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Fra Verdensungdomsdagene!

Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/08 24. årg.

Ny vår !
Dette nummer av Hallvardsvaka vil være preget av at det har skjedd store
andringer i menigheten. Vi har tatt avskjed med p. Nikolas Goryczka,
p. Frans Szajer, p. Mariusz Lewandowski og p. Gregor Gryz. P. Nikolas
Goryczka og p. Gregor Gryz er blitt utnevnt til henholdsvis sogneprest og
kapellan i Arendal. P. Mariusz Lewandowski er reist til tilbake til Polen og
p. Frans Szajer skal ha sabbatsår. Den eneste som fortsetter av prestene er
p. Jon Atle Wetaas. Heldigvis blir ikke alt nytt for oss! Vi har også ønsket
p. Sigurd Markussen og p. Nguyen Thanh Phu velkommen som våre nye
hyrder og har allerede feiret dem litt.
Ellers er Hallvardsvaka preget av mange nyheter etter en lang sommer og
høst. Takk til alle som har bidratt med små rapporter!
I dette nummeret begynner vi med to nye og faste spalter. Den ene faste
spalten har bidragsyter kalt Kunstverket. Her vil billedkunstner Marianne
Bratteli, som var intervjuet av Ole Martin Holte i Hallvardsvaka nr 1 2008, i
hvert nummer presentere et bilde og en kunstner. I dette nummeret
presenterer hun kunstneren Anne Rolfsen fra vår egen menighet.
Prestens hjørne blir nå også mer stabil enn den har vært. P. Sigurd
Markussen har lovet å skrive fast til hvert nummer.
Det gleder mange i menigheten at det også er nytt liv for og blant
menighetens ungdommer. Vi har både fått en svært ung og fersk prest, p.
Nguyen Thanh Phu, og dessuten har flere ungdommer fra vår menighet
deltatt på Verdensungdomsdagene i Sydney. Dette har båret synlige frukter.
Ungdommene har nå startet SHUK (St. Hallvard Unge katolikker).
Redaksjonen i Hallvardsvaka takker de polske prestene for innsatsen i
menigheten gjennom mange år og ønsker dem lykke til videre, i Arendal,
Polen og England. Dessuten hjertelig velkommen til p. Sigurd Markussen
og p. Nguyen Thanh Phu og takk til p. Jon Atle Wetaas som fortsetter!

~ Aslaug Espe ~
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Kunstverket

ved Marianne Bratteli

Bildet er laget av Anne Rolfsen

Kunstneren Anne Rolfsen
I mange tiår har Anne blomstret, som sine bilder, på benkeradene i kirken. Hun
vokste opp i Sandnes. Hun er aktiv billedkunstner og har arbeidet sammen med
Jesus Små Søstre i Paulus kirke. Hun er en kjent gjest ved klosteret på Tautra.
For tiden forbereder hun en stor utstilling i Finland sammen med sin mann
Hilmar. Hennes vakre og friske bilder er planteornamenter med en personlig og
reflektert religiøs symbolikk.
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Prestens hjørne
Kjære menighet!
I juni ble det offisielt at biskopen ønsket at jeg skulle overta som
sogneprest i St. Hallvard menighet og at p. Phu T. Nguyen skulle utnevnes
til ny kapellan. I tillegg er p. Jon Atle Wetaas OP utnevnt som kapellan i
50% stilling. For menigheten betyr dette at en epoke med fransiskanere er
over og at menigheten atter blir bemannet med sekularprester. I 1934
skjedde det motsatte, den gang flyttet fransiskanerne fra St. Franciskus
Xaverius menighet i Arendal for å overta St. Hallvard i Oslo. Nå har
fransiskanerne flyttet til Arendal og jeg selv fra Arendal til Oslo.
Jeg er ydmyk og takknemlig overfor den tillitt biskopen har vist meg
og skal gjøre mitt ytterste for å leve opp til biskopens og menighetens
forventninger.
Når det kommer nye prester blir det som regel alltid noen
forandringer, ikke nødvendigvis fordi ting fungerte dårlig før, men fordi vi
prester har ulike måter å tenke og organisere på.
Av nye ting jeg vil nevne her er at vi har innført messe på engelsk kl.
1600 hver søndag. I tillegg har vi stille sakramentstilbedelse mellom kl.
1700 og 1745 hver ukedag, samtidig sitter det da alltid en prest i
skriftestolen. Vi hører skriftemål på både norsk og engelsk. I tillegg andre
språk etter evne. Etter hvert kommer det opp et skilt på skriftestolen over
hvilken prest som hører skriftemål og på hvilke språk det er mulig å
skrifte.
Den stadig økende mengde med dåp har medført at vi har sett oss
nødt til å organisere egne dåpsforberedende kurs for dåpsfamilier, lik det
de har i St. Olav domkirkemenighet. Viktig er det her at familier som
ønsker dåp melder fra om dette så tidlig som mulig.
En annen viktig oppgave vi som prester har er å se til syke og eldre.
Jeg vil gjerne henstille til alle som selv eller kjenner noen av menighetens
medlemmer som kommer på sykehus/aldershjem om å si fra til oss dersom
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det er ønskelig å få besøk av en prest. Vi kommer gjerne på besøk og tar
med den hellige kommunion til de som ønsker det og salver de som
trenger det.
Med høsten er det mange aktiviteter som starter opp, og vi har nå
kommet godt i gang med katekesen (katolsk kristendomsundervisning) for
barn i skolepliktig alder. I vår menighet har vi et tilbud fra 1. til 10. klasse.
Barn som skal motta 1. kommunion har to års forberedelse, i 2. og 3.
klasse. Det samme har også konfirmantene, som har obligatorisk
undervisning i 9. og 10. klasse. Jeg håper dere alle har fått brev og at dere
benytter dere av dette gode tilbudet til å hjelpe barna til en dypere tro og
forståelse av Guds store mysterium.
Katekesen er en viktig kilde til troen, men vi som troende mennesker
trenger mer enn bare opplæring i trosmysterier og kirkeforståelse. Vi
trenger også næring fra Gud selv. Her hører den hellige messen med til et
aktivt trosliv. Søndagsmessen, som vi alle som katolikker har en plikt til å
delta i, er selve kjernen i vårt felles tros - og menighetsliv. Det er fysisk
umulig å tilby én messe til hele menigheten, derfor har vi på søndager
normalt 11 messer (inkludert lørdagens kveldsmesse og messe på Lunden
kloster og hos St. Elisabethsøstrene på Nordstrand).
Gjennom messen møtes vi ikke bare som et trosfellesskap, men vi får del i
Jesu legeme og blod i alterets hellige sakrament.
Det er en stor ære å få tjene dere som sogneprest og jeg ber om deres
forbønn i min tjeneste, slik jeg hver dag ber for dere.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest
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Farvel og takk til fransiskanerne
Fransiskanerne kom til St. Hallvard i 1934, og hatt ansvaret for menigheten de
siste 74 årene. Under messen 31 august fikk menigheten anledning til å takke
for deres innsats. Dette skjedde under kirkekaffen rett etter høymessen.

Adresse i Arendal:
St. Franciskus Xaverius kirke,
Kirkebakken 15, 4836 Arendal
telefon 37 00 06 20

Grzegorz Gryz O.F.M. ble født i
Polen 1973. Han ble presteviet i
2002 og kom til Norge i 2004. Han
har vært kapellan i St. Hallvard
siden 2005, fra da titulert som p.
Gregor. Han har blant annet hatt
ansvaret for ungdomsarbeidet.
P. Gregor kastet seg tidlig ut i det
norske «språkhavet». Han begynte
tidlig å føre samtaler på norsk og
resultatene av dette har ikke uteblitt.
P. Gregor er glad i stillhet og deltok
trofast på kveldene med stille bønn
som vi hadde i St. Hallvard.
Takk for ditt bidrag og lykke til med
ditt virke i den nye menigheten i
Arendal.

E-post:
Nikolas.Goryczka@katolsk.no
Grzegorz.Gryz@katolsk.no
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P. Nikolas Goryczka O.F.M. er født
i Polen 1965. Han ble presteviet 1991
og kom til Norge i 1992. Han lærte seg
norsk på rekordfart og har vist en
utrolig begavelse når det gjelder å
tilegne seg et nytt språk!
Han var kapellan i St. Hallvard i årene
1995-1998, moderator i pastoralteamet
fra 1998-2001 og sogneprest
siden 2001. Han har også hatt
sabbatsår siste året 2007-2008.
P. Nikolas har blant annet vært
ansvarlig for undervisning
av konfirmanter og konvertitter. Helt
fra p. Nikolas kom til Norge har han
engasjert seg i arbeid blant
To som ligner på hverandre?
utviklingshemmede og deres familier
p. Nikolas og moren Jadwiga Goryczka.
gjennom organisasjonen Tro og Lys.
Vi takker for innsatsen din og ønsker
deg gode og fornyende år i Arendal!

P. Frans og sognepresten på Holmlia
etter en palmesøndagsprosesjon på
Holmlia

P. Frans Szajer O.F.M. ble født i
Polen 1958. Han ble presteviet i 1986
og kom til Norge i 1993.
Han har vært kapellan i St. Hallvard
siden 1996. Siste året har han vært
fungerende sogneprest. P. Frans Szajer
har blant annet hatt ansvaret for
messene på Holmlia, katekese for
barna i 1-6 klasse og Kontaktklubben.
Han feiret sin 50 års dag fredag 26
september!!!
De som ønsker å gratulere jubilanten
kan fortsatt gjøre det på e-post
Frans.Szajer@katolsk.no.
Vi takker deg for innsatsen i
menigheten og ønsker deg et
livgivende sabbatsår!
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P. Mariusz hadde sin siste messe i St.
Hallvard søndag 24. august og
menigheten tok farvel med ham.
P. Mariusz (Lewandowski), som han
egentlig heter, ble født i Wroclaw i
Polen i 1968. Han avla evige løfter i
1994 og ble presteviet den 25. mai
1996. Han arbeidet i fire år som
kapellan og kateket i St. Paschalis
menighet i Raciborz. Han kom til
Norge 2000 og har vært kapellan i St.
Hallvard fra august 2001 til 2008 med
blant annet ansvar for katekesen i 7. og
8. klasse og messene på Nesodden.
Han reiste tilbake til Polen 24.
september. Han vil nå bruke sitt
klosternavn Bruno. Hans adresse er:
o. Bruno Lewandowski ofm
Hallvardsvaka gjorde et forsøk på å
intervjue p. Marius før han dro søndag ul. Soszowska 2, 43-460 WISŁA, Polen
24 september. Intervjuet foregikk på epost: obrunoofm@
p. Marius kontor midt mellom alle
Vi takker for din innsats i St Hallvard
kartongene. Han skulle reise tilbake
til Polen samme ettermiddagen og vi og ønsker deg alt godt i ditt nye virke i
Polen!
ble avbrutt hele tiden av folk fra
menigheten som kom for å ta farvel.
Inne mellom alle avbrytelsene fikk vi
~ Aslaug Espe ~
snakket litt. P. Marius skal nå først
tilbringe en tid i et kloster. Så etter
hvert vil han bli kalt til ny tjeneste et
sted i Polen. Hvor han skal arbeide,
vet han ikke ennå.
«P. Marius er snill og hyggelig», sa
min datter Kristin da han skulle
begynne å ha ansvar for katekesen.
Hun og de andre barna hadde stor
omsorg for p. Marius, men de hadde
funnet ut: « Vi må hjelpe han med
norsken!»

9

Velkommen
ved Aslaug Espe

I slutten av juni kunngjorde biskopen at p. Sigurd Markussen skulle overta som
ny sogneprest i St. Hallvard fra 1. september. Samtidig ble Nguyen Thanh Phu
ny kapellan, mens p. Jon Atle Wetaas OP fortsatte som kapellan i 50% stilling.
Vi merker allerede en ny entusiasme i menigheten! Våre nye prester er allerede
i gang og har tatt mange nye initiativ.
Her følger en liten presentasjon av prestene. Det vil etter hvert komme et
intervju med hver av dem. Det vil først komme i neste nummer av
menighetsbladet.

Vår nye sogneprest
Sigurd Markussen ble født 3. oktober 1966 i Oslo.
Han ble presteviet 10. august 1996 i Oslo av biskop
Gerhard Schwenzer. P. Sigurd har virket mange
steder i landet: Først i St. Olav, Oslo (1996-1998).
Deretter ble han ungdomsprest fra 1996 – 2000. I
1998 ble han kalt til Haugesund og var der fram til
han ble sogneprest i Arendal i 2004. Han har også
hatt en rekke verv, blant annet har han fra 2006 vært
medlem av Presterådet og Konsultorkollegiet i Oslo
katolske bispedømme. Han er også styremedlem i Caritas Norge.
Jackie, en labrador retriever, er en trofast venn og rusler rundt sammen
med vår nye sogneprest!
Til informasjon for alle som er redd for hunder: Jackie er en snill hund!
P. Sigurd, du er hjertelig velkommen til vår menighet. Takk for at du sa ja.
Du og de andre prestene vil være i vår bønn.
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Vår unge kapellan, p. Nguyen Thanh Phu
Nguyen Thanh Phu ble født 15. juli 1979 i
distriktet Vung Tau i Vietnam. Han kom som
båtflyktning til Norge i 1981. Han vokste opp i
Kristiansand og har en utrolig flott
Kristiansanddialekt! Fra høsten 2001 var han
prestestudent i Allen Hall i London. Klok som
han er, tok han en pause i studiene høsten 2002
og våren 2003. Året etter fra 2004 til 2005
hadde han ettårig menighetspraksis i Chiswick
i London.
Han studerte ved Det pavelige universitetet
Angelicum i Roma ( 2005-2008). 5 januar
2008 ble han diakonviet i St. Olav domkirke i
Oslo. Han ble presteviet i Ris kirke 28 juni
2008. Nå er han kapellan i vår menighet og vil
få et spesielt ansvar for ungdom i menigheten. Velkommen til deg p. Phu! Jeg
håper at du vil oppleve St Hallvard som en god menighet å komme til og at du
kan vokse og få den nødvendige støtte i dine første år som prest.
Fra prestevielsen. Foto fra katolsk.no

Vår «gamle» kapellan
Jon Atle Wetaas

Jon Atle Wetaas ble født 10 juni 1958 i Oslo. Han
konverterte i 1991 og avla sine evige løfter i i 1998 i St.
Dominikus kloster hos Dominikanerne. Han ble presteviet i
september 2001 av biskop Gran, tidligere biskop av Oslo.
Jon Atle har hatt deltidsstilling i Caritas Norge fra 20012002. Han var en periode medarbeider i Fransiskushjelpens gatetjeneste
( 2003-2005). I 2006 var han også prosjektmedarbeider i prosjektet "Livet er
verd å leve"
Fra høsten 2007 har han vært kapellan i 50 % stilling i St. Hallvard. Han
fortsetter i denne stillingen. Takk for at du blir og lykke til som kapellan!
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Hva har skjedd?
1. Kommunion i St. Hallvard kirke 1. mai, 2008
Ved Frøydis Gustavsen

Inngangsprosesjonen med alvorsfylte 1. kommunionsbarn

Barna hadde selv forberedt og leste forbønnene.
Fra v. Jovan, Alma, Hedvig og Johannes
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Noen av 1. Kommunionsbarn 2008

Nytt menighetsråd
Ved valget til nytt menighetsråd 1. og 8. juni ble følgende valgt:
Faste medlemmer:
Camilla CSELENYI, 28 år, kateketisk konsulent
Nithila A. AMALATHAS, 22 år, student
Vera OLSNES, 67 år, driver et kunstgalleri
Nghia Vu LUONG, 41 år, reseptar
Maria Ellie GERARDO, 53 år
Olek RACZKOWSKI, 56 år, datakonsulent
Marion HAAVE, 52 år, økonomisjef
Sognepresten har utpekt ytterligere 3 medlemmer:
Jan Wilhelm KOPPERUD
Thor Anders SVENDSSON
Liv GUNTVEDT
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Varamedlemmer:
1. vara: Lucy MUKURIA, 46 år, adjunkt
2. vara: Frank RING, 64 år, daglig leder innen bilpleie
Det nye menighetsrådet vil konstituere seg i møte 15. oktober. Deretter
vil sognepresten oppnevne et nytt finansråd. Endelige sammensetning av
menighetsrådet og finansrådet vil bli offentliggjort i Søndagsbladet når
de er klare.

Nå kan vinteren komme!

Josef Mawejje kommer fra Uganda og har gruet seg for vinteren i Norge, men
så møtte han heldigvis Vlasta i St. Hallvard og alt ordnet seg, flott ny
skinnjakke, lue og sjerf. Så nå kan vinteren bare komme...
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Konfirmasjon i St Hallvard (Grønland)

Konfirmantene utenfor Grønland kirke. Foto: Jozef Paluska

Bilder lagt ut på nettet:
Gå inn på: http://foto.vg.no/show_album.php?aid=1832549
Skriv inn passord: 1111
Takk til Kan Tan som har tatt og sendt opp bildene!
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Verdensungdomsdagene
Kristin Espe Bjørnstad og Lisa McFadden

Den 6.juli i sommer hoppet 114 unge norske
katolikker på flyet til Sydney for å være med
på Verdensungdomsdagene 2008. Turen var
tredelt, med et opphold i vertsfamilier,
deltagelse på verdensungdomsdagene og en
turistuke til slutt. Flere reiste fra St.Hallvard
menighet, blant annet Lisa McFadden, Mari
Ulleberg, Stephen Trotter og Kristin Espe
Bjørnstad og p. Pål Bratbak (han tilhører
oss litt enda!) og her er noen av våre minner
fra turen!

Foto: De norske pilegrimene

Den beste opplevelsen var for mange den herlige mottakelsen vi fikk av
familiene og menigheten vi bodde hos i Newcastle-Maitland. Hva man gjorde
varierte fra familie til familie, og vi opplevde alt fra kengurumating til
vinsmaking, surfing til båtturer ut i Stillehavet. Vi ble godt kjent med den
australske kulturen og fikk i hvert fall oppleve en gjestfrihet vi aldri vil
glemme!
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Hele gruppen utenfor skolen vi bodde på i Flemington. Foto: De norske pilegrimene

Etter uken i vertsfamilien dro vi til Sydney for å delta på verdens ungdomsdagene, og åpningsmessen startet det hele. Etter dette var vi med på en
rekke aktiviteter på festivalen, før den store avslutningen, overnatting på
Randwick Racecourse med vigilie og messe med Paven. 500000 mennesker
overnattet ute på banen, tross forkjølelser og den kalde australske vinteren.
Dette var selve målet for pilgrimsferden, som mange startet på allerede etter
forrige gang, i Køln 2005. Neste gang blir i Madrid, 2011, og ferden fortsetter
også fram til den tid.
Norges to representanter i den internasjonale liturgigruppen, Lisa McFadden og
Stefan Bivand, tilbrakte uken med unge fra hele verden. Ungdommene utgjorde
gruppen som hadde ansvar for mange praktiske ting rundt paven, noen var
ministranter, noen lys- og flaggbærere, og de var på båten da paven ankom
Sydney. Stefan og Lisa forsvant altså for å delta på dette en ukes tid, og fikk en
annerledes, spennende versjon av sin pilgrimsferd.
Språket kan være en utfordring for mange, men heldigvis reiste vi i små
grupper slik at det ikke bød på noen store problemer. Men å reise over halve
verden kan være skummelt, både når du er 16 og 25. Noe som overrasket
mange var forskjellen mellom den mer konservative messen i Norge, og de
messene som møtte oss i Sydney. De fleste var enige om at den var mer
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”show”-preget, men til slutt var vi egentlig bare en erfaring rikere. Disse
ulikhetene understreker hvor stor og variert den katolske kirke egentlig er, og
hvor mange typer mennesker som faktisk var der og feiret messe med oss.
Noe alle nordmennene satte veldig pris på, var at vår biskop Bernt Eidsvig
reiste over halve verden, han også, for å delta på Verdensungdomsdagene med
oss. Vi hadde katekese hver dag, etterfulgt av en messe, og dette hjalp oss alle
til å forstå hva vi faktisk var med på.
Vi vil gjerne takke biskopen for at han hadde anledning til å komme!
Så begynte uka vår som turister. Pilegrimene så på dyrene i Taronga Zoo, gikk
på konsert i operaen, kjørte racerbåt, og ble skremt av haier i akvariet. Vi var
nå en tett gruppe som ble gode venner, på tvers av Norge, og mange fikk
venner fra hele verden også. Flere fikk inspirasjon til å delta mer aktivt i
ungdomsarbeidet hjemme. Til slutt er det veldig viktig å takke ledere,
deltagere, alle andre involverte, og ikke minst menigheten, som støttet oss
økonomisk for å få reise på en ferd som ga oss en opplevelse for livet.
Dette var litt fra det vi opplevde, og hvis noen er interessert i å se og høre mer,
vil vi gjerne vise lysbilder og dele det med dere!

San Damiano har blitt SHUK!
SHUK står for St Hallvards Unge Katolikker, og er det nye navnet på San
Damiano Ungdomslag! Vi starter opp allerede tirsdag 23.september, og møtes
annenhver tirsdag fram til jul! Program kommer i Søndagsbladet og på nett så
fort det er helt bestemt, men vi lover spennende og varierte aktiviteter, som du
kan være med å bestemme hvis du vil!
Vi har ny fungerende leder, Mari Ulleberg, og fungerende nestleder, Kristin
Espe Bjørnstad. Resten av styret består av Péter Gombos og Stephen Trotter.
Neste gang blir tirsdag 7.oktober, til samme tid. Sjekk oppslagstavla i
menighetsalen for mer informasjon om program for kvelden! Det blir årsmøte
med valg 14 oktober kl 1800 i St. Hallvard.
Håper så mange som mulig vil være med oss denne høsten!
Mari, Kristin, Péter og Stephen
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Taize – kveld
Fredag 19.september arrangerte NUK i samarbeid med Taize-klosterets
kontaktpersoner i Oslo en meget musikalsk og stemningsfull Taizé-andakt i St.
Hallvard kirke. Det var både katolikker og andre kristne tilstede, og etter
andakten ble det servert kaffe og kaker i menighetssalen. Det kom rundt 40-50
stykker, og mange kom også inn for å ta en prat i menighetsalen etterpå. I
kirkerommet fikk vi oppleve mye fin musikk; det var bl.a en fiolin, gitar og
fløyte å høre, i tillegg til mange gode sangstemmer som bidro til den flerstemte
sang som Taizé er kjent for. Flere av sangene som stod i heftet vi fikk utdelt
kjente nok mange igjen fra vår egen Lov Herren, og vi sang dem om og om
igjen flere ganger slik at det ble en sangmeditasjon (dette er vanlig i Taizésammenheng). Det ble sunget på flere språk, som norsk, engelsk, latin og polsk
- også et typisk Taizé-fenomen, som gir mulighet for kristen bønn på tvers av
landegrenser og kulturer.
Neste Taize-samling som finner sted i St. Hallvard kirke blir den 17.oktober kl
20.00. Ellers er Taizesamlingene i Paulus kirke på Grünerløkka. Unge og folk i
alle aldre er hjertelig velkommen!
Sara organist
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Menighetens fest
Menighetens fest for sine frivillige ble arrangert 20 juni, kyndig ledet av Liv
Guntvedt. En hyggelig kveld, god mat og god drikke.Vi frivillige setter
ordentlig pris på at menigheten også på denne måten viser at den setter pris på
oss. Tusen takk!

Pernille Tresvig og Gro Hindal ser ut til å ha det bra!

Bartenderne Christian Hveding og Christy R. Lawrence.
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St Hallvardskonserten
ved Maria Giæver

Femte året på rad ble det 15. mai arrangert Hallvardskonsert i menighetssalen
til inntekt for Caritas.
Annar Follesø (fiolin) og Wolfgang Plagge (klaver) hadde lokket med seg 4
kolleger: Bjørn Nyman (klarinett), Yi Yang (fiolin), Jon Wien Sønstebø (bratsj)
og Audun Sandvik (cello). Vi fikk en utsøkt konsert med verker av Geir Tveitt,
Olivier Messiaen, Sergei Prokofjev og Johannes Brahms.Terje Osmundsen
holdt foredrag om ”Vårt ansvar for Den Andre – hva er viktig nå?” Det som er
viktig, er å ta klimakrisen på alvor. Det kan komme til å koste, men er
nødvendig. Formannen i Menighetsrådet, Aasmund Vik, introduserte – en
introduksjon til å få forstand av.
Generalsekretæren i Caritas Norge, Kari-Mette Eidem, takket musikerne for at
de ga av sin tid og sin dyktighet til inntekt for Caritas. Caritas Norge er medlem
av en internasjonal organisasjon som omfatter mer enn 150 nasjoner. Caritas
når ut til nesten hver eneste landsby i disse nasjonene – vi vet at pengene
kommer frem og blir brukt forstandig. Kr 7.050 til Caritas arbeid denne
kvelden !!!

Musikerne Wolfgang Plagge og Annar Follesø etter konserten.
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Barnas dag 2008

Spennende underholdning i den gamle menighetssalen!

Barnas dag falt sammen med at p. Sigurd Markussen feiret sin første
høymesse i menigheten. Etter messen sto han utenfor og hilste på alle - og
kjente igjen en ung mann på faren! Det var annonsert dukketeater for
barna.
Det var det vel neppe, men underholdning som de minste var levende
opptatt av. - Maria Giæver
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Rapport om St Hallvardsguttene !
Hevet taket på ambassaden
Norges nyutnevnte ambassadør Siri Ellen Sletner i Ungarn valgte St. Hallvardguttene som kulturelt innslag på sin første mottakelse på ny post.
Foran en tettpakket sal med norske og ungarske gjester kom koret opp trappen med
sin faste introduksjonshymne Alta Trinitata, fulgt av Fader Vår. Stemningen var stor,
og applausen likeså.
I sin tale la en rørt ambassadør stor vekt på den betydning et kor som St. Hallvardguttene har for omdømmet av Norge i utlandet.
-Jeg håper å se dere igjen en dag, sa ambassadøren.
Årlige turer
Hvert år drar St.Hallvard-guttene på tur til utlandet. I 2007 gikk turen til Latvias
hovedstad Riga, i september 2008 til Budapest i Ungarn.
25 gutter, hvor av noen få, men nødvendige stemmer over 20 år, samlet seg en tidlig
morgen i september på Gardermoen flyplass med Budapest som neste stopp.
-Vi kunne gjerne vært flere. Jeg ønsker derfor alle interesserte, både unge gutter og
noe eldre sangere, velkommen til opptaksprøve, sier dirigent Hans Martin Molvik.
Turen var sponset av Telenors ungarske mobilselskap Pannon med 2500 kroner.
Veldedighet
I Budapest ble det tid til to konserter – på en barneskole for blinde i tillegg til
konserten i den norske ambassaden.
-Vi synes det er viktig å få til en veldedighetskonsert for mennesker som til daglig
kanskje ikke får alt for mange kulturelle opplevelser, sier Molvik.
Koret hadde også en konsert i domkirken i den vakre barokkbyen Vac, noen mil
utenfor Budapest.
-Vi prøver også å legge inn litt lek på våre turer. I Budapest ble det tid til to besøk på
byens meget kjente Széchenyi-bad, sier Molvik.
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I St. Hallvard kirke
St. Hallvard-guttene øver i St. Hallvard kirke i Oslo, og har sitt naturlige tilhold der.
Koret deltar i den årlige vesperen i Ruinparken, hvor ledere fra de store
kirkesamfunn deltar.
16. september deltok noen av guttene i den første gudstjenesten til menighetens nye
sogneprest, pater Sigurd Markussen.
Stort program
Utover høsten forbereder
koret seg til julekonsertene. I
fjor sang de blant annet på
Stortingets juleavslutning, på
Folkemuseet, på TV2 og på
Theatercafeen.
-Rett over nyttår skal vi
synge på Ismusikkfestivalen
på Geilo sammen med
utøvere fra hele verden. Det
gir oss en dobbel utfordring i
høst, med forberedelser til to
helt forskjellige programmer,
sier Molvik.

St. Hallvardsguttene i Budapest, Ungarn.
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Med biskop Bernt i Osnabrück
av Ferdinand Männle
Katholikentag er en stor festival som feires av katolikker og andre troende
annenhver år i en tysk by. Årets feiring fant sted i Osnabrück fra 21.-25. mai
med store gudstjenester, foredrag, podiumsdiskusjoner og hundrevis av stands
med informasjoner om aktiviteter i Kirken på ”Kirchenmeile”. Med på
feiringen var også et tyvetall katolikker fra alle kanter av Norge og et ektepar
fra Vadsø hadde utvilsomt tilbakelagt den lengste reisen. En meget bra artikkel
om Katholikentag fra Kristin Mollestad finnes i utgave nr.4 av ”Broen”. Derfor
skal det her bare skildres noen opplevelser og inntrykk av en gruppe fra St.
Hallvard.
Den lille gruppen på seks bodde i et tradisjonelt vertshus i Bad Iburg, sør
for Osnabrück. Vertskapet var en ung kinesisk familie med moren som
sjeforganisator som hadde overtatt huset etter at den siste tyskeren hadde gitt
opp å drive et vertshus ute på landet der. Og hyggelig og bra var det der med
god mat og service. Sammen med to finner tok vi tidlig hver morgen en maxitaxi til aktivitetene på Katholikentag. Til åpningsgudstjenesten i slottsparken
var vi tidlig ute. Tenkte vi. Men selv halvannen timer før gudstjenesten
begynte, var det umulig å få en ståplass med god sikt til alteret. Så sto vi litt
ved siden av, men stemningen var bra med allsang og fornøyde katolikker som
ventet på inntoget av biskopene. Og som man ikke skulle tro det: biskopene
toget inn rett foran vår avsidesliggende plass og ble mottatt med jubel og
engasjert vifting med norsk flagg. Biskop Bernt kunne ikke unnlate å smile da
han så det. Gudstjenesten var en fest i seg selv. Til slutt måtte det gå litt fort i
svingene siden TV-en var med og hovedcelebranten biskop Franz-Josef Bode
måtte nøye seg med én time. Det klarte han da også - men noen mottok først
kommunionen under sluttbønnen.
Programmet ellers var rikholdig og man måtte velge og vrake. Det
sprenger selv den minste flokken. Fast møtepunkt for oss var derfor en italiensk
restaurant med ypperlig kvalitet og priser som sør for Roma. Eieren, igjen en
dame, lager også mat ved større samlinger og middager hos Osnabrücks biskop
Franz-Josef. Katolske italienere har også sin egen måte å følge opp forskrifter.
Flere steder ble det ikke servert øl før kl. 18 på grunn av Katholikentag. Det
hadde ikke italienerne hørt noe om og også den lille flokken fra St. Hallvard
mente at et slikt forbud måtte skyldes en misforståelse.
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En misforståelse var også at vi ikke fikk med oss Biskop Bernts preken under
gudstjenesten i domen. Etter å ha hørt biskop Anders Aborelius foredrag i den
lille kirken ved siden av domen kom vi til en angivelig overfylt og derfor stengt
domkirke. ”Keruben” som Helmut Røhrbein-Viehoff fra vår
vennskapsmenighet St. Marien i Hamburg Bergedorf konstaterte, sto foran
porten med flammende ansikt og skiltet ”overfylt hall”. Han ville heller ikke
sørge for at høytaleranlegget ble slått på fordi dette ikke falt under hans
ansvarsområde. Han skulle kun avstenge ”overfylte haller”. Så trakk vi oss til
et strategimøte med Helmut og kom styrket tilbake etter en drøy halv time. Ikke
bare var høytaleranlegget slått på, også keruben var erstattet med en mer
åpenhjertig ”engel”. Han slapp oss inn etter at vi med hadelandsk engasjement
sa at vi hadde kommet hele veien fra Norge og at vår biskop koncelebrerte i
messen. Til vår forbauselse var det ganske mye plass i den bakerste delen av
domen. Vi skulle gjerne vite hva keruben hadde funnet på klokken fem på
elleve på vanlige søndager i St. Hallvard.
Medlemmer av organisasjonskomiteen av Katholikentag beklaget etterpå
så meget at vi ikke fikk komme direkte fra den lille kirken til domen. Og det
godtok vi selvsagt. Dessuten fikk vi med oss Fader Vår, kommunionen og en
dundrende ”Store Gud vi lover Deg” som sluttsang. For en opplevelse. Biskop
Bernt inviterte etterpå til kirkekaffe, men det skar seg dessverre. Vi inviterte
derfor biskopen til en utvidet kirkekaffe hjemme i Oslo. Og det ble en meget
hyggelig opplevelse.

Aasmund Vik, Sonja Pietruschka og biskop Bernt Eidsvig
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Leserbrev fra Praha
av Cathrine Lundgren

Som gammel og trofast St.Hallvard-traver koser jeg meg med Hallvardsvaka
når den dukker opp i postkassen min i Praha. Det er nesten som å troppe opp
på kirkekaffen! Så hvorfor ikke gi litt tilbake?
Jeg har bodd i Praha siden år 2000, med min tsjekkiske mann, sønn og hund. At
Praha er en vakker by, er det nå mange nordmenn som har oppdaget. Noe av
det som har fascinert meg mest som turistguide, er den turbulente kirkehistorien som knytter seg til mange av monumentene jeg viser frem.
(Severdighetene knyttet til historien er i uthevet skrift.)
Den første turbulensen ble skapt av møtet mellom hedendom og kristendom, da
den første kristne fyrsten Borivoj flyttet residensen sin til Prahaborgen på
slutten av 800-tallet, og lot bygge den første Mariakirken der. Konfliktene
kulminerte i to mord og to martyrer:
Det første var kvelningen av Den hellige Ludmila, fyrst Borivojs hustru – drept
på oppdrag av svigerdatter Drahomira, som ville gjeninnføre de hedenske
skikkene etter at hennes mann, fyrst Vratislav 1. døde, og derfor måtte rydde av
veien sin fromme og mektige svigermor. I Prahaborgens St.Georgs basilika fra
900-tallet finner vi Ludmilas sarkofag.
Den andre var fyrst Vaclav, deres barnebarn – drept i 935 på oppdrag av broren
Boleslav, som mente Vaclav var en svak fyrste. Den hellige Vaclav er landets
nasjonalhelgen, og er gravlagt i det vakre Vaclavkapellet i St.Vitus katedral
på Prahaborgen. 1400-talls-freskene på veggene i kapellet skildrer scener fra
den hellige Vaclavs legende – hvordan han innførte kristne skikker og selv
søkte å leve som et godt eksempel for sitt folk.
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Interiør i Vaclavkapellet i
St.Vituskatedralen,

Katolisismen utviklet
seg så på tidlig
middelalder-vis –
bl.a. med
grunnleggelse av
flere betydningsfulle
klostre - frem til
slutten av 1300tallet, da det begynte
å rumle av kritiske
røster mot kirkens
makt og prakt. Det
oppsto flere
reformatoriske
bevegelser – den
mest sentrale var
Husitt - bevegelsen,
oppkalt etter sin leder og talsmann Jan Hus.
Betlehemskapellet, der Jan Hus samlet
opptil 3000 tilhørere til en preken.

Husittbevegelsen var inspirert av den
engelske teologen og filosofen John
Wycliffs lære. Han angrep flere av
kirkens sentrale dogmer, og i England
ble han forfulgt for sine tanker. Jan
Hus, prest og rektor ved
Karlsuniversitetet, ledet
reformbevegelsen som ville at Kirken
skulle vende tilbake til de
grunnleggende kristne verdier og
leveregler. Han ville at Kirken skulle gi
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fra seg sin verdslige makt og dele sine rikdommer med de fattige, og at det
skulle legges større vekt på Bibelens ord.
De ville forkynne på tsjekkisk og også dele ut nattverden i begge skikkelser,
ikke bare i brødets skikkelse slik regelen var. Han ble innkalt til Konstanz, der
Kirkerådet hadde lovet å høre på ham. Men i stedet ble han brent på kjetterbålet
den 6. juli 1415. (Dette har i nyere tid blitt beklaget av den katolske kirke).
De mest radikale husittene gjennomførte et opprør i Praha i 1419, som startet
med byens første vindusutkastelse fra Nybyens rådhus på Karlsplassen.
Opprøret utviklet seg til en 16 år lang borgerkrig. Den radikale grenen av
husittene grunnla også sin egen by Tabor, der de skulle leve etter prinsippene
til de første kristne menigheter, og dele alt. Betlehemskapellet fra 1391
(gjenoppbygget på 1950-tallet) er et av de viktigste minnesmerkene over den
første husitt-perioden. Der samlet Jan Hus opptil 3000 mennesker på en gang
til sine populære prekener på begynnelsen av 1400-tallet. Den vakre gotiske
kirken Maria foran Tyn på Gamlebyens torg var husittenes hovedkirke i Praha
fra 1420 til 1626, da den ble overtatt av Jesuittene. På torget står også Ladislav
Salouns monument over Jan Hus fra 1915, reist 500 år etter Hus`s død.
Husittkrigene ble avsluttet med en kamp i 1434 der de konservative husittene
slo seg sammen med katolikkene og slo den mest radikale grenen. I Baselkompaktatet av 1436 fikk husittene midlertidig tillatelse av paven til å dele ut
nadverden i begge skikkelser. Kalken ble siden husittkirkens symbol - vi ser
den i forgylt utgave på både husittkirkene, og kirkene og bedehusene til Den
tsjekkiske brødremenigheten og den Evangeliske tsjekkiske brødremenigheten.
Den skjøre freden mellom katolikker og reformerte ble klokt forvaltet av kong
Georg av Podebrad, som ble valgt på Gamlebyens gamle rådhus i 1458. Den
gamle rådsalen har beholdt innredningen fra den tid.
Ca 20 prosent av befolkningen i Bøhmen, var fremdeles katolikker da den
katolske Ferdinand I. av Habsburg ble konge. Han inviterte Jesuittene til landet
i 1556, for at de skulle ta del i rekatoliseringen av befolkningen, noe som til
tider kunne gå voldsomt for seg. Klementinum i Gamlebyen, det nest største
bygningskomplekset i Praha, var deres hovekvarter i byen, med kloster, eget
universitet, studentboliger, og astronomisk tårn.
På Lillesidens (Mala strana) rådhus forfattet ledere av de reformerte
menighetene ”den Tsjekkiske konfesjon” i 1575, om toleranse for forskjellige
trosretninger, som ble en del av lovverket i 1609.
Men trosfriheten varte ikke lenge – i 1618 stormet 100 protestantiske ledere
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det tsjekkiske kanselliet på Prahaborgens kongepalass, og kastet keiserens to
guvernører og en sekretær ut av vinduet. På denne måten overtok de makten i
sitt eget land, og Habsburgernes støttespillere, de katolske adelsfamiliene,
emigrerte. Denne vindusutkastelsen regnes som en av opptaktene til 30-års
krigen i Europa. Habsburgerne (og dermed katolikkene) tok makten tilbake i
1620, og i 1626 ble det innført streng rekatolisering i landet. Habsburgernes
seier i kampen på Det hvite fjell i 1620 minnes i Mariakirken med tilnavnet
”Den seirende” på Mala strana. Der finner vi et Maria-bilde som ble båret foran
den seirende hæren. Kirken er ellers kjent for ”Jesusbarnet i Praha”, en liten
statue med mange flotte drakter, og som sies å ha mirakuløse evner. I 1626 ble
Loreta grunnlagt – et sjarmerende pilgrimsmonument på Hradcany, knyttet til
Maria`s bebudelse. I den indre gården finner vi en kopi av Jomfru Marias
barndomshjem omkranset av en klostergang med kapeller, og med
Fødselskirken fra 1735 i enden. Statuene på Karlsbroen knyttes også til
rekatoliseringen: Her kunne alle studere de katolske helgenenes betydning via
klar symbolikk.
Slutten av 1.verdenskrig betød også slutten på Habsburgerveldet og
katolisismens påvirkning i politikken. Den Tsjekkoslovakiske republikken ble
grunnlagt, og Jan Hus ble sett på som en av nasjonens viktige historiske
personer. Den nye Husittkirken ble grunnlagt i 1920, med utspring i den
katolske kirken.
Under kommunisttiden ble alle katolske klostre lagt ned, munker og
nonner måtte ta sivilt arbeid, og klostrenes ledere ble fengslet eller henrettet.
Ett presteseminar besto, men det ble etterhvert kritisk mangel på prester, ikke
minst fordi mange satte seg opp mot regimet. Paven godtok såkalt nød-vigsling
av gifte prester i denne tiden.
Etter kommunismens fall er mange av klostrene igjen aktive, og i fjor sommer
ble sågar en norsk-tsjekkisk prest viet i Strahov-klosteret.
Den tsjekkiske befolkning er i dag mer sekulær – ca. 32 % er troende, av disse
er 2/3 katolikker.

katrine.lundgren@volny.cz
www.prahaguide.net
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Mitt liv som trappist
av Per Bang
Det varte ikke stort mer enn en aften og det bør
både trappistene og jeg være takknemlige for.
Jeg kom fra avisens Londonkontor og følte meg
omringet av stemmer og storbylyder. Jeg hadde
behov for å finne en kortvarig luke i livet med plass
til stillhet, til lufting av sjel og sinn, et sted uten
velvillig, og påtrengende nabokonversasjon om
været i dag og de eventuelle utsiktene for et
liknende vær i morgen. I en bok om Irland fant jeg
navnet på et slikt sted- et kloster som het
Mountmellary i nærheten av Cork på sørkysten, et
sted hvor munkene i trappistordenen levde med
taushet som et frivillig prinsipp og bare
kommuniserte med hverandre ved tegn. Redaktøren
sa OK til forslaget om en reportasjeuke mer eller
mindre over det meste av Irland, på strengt
uoverskridelig budsjett.
Jakten på stillheten begynte i drosjen fra flyplassen i Dublin til hotellet.

– Vil du ikke heller sitte foran og prate? foreslo sjåføren. Dagen etter tok jeg toget

–
–
–

–
–
–

til Galway på vestkysten. Jeg følte meg profesjonelt forpliktet til å studere irsk
økonomi og da jeg et øyeblikk la en truende avhandling fra meg spurte en
medpassasjer hvor jeg kom fra? Hva drev jeg med? Hvor meget jeg tente? Hadde
jeg familie? Hadde jeg barn?
I Galway traff jeg en mann på en pub. Han spurte om ca. det samme., og hvor jeg
skulle hen?
Til Cork? Vil du sitte på med meg i morgen? Så kan vi prate mer?
Jeg satt foran, mannen som kjørte snakket med og snudde seg mot meg det meste
av turen. Av og til kastet han et blikk fremover. Stillheten kom bare hver gang han
korset seg når vi passerte en kirke mens jeg ba de reisendes helgen om å holde
øye med veien. I Mountmellary utenfor Cork ble jeg henvist til The Guestmaster,
Father Gerald, som ble henrykt over å møte en nordmann.
Fantastisk! Jeg har aldri sett en nordmann før!
Jeg trodde ikke De hadde lov til å snakke?
Jo til gjestene som kommer hit så. Må bruke anledningen kan De skjønne. Ikke
alltid jeg har sjansen til det. For når som helst kan prioren kalle meg tilbake til
folden igjen og sette en annen til denne jobben og da må jeg tie. Haha! Er de gift?
Har de barn? Hvor mange barn har de? Leggetiden i klosteret var klokken syv
kveld. Da kom stillheten. Reportasjen fra Irland ble OK den.
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Hva skjer?
Dåpsforberedelser i St. Hallvard menighet!
Det er mange som vil døpe barna sine i St. Hallvard Kirke, ikke minst fra
menigheten. Dette er en rik velsignelse som alle er svært glade for. Den store
pågangen har imidlertid ført til at vi må tilrettelegge de dåpsforberedende
samtalene på en annen måte enn tidligere.
Disse vil heretter finne sted henholdsvis:
Første tirsdag i måneden fra kl. 11.00 – 12.30 med p. Jon Atle
Annen onsdag i måneden fra kl. 18.30 - 20.00 med p. Phu
Tredje torsdag i måneden fra kl. 18.30 - 20.00 med p. Sigurd
(Med forbehold om eventuelle endringer)
Både foreldre og faddere og dåpsbarn er velkommen, og det vil bli gitt en
innføring i dåpens historiske og teologiske betydning, i tillegg til gjennomgang
av liturgien, og planlegging av den enkelte seremoni. I tillegg kan foreldrene
kjøpe en ”dåpspakke”. Den inneholder en bok til hjelp med troen i hverdagen,
utarbeidet av Kateketisk Senter i OKB, et flott dåpslys, og en liten bønnebok.
I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å døpe flere barn samtidig. Vi har
gjenåpnet dåpskapellet, og vil igjen benytte døpefonten ved dåpshandlingene.
Husk å melde fra til prestene i GOD TID før dere ønsker at dåpen skal finne
sted! p. Jon Atle
Hallvardsvaka på nett!
Utgivelsene kan du nå finne på nettet:
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard/

Døgnbemannet vakttelefon i St Hallvard!
St. Hallvard menighet har fra 1. september innført en døgnbemannet
vakttelefon i tilfelle dødsfall, alvorlig sykdom eller andre viktige anliggender
der en må ha tak i en prest. Ring menighetens vanlige nummer og bli enten
koblet videre til vakthavende prest eller ring det nummeret du får opplyst på
telefonsvareren. Alle henvendelser som gjelder ordinære menighetsaktiviteter
og menighetskontoret, må skje i kontortiden 0900 – 1500 alle hverdager.
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Pax et bonum

Bønn
er tema når LEGFRANSIKANERNE I OSLO OG LILLESTRØM
for 25 år inviterer til Åpen Dag, i år
ÅPEN KVELD TORSDAG 30- OKTOBER 2008 .
Vi tar del i messen i St. Hallvard kirke kl.18.00, og forsetter i
menighetssalen.
De 3 innlederne som vil snakke om BØNN ut fra hver sitt ståsted er
Dominikanerinne Sr. Anne-Lise Strøm fra Lunden Kloster,
Klarisse Sr. Marie Therese Carey fra Høysteinane Kloster i Larvik
Legfransiskane Reidun Antonsen fra Tønsberg.
Enkel servering.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

BARNEKOR I ST.HALLVARD
Vi har den glede å invitere alle barn mellom 6 og 13 år til å synge i barnekor!
Det starter opp i løpet av høsten, og det kommer mer informasjon til barn og
foreldre om dette. Barnekorets oppgave blir i første omgang å synge under
messene i forkant av katekeseundervisningen på lørdager, og også i de
månedlige familiemessene. Det vil også bli øvelse en gang i uken. Tidspunkt
og annen informasjon kommer senere, men tenk allerede nå på om dette kan
være noe for DEG.
Vi gleder oss til å starte opp, og håper at mange sangglade barn finner veien
opp til orgelgalleriet!
Hilsen Sr. Faustina og Sara
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Dåpstreff lørdag 25. oktober 14.00-16.00
Alle barn som ble døpt i St Hallvard i 2005 inviteres igjen til halvårlig
dåpstreff!
Også andre småbarnsfamilier i menigheten er hjertelig velkommen til å
delta.
Vi begynner i kirken og fortsetter i menighetssalen. Også denne gangen vil vi
ha enkel trosformidling for barna. Det blir sang og tid til å bli litt kjent med
hverandre. Det vil bli servert en enkel lunsj. Opplegget vil være tilrettelagt for
barn på ca 3 år, men søsken er hjertelig velkomne til å være med.
Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å komme!
Av hensyn til servering (enkel lunsj) er det fint om dere kan gi beskjed til
menighetskontoret (eller til Marta, tlf. 45 21 76 48) om dere kommer, innen
mandag 20. oktober.
Med vennlig hilsen
St Hallvard menighet
Nikolas Christiansen & Helene Maatje og Marta & Stian Erdal
& p. Sigurd Markussen, sogneprest

Fra forrige dåpstreff!
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Messetider

i St. Hallvard kirke

St. Hallvard kirke
Søndag: kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (første søndag i måneden
familiemesse), 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:30 messe på
tamil.
2. og 4.søndag i måneden: messe på vietnamesisk kl. 14:30.
Mandag til fredag: kl. 18:00 messe – sakramentstilbedelse fra kl 17:00.
Onsdag: kl. 11:00 hverdagsmesse, Kontaktklubb.
Lørdag: kl. 10:00 hverdagsmesse
kl. 18:00 første søndagsmesse
St. Hallvard Syd – Holmlia messested (Holmlia kirke)
Søndag: kl. 17.00 messe
Nesodden messested (Nesodden gamle kirke)
Søndag: kl 17:15 messe – 21/9, 19/10, 16/11, 14/12.
24/12 midnattsmesse kl 23:15.
Skriftemål: Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom fromesse og
høymesse på søndager.
Hverdager: skriftemål 17:00-17:50.
Lørdager: skriftemål 17:30-18:00.
Andre tider efter avtale.
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Enerhaug-nytt
Døpte
22.03.08
10.05.08
10.05.08
11.05.08
11.05.08
17.05.08
18.05.08
24.05.08
24.05.08
24.05.08
24.05.08
24.05.08
24.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
31.05.08
01.06.08
01.06.08
01.06.08
01.06.08
01.06.08
07.06.08
07.06.08
07.06.08
07.06.08
14.06.08
21.06.08
21.06.08
21.06.08

Tanisha Jayakkumar (St. Hallvard)
Cindy Thy Nguyen (De vietnamesiske martyrers kapell)
Thuy Thi Than Tran (St. Hallvard – voksendåp)
Marilyn Evanah Pathinathan Holmlia kirke
Frikk Valentin Castillo (St. Joseph, Oslo)
Celine Soliman Bøhmer (St. Olav, Oslo)
Victoria Ellingsen (St. Hallvard)
Sayet-Fermat Mahder Redai (St. Hallvard)
Johannes Jean Wilhelm Pierre Silberkuhl (St. Hallvard)
Thomas Kian Van Tran (St. Olav, Oslo)
Matheo Valentino Saavedra Hagberg (St. Olav, Oslo)
Erica Giselle Zorilla (St. Olav, Oslo)
Kevin Dima-Andal Johansen (St. Olav, Oslo)
Myron Acheampong (St. Hallvard)
Stephen Owusu Boakye (St. Hallvard)
Denzel Osei (St. Hallvard)
Teddy Osei (St. Hallvard)
Linea Alvilde Tønsberg-Nes (St. Olav, Oslo)
Franz Wergeland (St. Olav, Oslo)
Sevin James Calacat Waidyanatha (St. Olav, Oslo)
Mathilde Saltnes Lopez (St. Joseph, Oslo)
Christian Jigssa (St. Olav, Oslo)
Alexander To (St. Hallvard)
Hoang David Pham (St. Olav, Oslo)
Kenchi Khnag Nguyen (St. Olav, Oslo)
Fiona Dinh (St. Hallvard)
Danny Nguyen (St. Hallvard)
Josephson Theosophe (St. Hallvard)
Ricardo Ramon Molina Balagtas (St. Olav, Oslo)
Maami-Effe Nkitabungi Kapinga (St. Olav, Oslo)
Martin Petosic (St. Joseph, Oslo)
Johanna Carina Fuentebella Sangalang (St. Joseph, Oslo)
Maria Julia Westereng (St. Hallvard)
Onyekachi Lily Chukwu (St. Hallvard)
Adrian Ouma Bragli-Alstadheim (St. Hallvard)
Lulia Seare Woldu (St. Hallvard)
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21.06.08
21.06.08
21.06.08
29.06.08
05.07.08
12.07.08
12.07.08
12.07.08
12.07.08
12.07.08
19.07.08
19.07.08
19.07.08
20.07.08
26.07.08
26.07.08
26.07.08
26.07.08
26.07.08
26.07.08
02.08.08
02.08.08
02.08.08
09.08.08
16.08.08
16.08.08
17.08.08
17.08.08
17.08.08
23.08.08
23.08.08
23.08.08
23.08.08
30.08.08
30.08.08
31.08.08
31.08.08
31.08.08
06.09.08

Alexandra Louise Pedersen (St. Olav, Oslo)
Nicole Kotowicz (St. Joseph, Oslo)
Marte Maria Steinbru (St. Olav, Oslo)
Anh Van Huynh (St. Olav, Oslo)
Espen Tengelsen (St. Olav, Oslo)
Magnus Johan Dreyer (St. Olav, Oslo)
Matteo Sergio Ole Angiuli (St. Olav, Oslo)
Anusha Yogathasan (St. Joseph, Oslo)
Alicia Arnago Hem (St. Joseph, Oslo)
Angel Iruthayamanokareseelan (St. Hallvard)
Ifechi Egbost (St. Olav, Oslo)
Kevin Thorvaldsen (St. Magnus, Lillestrøm)
Lucas Ho Keshtar (St. Olav, Oslo)
Dao Thi Mong Dang (St. Olav, Oslo– voksendåp)
Christine Helen Tran (St. Joseph, Oslo)
Nini Nguyen (De vietnamesiske martyrers kapell)
Gerardo Anhony Sese Solis (St. Olav, Oslo)
Kurbi David Terga Le (St. Olav, Oslo)
Tom Erlend Berger (St. Olav, Oslo)
Gabriel Og Aringay (St. Joseph, Oslo)
Selina Ruzelle Lanzuela Delmundo (St. Olav, Oslo)
Emilie Charmaine Heyrosa Vie (St. Joseph, Oslo)
Anchalee P. Austria (St. Joseph, Oslo)
Jon Axel Pagaling Punzalan (St. Joseph, Oslo)
Kasper Alexander Melbye Oltedal (St. Hallvard)
Joseph Shema Sinamenye (St. Olav, Oslo)
Andy Tho Hang (St. Olav, Oslo)
Nancy Hang (St. Olav, Oslo)
Julia Maria Skorstad (St. Olav, Trondheim)
Violetta Hauan-Zamora (St. Joseph, Oslo)
Peter Tobias Vikan-Holberg (St. Hallvard)
Emilie Tulka Haug (St. Hallvard)
Kristin Isabel Artuz Rummelhoff (St. Olav, Oslo)
Carmen Lucia Colmenares Eggen-Ranes (St. Joseph, Oslo)
Sophia Tran (De vietnamesiske martyrers kapell)
Luanna Alice Leal Costa Dos Santos (St. Joseph, Oslo)
Odin Reyes Kjeilen (St. Joseph, Oslo)
Gabriel Francis Berg (St. Olav, Trondheim)
Benjamin Johannes Yang Heyerdahl (St. Hallvard)
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06.09.08
06.09.08
06.09.08
11.09.08
13.09.08
13.09.08
20.09.08

August Juniszewski Aalborg (St. Olav, Oslo)
Anna Amaka Sommerin Uzoigwe (St. Olav, Oslo)
Krister Lucaj (St. Hallvard)
Martin Juveli (Mariakirken, Lillehammer)
Agnes Wilhelmsen Nielsen (St. Hallvard)
Tatiana Lopes Oliveira Håskjold (St. Olav)
Luca Thomas Chirico (St. Hallvard)

Opptatt i kirkens fulle fellesskap
11.09.08 Turid Margrethe Tovari (St. Dominikus, Oslo)
Ekteviet
17.05.08 Kristin Baune Bochud og
Florian J-B. Baune Bochud (Friburg, Sveits)
21.06.08 Hege Andrea Olsen og Richard M.E. Patey (Lunden kloster)
28.06.08 Anne Gretteberg og Julien R.P. Meyer (Frankrike)
05.07.08 Marzana M. Hangeland og Vidar K.M. Hangeland (Polen)
05.07.08 Ina Heim og Thomas Huseland (St. Olav, Oslo)
12.07.08 Thu Van Tran og Thuy Thanh Thi Tran (St. Hallvard)
12.07.08 Sylwia Katarzyna Kondracki og
Mikael Olson Tuvesson(Szczecin, Polen)
26.07.08 Monica Mong Ngoc Nguyen og
Aders Øgrey Brandsdal (St. Birgitta, Fredrikstad)
02.08.08 Anita Christiansen og
André Krokumn Namork (Nordstrand kirke)
16.08.08 Freweini Emaie og Abraham, A. Abrahaley (St. Hallvard)
16.08.08 Siril Alexandra Bache og Robert Bicanic (St. Olav, Oslo)
16.08.08 Michelle Pauline Ratio Abustan og
Rikard Joakim Wage Hansen (St. Olav, Oslo)
23.08.08 Edminia Bacarro Sajor og Vidar Undeli (St. Joseph, Oslo)
Døde
06.04.08
04.05.08
12.06.08
12.06.08
13.06.08
15.06.08
24.07.08
29.08.08

Jose Ruiantonio Colaco
Francisco Jose Sanchez
Zdenek Veseli
Thamotharampillai Valantine Kumar
Ann Walsh Mogan
Bjørn Andreas Eriksen
Svein Øyvind Fredriksen
Bruno Chikora
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Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:
p. Sigurd Markussen
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 23 04
Sigurd.Markussen@katolsk.no
Kapellaner:
p. Nguyen Thanh Phu
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 07
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no
p. Jon Atle Wetaas
Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo
22 43 07 71
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no
Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Akersvn 6, 0177 Oslo
Inpa@katolsk.no
23 21 95 76.

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no
Vaktmester og renholder:
Christy Reginold Lawrence
Frivillige på kontoret:
Liv Helmen, Berit Müller,
Eileen Tørnes,
June Skaug, Gro Hindahl.
Leder av menighetsrådet:
Menighetsrådet konstituerer
seg i oktober.
St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com

Utsnitt av tegning, Astri Tønnessen Berg

B-PostAbonnement
Returadresse:
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til
avsender med opplysning om den nye adressen.

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
tlf: 23 30 32 00
fax: 23 30 32 01
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard

Kontortid
Mandag til fredag kl 0900-1500

Holmlia messested
Alle henvendelser til menighetskontoret.

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til Aslaug
Espe, Meyers vei 13 A, 1430 Ås
e-post: hallvardsvaka@katolsk.no , tlf: 67408882, 41699337

Ansvarlig redaktør: p. Sigurd Markussen
Redaktør: Aslaug Espe
Redaksjon: Aslaug Espe, Kristin Espe Bjørnstad, Arthur Haakonsen og
Ferdinand Männle.
Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter, om vi bruker
feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv.
Send oss gjerne en e-post... TAKK!!

Trykk: Haakon Arnesen as. Oslo

