kurs
ekteskapskurs
kl. 17.00
kl. 17.00
22 St. Joseph- 23
mennene

26 HaBaKo
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November
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

44

45

2 HaBaKo

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
46
9 HaBaKo

47 16 HaBaKo

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
48 23 HaBaKo

3

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
10

17

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
24

4 Kirkekor
kl.16.30

5 St. Josephmennene

6
Vietnamesisk
bønnegruppe

Kontaktklubb
12 St. Josephmennene

Kontaktklubb

Legfransiskanerne

18 Kirkekor
kl.16.30

19 St. Josephmennene

13

14 Katekese
1.-8. klasse

15

20

21 Katekese
på polsk

22

28

29

Ukrainsk
kirkekaffe

Åpent hus
26 St. Josephmennene

27

Adventsovernatting i
St. Hallvard for 4.-7. klasse

Kontaktklubb
49

1 Familie
messe
Barnas dag
Bibelutdeling
8
Konf.
katekese
9. klasse

9. klasse på Mariaholm

11 Kirkekor
kl.16.30

Kontaktklubb
25 Kirkekor
kl.16.30

7

Søndag

30 HaBaKo
Grunnkurs i
troen kl. 18.30

Desember
Uke

Mandag

1

49

50

Tirsdag

7 HaBaKo

51 14 HaBaKo

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
52 21

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
8

15

Grunnkurs i
troen kl. 18.30
22

Onsdag

Torsdag

Fredag

2 Kirkekor
kl.16.30

3 St. Josephmennene

4
Vietnamesisk
bønnegruppe

Kontaktklubb
9 Kirkekor
kl.16.30

10 St. Josephmennene

Kontaktklubb
16 Kirkekor
kl.16.30

Legfransiskanerne
17 St. Josephmennene

Kontaktklubb
23

24
Familiemesse

53

28

29

30

Lørdag
5 Katekese på
polsk

Søndag
6

12 Katekese
1.-3. klasse
+ 8. klasse

13

18 Åpent hus

19

20

25

26

27

11

Kristi
fødselsfest

Konf.katekese
9. klasse

Den hellige
Stefan

31
Nyttårsaften
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Grunnkurs i troen
Kurset er beregnet på personer som ønsker større kunnskap om og kjennskap til katolsk tro.
Motivasjonen for å delta på kurset kan være ønske om å fordype seg i troens sannheter. Kurset er også
beregnet på personer som ønsker å bli kjent med katolsk tro og praksis.
For dem som måtte gå med tanker om muligheten for å konvertere til den katolske tro, er dette kurset et
godt sted å begynne.
Kurset holdes i ett av menighetens lokaler kl. 18.30 – 19.30 følgende dager:

År 2020				

År 2021

26. oktober				1. mars
27. oktober 				
2. mars
2. november				
8. mars
3. november				
9. mars
16. november				
22. mars
17. november				
23. mars
30. november
1. desember
14. desember
Påmelding til menighetskontoret på e-post:
15. desember
oslo-st.hallvard@katolsk.no

Katecheza w języku polskim
Ks. Piotr Gwiżdż – piotr.gwizdz@katolsk.no

Serdecznie zapraszamy na
katechezę w języku polskim
wszystkie dzieci, które
pragną przygotować się
do przyjęcia Pana Jezusa
w I Komunii Świętej oraz
młodzież chcącą przystąpić
do Sakramentu
Bierzmowania.
W tym roku przygotowanie do sakramentów I
Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania będzie
trwało od września 2020 r. do czerwca 2021 r. W
pierwszym przypadku rozpoczyna się z reguły w 3.
klasie szkoły podstawowej a w drugim w 1. klasie
gimnazjum.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę w
salkach znajdujących się w naszej parafii Św. Hallvarda
w Oslo.

PLAN KATECHEZY:
godz.: 11:00 – katecheza dla kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania.
godz.: 12:00 – katecheza dla dzieci I komunijnych.
Nr 2 -2020
-2015

Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej są zaproszeni do obecności na katechezach!!!
Wszystkie dzieci, zarówno norweskie jak i polskie,
obowiązuje jednakowa i jednorazowa opłata, która jest
przeznaczona na pokrycie niektórych kosztów
związanych z katechezą. Wynosi ona 500 koron za
dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej
(rabat dla rodzeństwa 250 koron). Pieniądze za
katechezę należy wpłacać na konto bankowe parafii
3000.22.49339. W tytule przelewu trzeba wpisać
“polsk katekese” oraz podać imię i nazwisko dziecka
(dzieci).
Uwaga!!! Opłata za młodzież przygotowującą się do
Sakramentu Bierzmowania wynosi 1.000 koron.
Zapisy trwają do 26. września 2020 r. /pierwsza
katecheza/. UWAGA!!! Po tej dacie nie będzie już
możliwości zapisania dziecka do grupy komunijnej!
Aby zapisać swoje dziecko na katechezę można
podejść do mnie /ks. Piotr Gwiżdż/ do zakrystii po
każdej Mszy Świętej w języku polskim lub
skontaktować się telefonicznie +47 477 47 952
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god avkastning – og i dagens lavrenteverden er det kanskje det eneste alternativet for å få noen realavkastning
i det hele tatt.
Et tredje aspekt ved risiko er alternativkostnaden.
Dersom vi investerer i dag og den offentlige tilskuddsordningen avvikles i fremtiden, kan vi ha sikret oss.
Dersom vi ikke investerer i dag og den offentlige tilskuddsordningen avvikles i fremtiden, er vi konkurs.
Ved å ta grep i dag for å unngå en økonomisk krise i
fremtiden kan vi i fremtiden holde fokuset på fellesskapet og sjelesorgen, istedenfor på økonomien.
Et siste og veldig viktig aspekt ved risiko er risikoen
for å investere i noe vi ikke kan stå inne for. Når vi som
katolsk menighet velger å investere, er det særdeles
viktig at fondet der vi plasserer

p engene følger tydelige etiske

retningslinjer. Heldigvis er norske
fondsforvaltere ledende på dette.
Den største tilbyderen av indeksfond i Norge er KLP (Kommunal
Landspensjonskasse). De forvalter
store deler av norske kommunale
pensjoner. KLP følger etiske retningslinjer tilsvarende Statens pensjonsfond – og har av og til vist seg å være
enda strengere.
En av de andre store aktørene,
Storebrand, har tilsvarende retningslinjer. Etiske retningslinjer innebærer

at forvalterne aktivt ekskluderer selskaper fra fondene
som ikke møter disse.
Selv om vi i Norge vanskelig kan få tilgang til fond
som spesifikt stiller krav om katolske retningslinjer,
mener vi det er fornuftig å legge seg på nivå med de kravene stat, kommune og store norske pensjonsforvaltere
forholder seg til.
Når vi begynner på denne reisen er det viktig å ha
en klar forståelse for hva den innebærer. Fremtiden er
usikker – noe vi alle har følt på kroppen de siste månedene. Selv om vi med Hallvardsfondet begynner i det
små, vil det over tid bli store beløp det dreier seg om. Da
vil vi i større grad se effekten når det stormer. Men som
gamle sjømenn vet, er den tryggeste veien i stormen er
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rett mot bølgene, for da bryter man gjennom
og kommer trygt ut på den andre siden.
En favorittgraf (som oppdateres jevnlig)
kommer fra forvaltningsselskapet Holberg i
Bergen. Her illustrerer de ikke verdensindeksen, men hovedindeksen på Oslo Børs. Selv
med store opp- og nedturer, bygges verdier
over mange tiår. I denne grafen ser vi en
avkastning på omkring 6000%.
Aksjesparing følger det samme prinsippet som banksparing (da det fortsatt var
renter å få) – rentesrente. Rentesrente er en
eksponentiell funksjon, et konsept store
deler av verden ble introdusert til gjennom
COVID-19. Det tar forholdsvis lang tid med små tall,
før man ser en gradvis økning til større tall. Kurven er
ikke linær, den tiltar i styrke. Over tid blir tallene mye
større enn vi kunne sett for oss da vi begynte.
Som med pensjonssparing, er rentesrente-effekten
et godt argument for å begynne investeringsreisen tidlig
og ikke sent – for det er tiden som avgjør hvor stor
avkastningen blir og når vi trygt kan begynne å bruke
av denne.
Finansrådets forvaltning og valg av fond styres av
investeringsmandatet. Det er dette mandatet som har
vært med på hele prosessen gjennom menighetsråd,
finansråd og til orientering hos biskopen. Investerings
mandatet finner du i bilaget til denne årsrapporten.
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Den beskriver hva formålet med fondet er, hvordan
pengene skal plasseres og forklarer når og hvor mye
som skal brukes. Det er naturlig nok slik at sogne
presten, i samråd med Finansrådet, er øverste ansvarlige
for forvaltningen av menighetens midler. Vi håper at en
transparent og åpen prosess og finansieringsstrategi
med skriftlig og oppfølgbar informasjon ikke bare gir
menigheten eierskap til Hallvardsfondet – men også gir
fremtidige finansråd, menighetsråd og sogneprester
motivasjon til å fortsette å bygge og forvalte fondet i
samme ånd som det nå blir etablert.
Det vil gagne St. Hallvard menighet gjennom
generasjoner.
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Tanker i Corona-tider

Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

Mars 2020, Fastetiden
Mens viruset herjet i hele verden og land etter land
stengte grenser og store deler av det offentlige livet, var
mange av oss redde og usikre på hvordan livet kunne gå
videre. Mange av oss var permitterte, hadde mistet
arbeid og kanskje innholdet i livet, var isolerte når det
gjaldt det sosiale livet, kunne ikke reise til kjære mennesker som befant seg langt borte osv. Alle messer ble
avlyst, i Vatikanet, i Norge og etter hvert i hele Europa.
Kirkebyggene ble kun åpnet til privat bønn.
Mediene tegnet et dystert bildet, blikkene var rettet
mot tall av virus-døde, smittede, hvor mange som var
innlagt på sykehus og særlig intensiv-avdelinger.
Helsepersonell, politiet, militæret, de som sørger for offentlig transport og forsyning med matvarer og alt annet som trengs i det daglige livet, stod som såkalte ‘systemrelevante personer’ i fokus av den offentlige
interesse. Økonomiene bråstanset, store økonomiske
verdiene gikk tapt. Særlig reiselivsbransjen var
rammet.
Det skjedde midt i fastetiden. Den fjerde av de seks
søndagene i fastetiden er kalt Lætare, ‘Gled dere!’. Var
det mulig å glede seg når hele menneskeslekten hadde

kommet opp i en slik situasjon? Ja, var svaret til de få
som så litt annerledes på det
som skjedde. Verden var
kommet midt opp i en prosess
av stor omvendelse, en tvungen
prosess. Knapt noen ville selv stoppet opp så radikalt, holde seg stort sett hjemme, avbestille planlagte
reiser og møter med familie og venner, bare kjøpe det
som trengs til livet. Hele vår hverdag var snudd opp
ned. Hvordan kunne vi takle usikkerheten og angsten
som oppstod i denne tiden? Kunne vi henvende oss mer
helhetlig til Gud i våre bønner og tanker? Nettopp fordi
vi oppdaget at våre liv var skjøre, utsatte, dødelige? Vi
kunne – kanskje på nytt – lære å tro på og ha tillit til
Gud i disse krisetider.
Det fantes noen få profetiske stemmer som ga situasjonen et mer positivt preg. Sognepresten i Andernach,
Tyskland, Stefan Dumont, formulerte det slikt i sin hyrdebrev fra 12. mars:
«For en uke siden trodde vi ikke at det var mulig ... Vi var
fremdeles involvert i planer for små og store selskaper i de
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neste 14 dagene eller lenger. Men plutselig er alt anner
ledes, og det er en stor "faste". En helt ny opplevelse. Vi
blir hjemme hvis dette lar seg gjøre. Plutselig er mange
avtaler borte som tidligere har bundet oss. Selv i super
markedet var det helt tomt i går kveld. Vanligvis får man
ikke engang en handlekurv på denne tiden. Til tross for
tragedien i situasjonen: Vi skaper oss tid og rom fordi vi
vurderer hver gang om vi trenger å gjøre det vi gjør eller
ikke. Må jeg virkelig dra hit eller dit? Vi begynner å
sortere avtaler etter relevans for oss selv. En liten nyttig
bivirkning av den i seg selv uheldige krisen ...
Denne helsekrisen vil endre oss. Vi opplever hvor liten
verden har blitt, hvor nært vi har kommet hverandre,
også økonomisk er vi sammensveiset. Vi føler hvor skjør
og delikat verden er som vi har skapt utfra det Skaperen
har gitt oss.
Denne pandemien kan også være en anledning til å få
slutt på kriger, konflikter og strid. Til å samarbeide som
"En verden" for å beskytte alle menneskers helse og liv. Til
å arbeide for at jordens goder er like tilgjengelige for alle.
Hvis verden innser at den kan fungere godt sammen av
hensyn til menneskers helse, bør den også bruke denne
kunnskapen for å bekjempe urettferdig distribusjon. Det
ville være noe ...“
Ja, det hadde vært noe! Men hadde ting utviklet seg
slik? Kanskje ikke så mye globalt, mellom kontinenter
og ulike land. Men på lokalt nivå hadde vi opplevd mye
hjelp og solidaritet. Overalt i verden. Det kunne vi være
takknemlig for. Og fryde oss over!
Fra og med Palmesøndag ble det overføring av messer i St. Hallvard via internett. Prestene, to ministranter,
en organist, fire korister og en tekniker (tusen takk til
Dominik!) befant seg i kirken. Det som ble savnet stort
var selvfølgelig menigheten, felleskapet rundt alterbordet, felles bønn og sang. Men de få som var der, fikk
oppleve hele Triduum og de påfølgende søndagene
under disse merkelige omstendigheter. Der hvor ellers
menigheten samlet seg, fantes det kameraer, mikrofoner,

Nr 2 -2020
-2015

teknisk utstyr og kabler. Det var nok en like rar opplevelser å være tilstede i messen som å sitte hjemme foran
skjermen og følge med på Facebook.

Mai 2020 Påsketiden
Coronakrisen opptok oss mer og lengre enn vi måtte
ønske. Dette kunne føre til at vi ble utålmodige og
lengtet etter ‘normale’ tider. En annen tilnærming ville
vært å benytte disse ukene til å reflektere over hvordan
vi ønsket å leve etter denne krisen. Kanskje var det noe
Gud ville vise oss? Kanskje hadde de store spørsmålene
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steget opp i disse ukene: Hva er det som bærer meg i
dette livet? Hva gir mitt liv mening og holder meg oppe?
Hva er viktig for meg? Hva forventer jeg etter dette livet
her på jorden?
Kanskje hadde vi oppdaget at det å leve litt langsommere hadde gitt oss en merverdi i livet. Vi kunne ikke
planlegge feriene på fjerne strender. Men det å utforske
de nærmeste omgivelsene til fots eller på sykkel (eller i
kajakk, se for- og bakside) var mulig og kunne by på
mange fine opplevelser og overraskelser. Vi kunne nyte
å vandre i skogen, beundre alt det som Gud lot vokse
især om våren. Vi måtte øve oss i å leve i nuet, i det nåværende øyeblikket. Og klarte vi det, så behøvde vi ikke
dra til fjerne strender. Da hadde vi alt vi måtte ønske her
og nå.
Etter påsken ble det lov å ha møter med 50 personer
på et sted, forutsatt at det var et arrangement og arrangøren hadde oversikt over hvem disse 50 personer var.
Dermed kunne det igjen feires messer i kirken.
Bispedømmet hadde utviklet et elektronisk påmeldings
system hvor det var mulig å velge messested og -tid og
melde seg på. Her i St. Hallvard utvidet prestene tilbudet på messene, fra kl. 8 om morgenen til kl. 20 om kvelden. Og Kontaktklubben startet forsiktig opp igjen.

Midten av juni 2020
Regjeringen kom med flere forsiktige skritt til å åpne
Norge igjen etter den totale ‘Lock Down’ i mars.
Arrangementene for 200 personer ble tillat. Men St.
Hallvard kirke kunne ikke romme flere enn 90 Personer
hvis minsteavstanden mellom dem fortsatt måtte være
én meter. I tillegg 25 troende i kapellet.
Finland, Island, og Danmark stod på listen av de
land som vi fra Norge fikk besøke igjen. Colorline satte
sine to skip til Kiel igjen i gang. Men kun Cruise fram
og tilbake fra Oslo, ikke landgang i Kiel. Regjeringen
fortsatte å oppmuntre til ferie i Norge. Unge folk i Oslo
mente at det var helt greit med byferie i sommerværet.
Termometeret krøp opp til 30 grader over flere dager, ja
uker. Skyfri himmel. Strendene langs Oslofjordens
strandlinje fyltes opp med glade, solbrune folk som ikke
lenger var så opptatt av viruset. Og kirkebesøk fortsatte
å øke, messene var ofte fullbooket.
St. Olav kirkeblad II-2020 presenterte flere profetiske røster med deres synsvinkler på Coronasituasjonen. Dominikanerinnen søster Anne Bente
Hadland uttalte seg slik: «Er det virkelig slik at alt skal
dreie seg om å trygge tilværelse, unngå døden?... Vi må
lære oss å leve med døden som en sikker utgang på
dette livet. Vi må lære at den kan ramme uventet og
‘urettferdig’… Vi må forberede oss på det. Nå. Enten det
kommer et koronavirus i vår vei eller en takpanne…
Hvorfor skal vi være redde? Oppstandelsen er fundamentet for vår tro.»
Werner F. Jenarond, professor i systematisk teologi
ved UiO, hadde følgende tanker: «At Kirken ble stengt,
gav oss en umiddelbar utfordring om å ta ansvar for
vårt eget liv i Kristi fotspor, uten sikkerhetsnettet som
det kirkelige felleskapet byr på… Sammen burde vi
kristne vurdere i hvilken grad vi har oppdaget nye og
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alternative veier for å be og arbeide for Guds rike på
jorden… Er vi forberedt på å være myndige kristne i en
uoversiktlig verden? Guds kommende kjærlighetsrike
åpner en håpets horisont for oss, og i dette ligger kravet
om et radikalt håp.»

Midten av juli
Kirken fyltes mer og mer igjen. De troende våget å
komme tilbake, litt nølende, men dog. Fortsatt gjaldt en
minsteavstand på én meter i kirken. Påmelding var obligatorisk. Grensene til Europa åpnet opp – det var kun
vårt naboland Sverige, Portugal og noen steder på
Balkan som fortsatt var stengt for reisende. Det virket
allikevel som om mange fortsatt var hjemme og kom til
kirken på søndager. Koret i St. Hallvard var nesten fulltallig til stede på søndager, også midt i ferietiden. Israel
og andre land i verden hadde blitt rammet av en ny
smittebølge mens i Norge lå ingen i respirator og kun to
var innlagt på sykehus grunnet Covid-19. Fortsatt ille
var det i USA, Brasil, Sør-Afrika og flere land. Smitte
kurven for hele verden pekte fortsatt oppover.
Hvordan vil det bli i Norge til høsten? Hva med
messene, katekesen, kirkekaffe, osv? Vi må nok smøre
oss med tålmodighet, på dette tidspunktet er det ingen
som vet. Som dere kanskje legger merke til, har også
Hallvardsvaka et annet preg i Corona-tiden. Vi kan ikke
vise nye bilder og tekster fra barn- og ungdomsarrangementer, fra fermingen, førstekommunion m.m. Vi er
fortsatt usikker om programmet for katekeseoppstart,
samlinger på Mariaholm, datoer for ferming og første
kommunion etc. kan gjennomføres som det nå er planlagt.
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Har denne krisen forandret noe i vår hverdag til det
bedre? I forhold til kirken, vårt trosliv, våre vaner å reise
og bevege oss rundt i nærmiljøet og verden, våre måter
å arbeide og tjene penger på? Det har skjedd mye godt
under denne krisen. Vi har engasjert oss uselvisk for de
svake, de som trenger hjelp. Vi har vært mye hjemme,
har reist lite, har sittet på hjemmekontor. Dette har spart
miljøet for mye forurensende utslipp. Plante- og dyreliv
fikk en pustepause og overtok der menneskene hadde
måttet trekke seg unna (se bildet ved siden med en rev
i solnedgangen over en øy i Oslofjorden). Vår økonomi
har blitt rammet hardt, nå er det tid og muligheter til å
bygge opp bedrifter for bærekraftige nye løsninger i alle
områder (les gjerne artikkelen til Terje Osmundsen i St.
Olav kirkeblad II: Den nye kapitalismen formes nå).
Forhåpentligvis kan vi ta vare på og sette ut i livet mye
av dette i den tiden som kommer.
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Sr. Katarina – 25 år St. Elisabethsøster
Sr. Natanaela Hess

Det ble en svært vellykket feiring av 25 års jubileet for
avleggelse av ordensløftene for Søster M. Katarina
Hodyr, provinsialsuperior for St. Elisabethsøstrene I
Norge.
Søster M. Katarina avla sine første løfter 11. mai
1995 i Oslo og nøyaktig 25 år senere ble det en liten
markering i provinshuset for St. Elisabethsøstrene i
Norge. Den dagen samlet flere prester og medsøstrene
for å feire takksigelsesmesse hvor Jubilanten har også
fornyet sine avlagte løfter.
Selveste feiring ble planlagt til 6. juli 2020 slik at flere
fra Jubilantens familie kunne delta i vår felles takksigelse
og glede. Dessverre gjorde Covid-19 at norske grenser
fortsatt var stengt den dagen og det var kun Søster M.
Katarinas mor som kunne komme fra utlandet ifølge
norske bestemmelser.
Dagen ble feiret med høymesse i klosterets kapell kl.
11.00, presidert av p. Andrzej Kosciukiewicz MSF som

til daglig hører til Bodø menighet. Det var også fire
andre prester: p. Marinko Pervan, klosterets rektor, p.
Arne Fjeld OP og p. Marek Michalski MSF, sogneprest i
Tromsø og p. Mieczyslaw Mieczysław Wiebskowski
MSF, sogneprest i Narvik. Det var også til stede
medsøstre fra forskjellige kommuniteter og andre
inviterte gjester. Vakker orgel- og cellospill, samt
skjønne salmer gjorde festmessen enda mer festlig.
Denne dagen fornyet Søster M. Katarina offentlig de
løfter hun gav for 25 år siden omfavnet med forbønn til
alle tilstedeværende.
Søster M. Katarinas 25-årsjubileet for løfteavleggelse
var en anledning for å takke Gud for at han har kalt
henne ved sin nåde til denne tjenesten og for alt det hun
fikk gjennom de årene. Men dette jubileet var også en
anledning til å takke Søster M. Katarina for hennes
trofast tjeneste i vår kongregasjon og i hele Kirken.
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Noen ord fra katekesekoordinator og
barne- og ungdomsarbeider
Huyen Nguyen – huyen.nguyen@katolsk.no

Kjære barn og foreldre,
Våren ble dessverre ikke som vi hadde planlagt i St.
Hallvard menighet, med avlysing av både det ene og det
andre. Katekesehelg på Mariaholm, som er første
kommunionsbarnas store høydepunkt, var blant arrange
mentene som måtte avlyses som følge av Corona, og
førstekommunion og konfirmasjon måtte utsettes.
Katekesen ble flyttet over på nett, og nå som sommer
ferien er over er jeg ekstremt klar for å hilse på gamle og
nye familier i menigheten! Selv om det kanskje blir i nye
uvante former.
Jeg takker spesielt alle foreldre og barn som tok seg
tid til å være med på digital katekese og hjemmekatekese i mai og juni, og for alle hyggelige og konstruktive
tilbakemeldinger slik at kateketene har litt mer å gå på
nå når vi setter i gang med et nytt katekeseår.
Vi tok fatt på den digitale katekesehverdagen i april
med en innstilling om at dette må vi også fortsette med
til høsten, men endret raskt kurs. Ikke på grunn av lettelser fra regjering og helsemyndigheter, men fordi

katekesens viktigste formål er å gi
barna et fellesskap slik at de kan utvi
kle troen sin, og etter hvert gjøre den
til handling. Digital katekese er en
midlertidig løsning, men ingen vei vi
ønsker å gå med mindre det er helt nødvendig.
Akkurat nå er det mye usikkerhet tilknyttet katekesen. For selv om biskop Bernt har gitt klarsignal for fysiske katekeser, vet vi på nåværende tidspunkt ikke om
Tøyen skole får tillatelse til å leie ut. Menigheten er helt
avhengig av Tøyen skole for å kunne ha katekese.
Det vi vet er at vi må tilpasse oss den nye hverdagen,
samtidig som vi prøver å «ta hverdagen tilbake» så langt
det lar seg gjøre. Det kan hende det blir endringer underveis, både i positiv og negativ retning, men det viktigste er at vi står sammen om dette. Dette klarer vi!
Sammen.
Alt godt, Huyen

Katekesen – et godt sted å være, et godt sted å lære
Huyen Nguyen – huyen.nguyen@katolsk.no

• Barna kommer nærmere Gud og Kirken gjennom
aktiviteter med andre katolikker
• Barna får kjenne på hvordan det er å være en del av
et katolsk fellesskapet
• Barna får lære mer om hva det å være katolikk
innebærer
• Barna får bli kjent med andre katolske barn,
utveksle tanker og erfaringer
• … og mye, mye mer!!

Et godt sted å være, et godt sted å lære –
men kan troen læres?
For at vi skal kunne tilby en katekese som oppfyller alle
Nr 2 -2020
-2015

punktene ovenfor, er det både nødvendig og helt kritisk
at vi har et tett samarbeid mellom menighet og hjem. Vi
kan lære barna grunnleggende fundamenter ved troen,
men barna kan aldri læres opp til å tro. Troen må
komme innenfra, og jo tidligere vi starter «opplæringen», desto større sjanse har vi til å lykkes.

Fellesskap og tilhørighet
For mange barn er dessverre katekesen deres eneste
kontakt med katolikker utenfor familien og Kirken.
Derfor er det viktig å gjøre dette ene møtet i måneden
til et hyggelig og meningsfullt møte. Vi må prioritere
det sosiale som mål i seg selv, og som forutsetning for
læring. Kateketene gjør sitt beste for å skape trygghet og
tilrettelegge for et godt miljø og nye vennskapsbånd,
men de er bare mennesker – ikke helgener. De har som
oftest ingen pedagogisk utdanning, og de har helt
sikkert familie og jobb ved siden av, de også.
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Støtte og engasjement
Vi trenger at foreldre støtter og bidrar, og sier fra dersom noe ikke fungerer. Er ditt barn sjenert? Si fra! Føler
ditt barn seg utrygg uten deg? Vær med og bidra! Barn
utforsker og lærer gjennom bruk av sansene, og hvem
er det som ikke liker duften av nystekte vafler? Tenk at
noe så enkelt som en nystekt vaffel kan være med og
styrke barnas positive opplevelser og minner fra katekesen. Vaffelsteking på Tøyen skole har vært til stor
glede for både store og små, men dette er ikke mulig
uten foreldrehjelp – og vi tar gjerne imot hjelp fra
menigheten ellers også! Vil du være med og bygge opp
neste generasjon?

til katekesen i midten av august, men all informasjon i
forbindelse med katekesen har også ligget tilgjengelig
og oppdatert på nettsiden siden begynnelsen av august.
Navne- og adresselistene er hentet fra Oslo Katolske
Bispedømmes digitale register, og vi sender kun til barn
som er registrert i menigheten. Ta derfor kontakt
dersom dere ikke har mottatt brev slik at vi kan finne ut
hvorfor dere ikke har fått det tilsendt.
Dere vil kunne finne all nødvendig informasjon i
forbindelse med katekesen på www.sthallvard.katolsk.no

Lang tradisjon
St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby katekese, dvs. trosopplæring, til barn og unge. Alle barn fra
og med 1. klasse er hjertelig velkommen til å delta i
katekesen her i menigheten! Vi sendte ut invitasjonsbrev

Katekese- og konfirmantundervisning skoleåret
2020/2021
Når dette nummeret av Hallvardsvaka går i trykken har vi fortsatt ikke fått noen signaler på at Tøyen skole får
tillatelse til å leie ut til oss. Dersom Tøyen skole ikke kan leie ut til menigheten av hensyn til smittevern vil vi prioritere 3. og 9. klasse slik at de kan ha fysisk katekese på de oppsatte datoene. Informasjonen under er likevel basert
på at vi har lokaler til undervisning. Når dere melder barna til katekese, vil dere få oppdatert informasjon tilsendt
på mail. Vi håper å ha endelig informasjon klart innen august, og senest 1 uke før oppstart.
1.-8. klasse

2020
•
•
•
•

12. september
10. oktober
14. november
28.-29. november (ADVENTSOVERNATTING for
4.-7. klasse)
• 12. desember (ikke 4.-7. klasse)

2021
•
•
•
•
•

9. januar
13. februar
13. mars
10. april (dersom ikke katekesehelg)
17.-18. april (KATEKESEHELG på
Mariaholm for 3. klasse)
• 8. mai
• 12. juni (katekeseavslutning for 1.-7. klasse)

6.-8. klasse har undervisning i St. Hallvard. Det blir
mest sannsynlig litt endring i forbindelse med katekesetiden i år, men katekesen blir likevel innenfor tids
rommet kl. 10-14.

NB! HUSK!

 Første samling lørdag 12. september.
Praktisk informasjon sendes til foreldre på
mail senest uken før oppstart.

1.-8. klasse har katekese hovedsakelig andre
lørdag i måneden, med unntak ved skoleferie.
1.-5. klasse har katekese på Tøyen skole, mens
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9. klasse

2020

• 13. september
• 11. oktober
• 6.-8. november (KONFIRMANTHELG på
Mariaholm)
• 13. desember

2021
•
•
•
•
•
•
•

10. januar
14. februar
14. mars
21. mars (KUN FORELDREMØTE)
11. april
9. mai
Onsdag 19. mai (GENERALPRØVE)

Konfirmantundervisningen for 9. klasse finner sted i St.
Hallvard, primært en søndag hver måned kl. 11-15.
Konfirmantene møter til høymessen kl. 11 hvor de skal
delta som lektorer og kirkeverter i messen, før de
fortsetter med undervisning i menighetssalen.
FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke: lørdag 15.
mai 2021, kl. 11 og kl. 13.
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag
mandag 24. mai 2021 kl.10.30 og kl.13, med biskop
Bernt Eidsvig.
Ta kontakt med katekesekoordinator Huyen Nguyen
dersom det skulle være spørsmål i forbindelse med
katekesen, enten via mail eller mobil:
huyen.nguyen@katolsk.no / 489 57 391.

I år blir katekeseoppstart mest sannsynlig ikke gjennomført på samme måte som tidligere, men vi gleder oss likevel til å hilse på både nye og kjente fjes, og håper vi kan
feire katekesemesse om ikke lenge!
Nr 2 -2020
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Søndagsskolen – Ordets Liturgi for Barn
Mange småbarnsforeldre vegrer seg
ofte for å ta med barna i søndags
messe, fordi barna gjerne oppfører
seg som barn flest – de befinner seg
både høyt og lavt under messen –
noe som er helt forståelig.

Når?
Hver søndag under høymessen kl. 11, med unntak av
første søndag i måneden når det er Familiemesse.

Hva?
På søndagsskolen snakker barna om dagens lesning og
lærer om Kirken og om Gud. Målet er å legge til rette
for et levende møte med Jesus Kristus. Rent praktisk
foregår dette vet at barna går sammen med søndags
skolelæreren til menighetssalen før 1. lesning, og kommer inn igjen etter trosbekjennelsen for å delta sammen
med hele menigheten i nattverdens liturgi. Mens barna

«er ute» får de evangeliet forklart på en barnevennlig
måte av våre søndagss kolelærere: Darko, Eden,
Hanneke, Josiane og Marta.

Hvem?
Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år (førstekommu
nionsalder), men alle barn er velkommen, og yngre
barn kan også bli med sammen med en forelder.
Når dette nummeret av Hallvardsvaka går i trykken har
vi enda ikke startet opp igjen med fysisk søndagsskole,
etter at Corona førte til avlyste messer. På grunn av
dette oppfordres foreldre til å ta gå inn på blilys.no. Der
vil dere finne «tradisjonell» evangelieforklaring i tillegg
til forslag til aktiviteter barna kan gjøre.
I St. Hallvard menighet har vi vanligvis søndagsskole
tre ganger hver måned, med pause den første søndagen
i måneden på grunn av Familiemesse. Vi håper dette er
på plass igjen om ikke lenge!

Har du lyst til å være ministrant
(altergutt/-pike) i St. Hallvard kirke?
Vil du være med å hjelpe presten under feiringen av
messen? Alle som forbereder seg til å motta første
kommunion kan bli ministrant, og det er alltid plass til
flere. Barn som aldri har ministrert tidligere, kan få
enkel opplæring etter katekesen (se datoer under), og
kan begynne å ministrere i søndagsmessen dagen etter!
Nå som hverdagen har begynt å normalisere seg tar
gruppen sikte på å samles igjen en gang i måneden som
tidligere, for øving og sosialt samvær. Har du lyst til å bli
ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig An Viet
Nguyen, mobil: 472 57 887, e-post: anviet_nguyen@
hotmail.com

Høsten 2020:

• 12. september: informasjon til nye ministranter, og
øving til utsatt konfirmasjon 19. september
• 10.-11. oktober: overnatting
• 14. november: øving

Våren 2021 (med forbehold):
•
•
•
•
•

9. januar: øving
13.-14. februar: overnatting
13. mars: øving til påske
10. april: øving
8. mai: øving til førstekommunion og konfirmasjon
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Familiekoret i St. Hallvard kirke “HaBaKo”

(det er ennå ikke avgjort når barnekoret kan starte å synge i familiemessen)

Datoene for høsten 2020 (med forbehold):

Hver mandag skjer det noe spennende i St. Hallvard kirke
fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekoret. Vi
øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å
ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe.
Alder spiller ingen rolle når
man kommer for å prise Herren
med den stemmen man har
fått. I HaBaKo er det derfor ingen aldersgrense og barn helt
ned i barnehagealder er hjertelig velkommen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7. september
14. september
21. september
søndag 4. oktober (familiemesse, barnekor?)
5. oktober
12. oktober
19. oktober
26. oktober
søndag 1. november (familiemesse, barnekor?)
2. november
9. november
16. november
23. november
30. november
søndag 6. desember (familiemesse, barnekor?)
7. desember
14. desember

Du er hjertelig
velkommen!

Ta kontakt ved spørsmål:

Khoa på mobil: 417 30 421
Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene
første søndag i måneden. Men dette har ikke vært mulig som
følge av Corona. Vi håper barnekoret kan begynne å synge
under familiemessene igjen om ikke lenge.
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SHUL – St. Hallvard UngdomsLag,
en møteplass av og for ungdommer
For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger (Jak. 2:26)
Datoer høsten 2020:
• 28. august
• 11. september
• 18. september
• 9. oktober
• 16. oktober
• 23. oktober
• 30. oktober
• 13. november
• 20. november
• 27. november
• 11. desember

Hei ungdommer!
Gjennom konfirmasjonen bekrefter dere troen som foreldrene deres
valgte for dere ved dåpen. Ikke vær
en del av dem som «konfirmeres ut
av kirken». Vær heller kul - bli en
del av SHUL!
Det er greit at menighetenes ungdommer er i
«SHUL», men ikke i skjul!
Vi møtes hovedsakelig på fredager, bortsett fra 1.
fredag i måneden og ved skolefri.
Planen er i grove trekk:
Kl. 17.00: oppmøte og matlaging – for de som kan
komme tidlig
Kl. 18.00: messe
Kl. 18.30: mat og aktiviteter
Kl. 21.00: kvelden avsluttes

Facebook “f ” Logo

Sjekk Facebook og Instagram for å holde dere oppdatert!
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

SHUL – St. Hallvard UngdomsLag
shul.sthallvard

I styret sitter:
- leder Dichino Nguyen, konfirmant 2018
- nestleder Hermon Daniel, konfirmant 2019
- styremedlem Lievin Machozi, konfirmant 2018
- styremedlem Christian Larsen, konfirmant 2018
- styremedlem Marianne Haugstad, konfirmant 2019
- styremedlem Sebastian Laszczynski, konfirmant 2019
- styremedlem Mathias Mauseth, konfirmant 2020

PS til foreldre: ungdommene er i trygge hender. Det er
voksne tilstede, selv om foreldre ikke har adgang

☺

OBS OBS !
Barnas dag utsettes til 1. november,
samme dag som det blir utdeling av
4-årsbibler!
Har dere innspill til gjennomføring av dagen, ta gjerne kontakt
med menighetskontoret eller en av søndagsskolelærerne.
Side 39
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Kjenner du egentlig Jesus?
Takk og lov for at vi rakk å dra på konfirmanthelg med
8. klasse før landet ble stengt, ellers hadde vi gått glipp
av muligheten til å bli kjent med en super konfirmant
gjeng. TikTok er ekstremt populært om dagen, og med
ledere som «henger med i tiden» ble helgen ikke annet
enn super! Korsvei ute, sang og dans inne, moro og
sprell, samt gode samtaler oppsummerer helgen.
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Helgen 6.-8. november er vi igjen klar for en ny tur
til Mariaholm med disse ungdommene som har rukket
å bli 9. klassinger siden sist. Hvordan det er mulig å
holde 1 meter avstand mellom en så fin og sammen
sveiset gjeng gjenstår å se, men lederne er uansett veldig
klar for å toppe konfirmanthelgen i mars!
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Familietreff (hvis smittesituasjonen tillater det, følg med på oppslagstavle og våre nettsider)
Til høsten er vi klar for nok et familietreff!
Lørdag 24. oktober er vi igjen klar for å bli kjent med
nye barn og foreldre! Sett av datoen, ta med familiene
deres og kom!
Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres
til kirken lørdag 24. oktober kl. 14.30-17.00 på
familietreff.
Familietreffet er et tilbud for alle barn som er for
små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen
med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en
opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de
føler seg inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et
forum der familier kan treffes og ha et kristent felleskap.
Vi håper at vi blir mange familier og tror dette
kan bli en flott og innholdsrik dag for alle!
Arrangementet er for øvrig gratis, men hver familie
bes om å ta med seg en matrett til et felles koldtbord.

Påmelding til FAMILIETREFF:
E-post: huyen.nguyen@katolsk.no
eller telefon: 48 95 73 91
Send e-post med navn på foreldre/foresatte, fornavn
og alder på alle barn som blir med, i tillegg til e-post og
telefonnummer.
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Adventsovernatting

28. november - 29. november
Vi gjentar suksessen med adventsovernatting i St. Hallvard
menighet! 45 barn påmeldt i fjor. 19.452 kr innsamlet
på en snau time, til Adventsaksjonen 2019: Fisk for
fremtiden – yrkesopplæring for ungdom i Colombia.
Klar vi nok en gang å slå rekorden?
Helgen 28. november-29. november ønsker vi 4.-7.
klasse velkommen til nok en spennende opplevelse i St.
Hallvard kirke.
Dere inviteres med på en sosial helg, hvor vi sammen
skal gjøre noe for andre ved å gjøre en innsats for årets
Adventsaksjon. Vi skal bli bedre kjent, ha det gøy
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sammen, kanskje oppleve og prøve nye ting, og starte
adventstiden sammen. På kvelden blir det felles aftenbønn i kapellet, hvor dere skal få bestemme og bidra, før
vi avslutter dagen med brett- og kort-spill café, quiz og
kanskje en overraskelse i menighetssalen?
På søndag deltar vi i messen, noen kan ministrere,
andre får bidra på andre måter. Etter messen har vi ansvar for kirkekaffe og salg av ting til inntekt for årets
Adventsaksjon som støtter Caritas arbeid i Mali, med
tema «sultkrise i et land herjet av konflikt».
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Overnatting foregår i menighetssalen, og vi håper at
du blir med å starte adventstiden i St. Hallvard med oss!
Tid: lørdag 28. november kl. 13.00 - søndag 29. november kl. 13.30
Pris: Gratis for barn i katekesen. Ellers: 100 kr
Ta med:
• sovepose (eller dyne og pute, og eventuelt
liggeunderlag)
• toalettsaker
• sovetøy og tøy til å bruke i messen
• og sist, men ikke minst: GODT HUMØR!

Påmelding til Huyen enten via mail eller mobil:
huyen.nguyen@katolsk.no / 489 57 391.
Fordi barna er ansvarlig for kirkekaffe på søndagen
er det fint om foreldre kan bidra med kaker. Skriv gjerne
i påmeldingen om dere har anledning til å bistå med
hjelp/kaker. Kanskje er det noen foreldre som kan tenke
seg å hjelpe til med å lage middag til barna?
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Det som utgjør et godt liv

Å leve uavhengig og i relasjon med andre
Helga Haass-Männle – Helga.Mannle@katolsk.no

I disse Corona-tider har vi blitt ekstra var på
hvor viktig andre mennesker er for oss, hvor
viktig det er å være nær hverandre, snakke
sammen, be sammen, ha gode forhold til
hverandre. På den andre siden ønsker vi å
være uavhengige, frie. Denne artikkelen av
p. Anselm Grün belyser de to sidene litt nøyere.
Benediktinerpateren Anselm Grün er en viden
kjent munk, forfatter og samfunnsdebattant.
Han bor i kloster Münsterschwarzach i Tyskland.
Hans skriftlige verk omfatter hundrevis av bøker
og artikler. Vi har fått tillatelse til å oversette
og trykke bidraget nedenfor som passer godt
inn i Corona-tiden, der så mange, særlig eldre
og syke, er isolerte og mangler kontakt. Takk til
p. Anselm og Herder-Verlag for tillatelsen.
Når vi resonnere om frihet og relasjoner, selvstendighet
og tilknytning, støter vi på livsviktige spørsmål. Det er
en lengsel i oss alle til å være uavhengige og frie. Men vi
kjenner også et annet sentralt ønske: å være åpne og å
pleie gode forhold. Kun begge ytterpunktene sammen
fører til helhet, til vårt sanne ‘selv’ og til gode samvær.

Vår innerste kjerne
C.G. Jung beskrev det å bli vårt sanne ‘selv’ som mål for
å bli menneske. For Jung er selvet noe annet enn egoet.
Egoet er den bevisste kjernen i en person. Dette egoet
vil alltid imponere, markere seg selv. Selvet derimot er
menneskets innerste sentrum; det tilsvarer en persons
vesen, menneskets innerste kjerne. Evangelisten Lukas
forbinder ideen om "selvet" med Jesu oppstandelse.
Etter sin oppstandelse sier Jesus til de forsamlede disip
lene: "Jeg er jeg selv". På gresk står det: "Ego eimi autos".
"Autos" er et viktig uttrykk i den stoiske filosofien som
Lukas henviser til. Det betyr menneskets indre helligdom, det sanne selvets hellige område. Denne "autos" er
den uovervinnelige festningen der frihet og lykke
hersker. Dette sier den stoiske filosofen Epiktet, senere
fulgt av mange kristne forfattere. Når det er mulig for
Lukas å forstå Jesu oppstandelse også i den stoiske filosofiens betydning, betyr det for oss at vi gjennom oppstandelsen finner fram til vårt sanne selv, til den indre
helligdommen som ikke engang kan ødelegges ved
døden. Vi kan konkretisere disse abstrakte tankene ved
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å fortelle oss selv igjen og
igjen: "Jeg er jeg selv".

Ganske enkelt være seg
selv
Når jeg blir var at jeg er meg
selv, betyr det ikke at jeg
kretser egoistisk rundt meg
selv. Mye mer betyr det at
alle maskene som vi ofte tar
på, forsvinner. Vi blir fri fra
de rollene som vi spiller. Jeg Carl Gustav Jung
er helt enkelt kun meg selv.
Når jeg er i kontakt med mitt sanne selv, kan jeg helt og
holdent innlate meg med andre mennesker. Da er jeg fri
fra presset om å måtte imponere dem, for å vinne dem
for meg. Jeg kan møte dem i frihet, men også med kjærlighet og velvilje. Ved å forbli helt meg selv i dette møtet,
møter jeg også den andres sanne ‘selv’. Jeg frigjør den
andre også fra presset om å måtte framstå på en bestemt
måte.

Selvet blir til i møte med en ‘Du’
Derfor er det ikke en selvmotsigelse når vi på den ene
siden ønsker å være helt oss selv og uavhengige, men på
den andre siden også ønsker å leve i gode forhold. Den
jødiske filosofen Martin Buber viste oss tydelig at relasjonene er en del av det å være menneske: Gjennom
møtet med en ‘Du’ finner vi vårt sanne selv. Men spenningen forblir: På den ene siden bør vi først oppdage
vårt sanne selv, slik at et godt forhold blir mulig. På den
annen side finner vi vårt indre selv når vi møter den
andre. Begge polene hører sammen. Begge forutsetter
hverandre. Våre møter blir friere, mer ekte og kjærlige
når vi er i kontakt med oss selv. Og omvendt: Vi trenger
også å møte den andre for å møte vårt ekte ‘selv’. I møtet
oppdager vi aspekter av selvet som ikke er synlige for
oss kun ved å betrakte oss selv.

Lengsel etter relasjoner
Spenningen mellom "å være uavhengig" og "å være i
relasjoner" har også andre aspekter. På den ene siden
ønsker vi å være helt oss selv og bestemme selv hva vi
gjør. Vi ønsker å kunne mestre livene våre selv. På den
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andre siden kjenner vi også lengselen etter forhold.
Menneskets vesen er rettet mot den andre. Forholdet til
andre mennesker gir oss også muligheten til å tre inn i
et nytt forhold til oss selv. Da kjenner vi oss selv, da blir
vårt liv rikere. Jeg opplever ofte mennesker som angrer
på at de ikke har tid til å ta vare på sine vennskap. De
har suksess i livet. De har mye å gjøre med andre mennesker. Men de lengter etter å leve i relasjoner der de
fullt ut kan være seg selv, der de ikke trenger å presentere seg på et bestemt vis. De opplever smertefullt: Uten
slike forhold mangler de noe.

I relasjon med seg selv og den andre
Menneskets vesen er "relatert" til Gud, til andre
mennesker, til skaperverket og til seg selv. Psykologer
snakker i dag om det utbredte problemet med å ikke
leve i relasjoner. Menneskene er isolerte. De fornemmer

heller ikke seg selv. Å leve i relasjon betyr å føle en indre
sammenheng, å være i harmoni med seg selv, men også
å føle seg forbundet med menneskene på et indre plan.
‘Å være i relasjon med’ er et annet uttrykk for kjærlighet. Mennesker som føler seg forbundet med andre
mennesker, oppdager seg selv. Hjerneforskere sier: Kun
når barnet føler seg forbundet med sine foreldre, vil det
kunne skapes kreative koblinger i hjernen. Alle trenger
opplevelsen av å være i kontakt med mennesker som
gjør dem godt. Da føler de også relasjonen til seg selv.
Det er mennesker som er opprevet innerst inne, som
har følelsen av skjørhet, usikkerhet. De føler seg fragmentert uten noen indre sammenheng, som om de er
spaltet… Forholdet til meg selv og til andre er forutsetningen for at jeg også opplever et godt forhold til Gud.
Denne kontakten med seg selv er en viktig forutsetning
til å ha kontakt med Gud.

P. Anselm Grün. Foto: abtei-muensterschwarzach.de

VI SØKER!

Menigheten trenger mange frivillige!
Kan du tenke deg å være kateket, assistent,
vikar, vaffelsteker? Eventuelt kokk på
overnattinger og leirer? Kanskje kjenner
du noen som er egnet for jobben?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale!
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Døpte
04.01.20

Natan Berhane Kiflemariam

St. Hallvard

18.01.20

Elena Le

St. Hallvard

01.02.20

Mio Minh An Chu

St. Hallvard

08.02.20

Veronica Filmon Alem

St. Hallvard

15.02.20

Elisabeth Namnam Grønn

St. Hallvard

16.02.20

Mia Chorna

St. Hallvard

22.02.20

Michael Andreas G. Fransson

St. Hallvard

22.02.20

Sara Mulue Tesfagergs

St. Hallvard

29.02.20

Lynhdan Nguyen

St. Hallvard

02.03.20

Robert Bobryk

St. Hallvard

07.03.20

Linea Marie Nybakk

St. Hallvard

14.03.20

Nico Luis Villafuerte

St. Hallvard

01.06.20

Josef Justin Elsamaloty

St. Hallvard

06.06.20

Borys Kobylinski

St. Hallvard

13.06.20

Melodi Semere Yitbarek

St. Hallvard

20.06.20

Magnus Hans Øverby

St. Hallvard

27.06.20

Aleksander Surick B. Padayao

St. Hallvard

27.06.20

Neva Boguzkaja

St. Hallvard

Ekteskap
12.05.20

Patric Verde & Katarzyna Szlyk-Verde

Skoklefall kirke, Nesodden

Døde		
17.01.20

Stein Roar Wisting

St. Hallvard

04.02.20

Rina Maria N. Oksavik

St. Hallvard

10.02.20

Irene Synøve Aas

St. Hallvard

20.02.20

Karin Aavet Dolve

Skoklefall kirke, Nesodden

04.03.20

Dizi Azizjanveslou

St. Hallvard

24.03.20

Joao Hipolito Rodrigues

Alfaset kapell

17.04.20

Vlasta Amundsen

Alfaset kapell

03.06.20

Barbara Theresa Trojan

Alfaset kapell

05.06.20

Kunigunde Giselinde B. Nordhagen

Kolbotn kapell

12.06.20

Mari Wiig

Alfaset kapell

19.06.20

Frank Karelius Hvidsten

Vestre gravlund kapell

26.06.20

Yvette Maria Rosasco

Skoklefall kirke, Nesodden

Informasjon for dem som har ferdes lenge i St. Hallvard og ennå husker Nanny Cup: 25. juli 2020
døde Nanny Cup i sitt hjemland Nederland, 90 år gammel. Hun ble begravet 30. juli. Nanny har
virket i menigheten i mange år som kateket og i messeforberedelsen m.m. og var en sentral skikkelse
i St. Hallvard menighet. Da hun ble pensjonist, flyttet hun tilbake til Nederland. Dette er nå ganske
lenge siden. Hun var tilknyttet legfransiskanere i St. Hallvard også etter flyttingen. R.I.P.
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Prester og stab i St. Hallvard menighet
SOGNEPREST fra 1. sept. 2020:

p. Ragnar Leer Salvesen
Enerhauggata 4, 0651 Oslo, 23 30 32 00 (sentralbord), Mobil: 474 60 496, Ragnar.Leer.Salvesen@katolsk.no

KAPELLAN:

P. Piotr Gwiżdż, ansvarlig for polsk sjelesorg, Enerhauggata 4, 0651 Oslo, tlf: 477 47 952, Piotr.Gwizdz@katolsk.no
p. Andreas Rupprecht, ansvarlig for sjelesorg på Holmlia og Nesodden, tlf: 951 71 789, andreas.rupprecht@katolsk.no

ADMINISTRASJONSKONSULENT: Anna Maria Pietras, anna.pietras@katolsk.no. Telefon: 23 30 32 00
ØKONOMIANSVARLIG: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
ANSVARLIG FOR KATEKESE, BARN OG UNGE: Huyen Nguyen, Mobil: 489 57 391, Huyen.Nguyen@katolsk.no
BARNE- OG UNGDOMSASSISTENTER: Nhat Luong (student) og An Viet Nguyen (student)
MEDLEMSARKIVAR: Helga Haass-Männle, helga.mannle@katolsk.no
VAKTMESTER: Christy Reginold Lawrence, christy.lawrence@katolsk.no
RENHOLDER: Beata Wasyluk, beatawasyluk27@gmail.com
SAKRISTAN: sr. Pauline Nguyen, hongngocng@gmail.com
ORGANIST: Xavier Fourny, Xavier.Fourny@katolsk.no
LEDER FOR BARNEKORET: Khoa Danh Le, mobil: 417 30 421
LEDER AV MENIGHETSRÅDET: Arthur Haakonsen, arthur.haakonsen@katolsk.no
NESTLEDER OG PRO-REPRESENTANT: Hung Ngoc Nguyen, hung0047@gmail.com
KONTAKTPERSON FOR ERITREISK GRUPPE: Daniel Asfaw, mobil: 905 58 353, asfaw_daniel@yahoo.no
FRIVILLIGE PÅ KONTORET: Anne Ma Riiser, Berit Müller, Aasmund Vik og Geir E. Moen
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Dette bladet er trykket av Asker Print AS
– totalleverandør av grafiske tjenester
Dette er en svanemerket trykksak. Det innebærer at hele produksjonen følger
strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. Produksjonen oppfyller
miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og
fargestoffer, og kan dokumentere redusert avfallsproduksjon og utslipp.
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Asker Print AS
Solbråveien 49, 1383 Asker
Telefon: 63 00 20 50
post@askerprint.no
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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
Betal kollekten
med

Enerhauggt. 4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖

Kontortid: Man-fre
❖Bankkonto:
3000.22.49134
❖ Nett:
http://sthallvard.katolsk.no
Hvis kl.du09.00-15.00.
ikke har
med deg
kontanter
til kirken,
kan du nå

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

betale kollekt, kirkekaffe og annet med Vipps på
mobilen. Klikk på «Skann» og bruk QR-koden til høyre.
eksemplarer osv. Takk!
«Send» og
St.menighet"
Hallvard
Du har også Alternativt
muligheten for åvelg
vippse.
"St.velg
Hallvard
eller menighet
nummer "12124"
fra listen
over
bedrifter
i nærheten.
Du kanmot
også
skrive
En annen mulighet
er å trykke
"Skann"
i stedet for
"Send" og rette telefonen
QR-kodene
som er
hengt opp bak
oppslagstavlen,
flere nummer
steder i menighetssalen
står øverst
på siste
inni kirken,
«St.påHallvard»
eller
12124. og
Skriv
beløp
ogside
av søndagsbladet.
Den
står
også
til
høyre
av
denne
utgaven
av
Hallvardsvaka.
helst hva det gjelder (f.eks. «Kollekt kl. 11» eller
«Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.

Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere

