


Side 2           St. Hallvards

Nr 3 - 2009

Innholdsfortegnelse:

Leder 3
Prestens hjørne 4
Quí Cộng đoàn thân mến 6
Intervju med Therese 8
Mitt liv som tilnærmet normal 10
Førstekommunion  12
Konfirmasjon 13
Grønn menighet 14
Reise St. Marien  16
Deltakelse og tilhørighet 18
Økonomi 20
Avslutning på katekese  27
Velkommen til Moi og Skaar 30
Enerhaugnytt 34
Messetider 42

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til 

menighetskontoret merket 

Hallvardsvaka, eller til Aslaug 

Espe:  Meyers vei 13 A, 1430 Ås

E-post: hallvardsvaka@katolsk.no 

Telefon: 67408882, 41699337       

Ansvarlig redaktør: 

p. Sigurd Markussen   

Redaktør: Aslaug Espe

Redaksjon: Aslaug Espe, og 

Ferdinand Männle.   

Layout: Josef Ottersen

Utgivelsesplan 2009:

Nr:       Deadline stoff:     Utgivelse:

4 - 23. Nov uke 50



Nr 3 - 2009

Menighetsblad  Side 3

orket ikke flere nederlag. Vi orket ikke å 
bli sett på som et problem. Sønnen vår 
har utviklingshemning.

Ovennevnte er ikke et sitat fra media, 
men et hjertesukk fra far til en gutt med 
utviklingshemning. Mange foreldre har 
liknende erfaringer. I dette nummeret 
gjengir jeg et ”hjertesukk” fra en katolsk 
mor.

Ellers vil jeg spesielt anbefale artikkelen: 
Kan St Hallvard bli en ”grønnere” 
menighet? 
For meg ble den en tankevekker! 

Aslaug Espe, Redaktør 

Dette menighetsbladet vil preges av 
at vi før sommeren hadde mange 
store fester i  menigheten, blant annet 
konfirmasjon og førstekommunion. 
Desverre kan vi ikke ta med bilder av 
alle førstekommunionsbarna eller alle 
konfirmantene, men dere får noen 
smakebiter!

Et annet tema i dette nummeret er barn / 
unge og voksne med utviklingshemning. 
Et sitat kan best illustrere hva det dreier 
seg om: 
Vi trodde ikke vårt lokale trossamfunn 
ville være i stand til å inkludere sønnen 
vår i fellesskapet. Derfor prøvde vi aldri; 
tok ikke kontakt, orket ikke flere kamper, 

Deltakelse og tilhørighet for alle
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 Kjære menighet!
Å være kalt til katolsk prest er et 
privilegium, å få være prest i St. Hallvard 
menighet styrker dette privilegiet. Slik 
føler jeg det i hvert fall selv etter å ha 
vært deres sogneprest i et år. 

Mye har skjedd det siste året, noen helt 
nødvendige endringer har nå kommet 
på plass både liturgisk og administras-
jonsmessig, i tillegg kommer fruktene av 
all aktiviteten som blomstrer ved hjelp 
av gode hjelpere, frivillige som ansatte. 
Vi er i sannhet en multikulturell me-
nighet og vi er en veldig stor menighet 
som bare vokser og vokser.

Å komme fra en relativt liten menighet 
(med underkant av 1000 medlemmer 
fra drøyt 90 nasjoner) til St. Hallvard, 
som om ikke lenge passerer 12 000 med 
139 ulike nasjonaliteter representert, har 
vært en stor utfordring. Det er mange å 
takke for at det har gått så bra så langt, 
i sær alle dere som strømmer til våre 
messer og aktiviteter og ikke minst de 
ansatte som gjør en kjempeinnsats.

Vi arbeider fortsatt intenst med å få 
avklart om vi får tomt eller ikke på 
Mortensrud for bygging av ny kirke. 
Jeg hadde virkelig håpet at jeg i dette 
nummer av Hallvardsvaka kunne 
gratulere oss alle med en tomt og invitere 
til informasjonsmøte om dannelse av 
ny menighet i Oslo Syd. Dessverre, ting 
tar tydeligvis lang tid i byråkratiet og i 
forhandlinger. Jeg har derfor ikke noen 
nærmere opplysninger om hva som 
skjer. Den dagen det virkelig skjer noe 
(positivt får vi håpe), skal jeg sende et 
brev til alle som kommer til å tilhøre den 
nye menigheten og invitere dere til et 
møte, slik at dere alle kan få muligheten 
til å være med i arbeidet.
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med en utvidet kirkekaffe.
I mellomtiden har vi vært så heldige å 
få p. Oddvar Moi som kapellan i 100% 
stilling fra og med august i år. Dette er 
til stor hjelp for oss internt, men også 
for hele menigheten. 

Vår barne- og ungdomskonsulent 
Therese Skaar har begynt for fullt nå 
etter sommeren og det har medført at 
barne- og ungdomsarbeidet vårt har fått 
et skikkelig løft. Familiekor og babysang 
er godt i gang, og mer skal det bli.

Dere som pleier å komme til 
sakramentsandakt og messe på 
onsdagskveldene har allerede opplevd 
å høre St. Hallvardsguttene synge. 
Sammen med korets dirigent, Hans 
Martin Molvik, prøver vi å knytte kor og 
menighet bedre sammen. Derfor har jeg 
invitert St. Hallvardsguttene til å synge 
ved avslutningen av sakramentsandakten 
og til å delta i hele eller deler av onsdags 
kveldsmesse. Dette er til glede for oss 
alle og vi håper derfor å se og høre mer 
til guttekoret også i søndagsmesser av og 
til. Har du eller er du en gutt i skolealder 
som er glad i å synge, tar koret i mot 

Prestebetjeningen har til i sommer 
bestått av meg selv som sogneprest og 
p. Phu Thanh Nguyen som kapellan i 
100% stilling og p. Jon Atle Wetaas i 50% 
stilling, i tillegg til hjelp av p. Wojciech 
Kotowski SS.CC til de polske messene og 
p. Clement Inpanathan Amirthanathan 
til messene på tamil. 

p. Jon Atle har vært sykemeldt siden 
midten av mars i år på grunn problemer 
med stemmebåndene og har hatt 
ulike operasjoner som har vært delvis 
vellykket. Han har vært ansatt på 
årskontrakt i St. Hallvard menighet og 
denne kontrakten gikk ut 1. september i 
år, men siden han fortsatt er sykemeldt 
og vil være det i et par måneder til er 
han fortsatt formelt ansatt i menigheten, 
men jobber ikke. Han kommer heller 
ikke tilbake i menighetstjeneste hos oss 
etter sykemeldingsperioden.

Vi er veldig takknemlige for hans arbeid 
hos oss og det har vært et stort savn av 
ham siden mars i år. Når legen sier det 
er i orden med stemmen, vil vi sørge for 
å markere vår takknemlighet for p. Jon 
Atles tjeneste hos oss i en høymesse og 
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nye aspiranter. Se annonse annet sted i 
bladet.

Høsten er over oss med full tyngde, det 
blir mørkere og mørkere og kaldere 
og kaldere. For mange av dere som er 
nye i Norge er dette en vanskelig tid. 
Husk at kirken vår er åpen hver eneste 
dag, fra rundt kl. 0700 til ca. kl. 1900 
(av og til senere) hver eneste dag året 
rundt. Benytt dere gjerne av sjansen til 
å besøke kirken for å be eller delta på 
messer, andakter og aktiviteter.

Søndagsmessene er høydepunktet for 
oss alle – om du ikke har vært i kirken 
på en stund, er du hjertelig velkommen, 
sammen med alle dere andre.

Tusen takk igjen til alle ansatte, frivillige 
og aktive i menigheten, sammen er vi 
levende stener i Guds byggverk, sammen 
er vi kirke.

p. Sigurd Markussen
Sogneprest

Quí Cộng đoàn thân mến, 

Sau những ngày nghỉ hè, chúng ta đã gặp 
lại nhau đầy đủ và trở lại những sinh hoạt 
bình thường của đời sống Cộng đoàn. Tôi 
hy vọng quí Ông Bà và Anh Chị Em đã trải 
qua những ngày hè thật tốt đẹp và thánh 
thiện, hữu ích cho cả thể xác và linh hồn.

Như thường lệ, Cộng đoàn chúng ta trong 
mỗi tháng sẽ có hai thánh lễ bằng tiếng Việt 
Nam vào các chúa nhật: Thứ hai và thứ tư 
trong tháng. Tôi xin nhắc lại, là sau mỗi 
thánh lễ, Cộng đoàn đều có phục vụ bánh 
mì, cà phê, nước ngọt... Mục đích thứ nhất 
là để trợ giúp Giáo xứ về mặt tài chánh. 
Điều thứ hai không kém phần quan trọng 
là nhân cơ hội đó, Cộng đoàn chúng ta có 
dịp gặp gỡ, hỏi thăm nhau, sau một tuần 
làm việc mệt mỏi với những lăn lộn trong 
xã hội qua công việc khác nhau của mỗi 
người.  Tôi chân thành kêu gọi mọi người, 
cố gắng hy sinh một chút thời giờ sau các 
thánh lễ, để tham gia những sinh hoạt của 
Cộng đoàn, nhằm mục đích thăng tiến đời 
sống đức tin cho riêng cá nhân và cho cả 
Cộng đoàn. 

Công việc đầu tiên và khẩn thiết sau thời 
gian nghỉ hè mà Cộng đoàn chúng ta phải 
thực hiện là tổ chức Bầu Cử Ban Mục Vụ 
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của Cộng đoàn. Cộng việc này rất quan 
trọng và cần thiết cho việc xây dựng và 
phát triển Cộng đoàn. Mọi người chúng ta 
là con Thiên Chúa, đều có bổn phận tham 
gia và đóng góp vào mọi sinh hoạt của Giáo 
hội ngày càng thêm tốt đẹp, cụ thể là Cộng 
đoàn của chúng ta đây. 

Như một đàn chiên luôn gắn bó với chủ 
chiên, Cộng đoàn chúng ta cũng phải gắn 
bó với nhau, cùng hợp tác để xây dựng công 
việc Nhà Chúa. Công việc nầy nhằm mục 
đích chuẩn bị đầy đủ cho Chúa Cứu Thế 
đến,  như Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhắc lại 
lời ngôn sứ I-sai-a với chúng ta : ”Hãy dọn 
sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho 
thẳng để Người đi” (Lc 3:4). Hy vọng mọi 
người thực sự và thành tâm muốn thực 
hiện được việc này. Như thế mọi thử thách 
và khó khăn, nếu có, chúng ta sẽ lướt thắng 
nhờ vào ơn Chúa giúp và thiện chí của mọi 
người. 

Thân ái cầu chúc Cộng đoàn, luôn hiệp 
nhất và gắn bó với nhau để cùng nhau thực 
hiện các công việc tôn vinh Thiên Chúa và 
đem lại lợi ích cho các linh hồn của mọi 
người . 

Trong Chúa Kitô,  
Lm. Đa-Minh Nguyễn Thanh Phú 

Sinh hoạt cộng đoàn 

27/09/09: Chúa nhật XXVI B TN

Bầu cử Ban Mục Vụ (BMV) Cộng 
đoàn.

03/10/09: Thánh lễ mừng kính 
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – 
Bổn mạng Cộng đoàn và ca đoàn 
vào lúc 15 giò 00. 

Sau thánh lễ sẽ có phục vụ bánh mì, 
cà phê v.v. Tiền quyên góp trong 
thánh lễ và sau lễ là để gây qũi cho 
Cộng đoàn. Xin qúi Ông Bà và Anh 
Chị Em rộng tay đóng góp để cộng 
đoàn chúng ta có tài chánh đáp ứng 
những nhu cầu mục vụ của cộng 
đoàn.

11/10/09:Chúa nhật XXVIII B TN 

Tiếp tục bầu cử BMV

25/10/09: Chúa nhật XXX B TN 

Tuyên bố Tân Ban Mục Vụ

08/11/09: Chúa nhật XXXII B TN 

Tân BMV ra mắt Cộng đoàn
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Det er kl. 14 på en lørdag i St. Hallvard. 
Katekesen er nettopp avsluttet og inne på 
menighetskontoret møter vi en blid ung 
dame.

Hallvardsvaka: Det ser ut som om du 
trives her blant livlige mennesker.
Therese: Ja, det er veldig morsomt å 
være her. Ingen arbeidsdag er som den 
andre. Jeg tror at det ikke har vært ett 
minutt tomgang. Alltid noe å ta fatt i. 
Det kan komme et dåpsbarn, eller en 
uteligger som vil prate litt. Det var til 
og med folk som ville diskutere teologi 
når prestene ikke var tilgjengelige. Men 
man må kjenne sine begrensninger…
Hallvardsvaka: Du har startet med flere 
nye tilbud for unge, barn og familier. Er 
det allerede noen gode historier å for-
telle?
Therese: Ja, på barnas dag under kirke-
kaffen. Det har skjedd at noen foreldre 
snakket høyt med hverandre mens bar-
na sang. Som regel er det heller barna 
som ikke klarer å være stille. Så det var 
morsomt å se. Men barna lot seg ikke 
forstyrre av det.
Hallvardsvaka: Du jobber også en del 

på kontoret. Hvordan er det som eneste 
kvinnelig heltidsansatt? Du senker jo 
også gjennomsnittsalderen en del.
Therese: Vi har et veldig godt og inspire-
rende arbeidsmiljø og føler at vi passer 
godt sammen. Jeg kan stille alle spørs-
mål, også de ”dumme” som alle har som 
begynner på en ny jobb. Og prestene og 
Frode svarer. Det føles meget betryg-
gende.

Hallvardsvaka: Du har bakgrunn fra 
menighetsarbeid i den Norske Kirke. 
Kan du si litt om det?
Therese: Jeg har studert på Menighets-
fakultetet og har utdannelse innen tea-
ter og drama. Fra Ris menighet har jeg 
mye erfaring med barne- og ungdoms-

Familien står i sentrum (Av Ferdinand Männle)
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er for tiden hjemmeværende og passer 
på sønnen vår. Og jeg passer på at jeg 
kommer hjem i tide. Familien står i sen-
trum. Vi trenger regelmessig felles tid i 
hverdagen. Av og til må jeg være streng 
med meg selv og kollegaene.  Det er vik-
tig å sette grenser.
Hallvardsvaka: Du har konvertert for 
halvannet  år siden og sønnen din er ka-
tolikk. Blir det mange diskusjoner om 
økumenikk hjemme?
Therese: Jeg har gått på troskurs i St. 
Dominikus. Mannen min tilhører Den 
lutherske frikirken, vi bor i en bolig som 
tilhører Den norske kirken og sønnen 
vår og jeg er katolikker. Vi fungerer godt 
sammen som huskirke, men selvfølgelig 
med noen diskusjoner.
Hallvardsvaka: Hjelper det å jobbe i 
St. Hallvard med å bli tryggere i katolsk 
skikk og bruk?
Therese: Ja, helt klart. Jeg kan mye teori, 
og det er kanskje en fordel når man er 
forholdmessig fersk konvertitt. Via sam-
vær med barn håper jeg å få mer praksis 
og forbilder og få det inn i kroppen.
Hallvardsvaka: Her hører vi at du trives 
med dans, drama og musikk. Therese, 
takk for en hyggelig samtale.

arbeid. Dessuten var jeg kirketjener der 
og ledet et barnekor og Ris kirkekor. 
Jeg er en absolutt praktiker innen bar-
ne- og ungdomsarbeid og gleder meg 
til alle oppgaver om det er aktiviteter i 
ungdomslaget, møter, handle eller lage 
vafler. Det er svært motiverende å få så 
mange positive tilbakemeldinger på det 
jeg gjør. Jeg har opplevd det før, men er 
overrasket over hvor flinke folk er til å gi 
positive tilbakemeldinger.
Hallvardsvaka: Det høres ut som om 
du ikke driver særlig med konsulent-
tjenester, selv om stillingsbetegnelsen 
”barne- og ungdomskonsulent” kunne 
antyde det?
Therese: Kanskje barne- og ungdoms-
arbeider er mer treffende. Jeg vil heller 
være på gulvet enn å sveve i en konsu-
lentverden.
Hallvardsvaka: Ja, muligens kan en av 
våre mange lesere finner på noe lurt. 
Selv om det ikke blir noen premieutde-
ling. Du har mann og en sønn på ett år. 
Er det lett å få nok tid til både familie og 
en krevende jobb?
Therese: Opprinnelig hadde jeg ikke 
tenkt å ta en full stilling, men det var 
ikke mulig å jobbe mindre enn 100% 
her. Mannen min har lærerutdannelse, 
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med tilløpet. Nesten da – i min alder har 
man råd til å bekjenne at man ikke alltid 
var noen viking.

Så kommer neste fase av selvangivelsen: 
jeg oppdager at sykepleierskene ikke 
bare er dyktige og pålitelige, de er også 
kvinner og man er fortrolig dus med dem, 
og de heter ”søster” og opptrer hyppig 
i den lettere underholdningslitteratur 
hvor de forelsker seg i unge, sportslige 
kirurger som er gode til å gå på ski. 
Ettersom man selv motstandsløs blir 
eldre og eldre, blir pleierskene yngre 
og yngre og penere og penere, det blir 
en fornøyelse å gi blod til dem og være 
kjekk når de stikker, og man lurer på 
hvorfor de alltid tar dette blodet. Det 
gjør en i stand til å være kjekk naturligvis, 
men det får da være måte på. Når man 
kjekker seg med å gå opp og ned lange 
korridorer med en krykke under armen, 
blir man belønnet med et raskt nikk i 
forbifarten, ”Hei Per!”. Jeg forløp meg en 

Mitt liv som tilnærmet normal
           av Per Bang

Mange gode, og enda flere dårlige 
romaner er skrevet av og om mennesker 
på leting etter sitt egentlige selv. Dette 
dypdykk i selvet er et tema som innbyr alt 
for mange skrivende mennesker til å ta 
urimelige sjanser - er virkelig ens eget selv 
så interessant for eventuelle lesere? Jeg tar 
risken og begynner forfra, fra den tiden 
min eksistens var avhengig av andres 
omsorg. Jeg hadde et pleiepersonal som 
het sykepleiersker i de dager og som hadde 
en viss likhet med tanter: de var snille, 
men bestemte. Denne sure medisinen MÅ 
tas, nå skal jeg stikke deg i armen - og 
man trekker pusten dypt for å gi lydelig 
rom for et kjempeskrik, men det ble mest 
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men tør ikke, man må være med på 
leken. Så jeg sier Norge og får ros.
- Det er helt riktig, og hvilken by er vi i?
Tiden er inne til å briljere med en 
historieviten og jeg sier at ”jeg er født i 
Kristiania, men nå heter det Oslo”.

Bedre og bedre dette her. Han er jammen 
flink, denne gamle gutten, følger med 
i verdenshistorien. Men så blir hun 
nærgående, og stiller spørsmål som har 
med lykke å gjøre, noe om hvor lenge 
det er siden man var lykkelig, eventuelt 
ulykkelig…

Jeg er forvirret, hvordan måler man sin 
egen lykketilstand? I kilo, i lengde, i 
grader av kroppsvarme?

Jeg gir opp, jeg protesterer, intervjuet tar 
slutt og jeg må stille min egen diagnose: 

”Pasienten antas å være moderat 
normal”.

gang og sa ”Søster” og fikk raskt påtale: 
”Jeg heter ikke søster altså!”

Etter hvert blir man eldre og eldre 
og rykker frem i køen, og den dagen 
opprinner når legen har fått en lys ide 
å lage en slags heldekkende dokumentar 
av ens eksistens, inkludert det indre liv. 
En slags psykoanalyse og man gruer seg 
til å møte Sigmund Freud. Skal endog bli 
spurt om hva man drømmer? Uansett 
hva man dikter opp, kan det brukes mot 
en…

I stedet blir det en høflig samtale med 
en person man ikke tør kalle ”søster” 
for hun ser ut som en hel doktorgrad, 
men er egentlig elskverdig og har med 
seg en liste med tilsynelatende ufarlige 
spørsmål og begynner med det strengt 
nøytrale:

- Hvilket land er vi i nå?
Jeg har naturligvis lyst til å si Nicaragua, 
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Første kommunion
Den 21. mai var det stor dag for barna i St. 
Hallvard kirke. To grupper, tilsammen 
33 barn mottok sin første kommunion.

Pater Phu feiret messen og foreldre og 
familie møtte frem som sedvanlig i stort 
antall. Det ble to flotte messer og mange 
glade barn og foreldre.

Hallvardsvaka gratulerer alle 1. 
kommunionsbarna. Vi syns dere er 
veldig fine!



Nr 3 - 2009

Menighetsblad  Side 13

Hallvardsvaka gratulerer alle 
konfirmantene og ønsker dem  

lykke til på veien videre.
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sentral tanke og understreker behovet 
for en ny livsstil dersom vår tids alvorli-
ge miljøproblemer skal løses. Mer kon-
kret gjengir han en liste med eksempler 
på hva en menighet kan bidra med:  
 
• Unngå bruk av engangsservise på 
kirkekaffen, møter og lignende. 
• Bruke sparepærer, og slukke lyset i rom 
som ikke er i bruk 
• Bruke produkter som er Fairtrade-
merket og/eller miljømerket når det 
finnes, selv om det kanskje blir dyrere enn 
alternativene. 
• Oppfordre kirkegjengere til å gå, sykle eller 
reise kollektivt – og arbeide for forbedret 
kollektivtilbud på søndagsformiddagene. 
• Kopiere og skrive ut på begge sider av 
arket. 
• Formidle stoff om miljø og klima, forbruk 
og rettferdighet i menighetsbladet. 
• Etablere en ordning for transportdeling 
ved kirkebesøk, særlig for de som bor 
langt fra                     
  kirken. 
• Unngå bruk av kjemikalier ved 
reingjøring. 

Kan St. Hallvard bli en ”grønnere” menighet?
Det følgende er inspirert av et innlegg 
i Broen nr 3/2009. Her skriver Petter 
Bruce fra Caritas i innlegget Skaperver-
ket – ditt, mitt og menighetens ansvar: 

”Gud skapte vår verden, og ga menneske-
ne i oppdrag å ta vare på det han hadde 
skapt. Vi har gjort en nokså dårlig jobb, 
og derfor står vi i dag overfor store mil-
jøutfordringer, ikke minst når det gjelder 
klima. Siden utfordringene er så store og 
krever omfattende løsninger, er det lett å 
bli handlingslammet og skyve ansvaret 
over på andre. Det er sant at hvis ikke 
regjeringer og myndigheter, FN og andre 
internasjonale organisasjoner tar ansvar 
og gjennomfører konkrete tiltak, vil kli-
makrisen ikke kunne løses – men likevel 
er det av betydning det som gjøres lokalt 
av enkeltpersoner, grupper og organisa-
sjoner. Ikke minst har det betydning, det 
som gjøres av kristne menigheter og orga-
nisasjoner.” 

Petter Bruce fortsetter med å vise hvor-
dan katolsk lære og ulike katolske skrif-
ter ser det å verne skaperverket som en 
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fordi det trengs store områder til beiting 
for kjøttfe og dyrking av dyrefor. Når 
mye av det som produseres i landbruket 
for øvrig går til dyrefor, betyr det også 
svært ineffektiv bruk av proteiner, som 
kunne gått direkte til matproduksjon.

Katolsk tradisjon gir i seg selv rom for 
begrensninger i kjøttforbruket, som i 
faste- og klostertradisjonen. Vi håper at 
redusert kjøttforbruk og andre grønne 
tiltak settes på dagsordenen i vår me-
nighet!

Grete Hummelvoll  og Gunnar Follesø

• Legge til rette for sykkelparkering ved 
kirken. 
• Ta opp vårt ansvar for skaperverket i 
prekener, forbønner og katekese. 
• Anskaffe el-bil eller annen miljøvennlig 
bil som presten kan bruke når han 
besøker menighetsmedlemmer. Og gjerne 
en sykkel også – det vil i tillegg være sunt 
for presten! 
• Sørge for at alt avfall kildesorteres og 
leveres til gjenvinning. 

Vi ønsker at et viktig punkt legges til 
denne listen: Redusert bruk av kjøtt ved 
tilstelninger i kirken. 

Hvorfor er dette så viktig? Å spise kjøtt 
ved stadig flere anledninger er blitt en 
sentral del av livsstilen i de rike land. I 
Norge økte det årlige kjøttforbruket de 
siste 20 år med 28 kg pr person, fra 54 
til 82 kg. Samtidig vet vi nå fra interna-
sjonale rapporter at verdens kjøttpro-
duksjon er en stor belastning for kli-
maet. Blant annet beskriver FAO (FNs 
matvare- og landbruksorganisasjon) i 
2006 hvordan kjøttproduksjon bidrar 
til ødeleggelse av jord- og vannressurser 
og til sterkt økte klimagassutslipp. Mye 
av regnskogen ødelegges for eksempel 
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3.-7. desember i år skal vi besøke 
vår vennskapsmenighet St. Marien i 
Bergedorf / Hamburg. Vi reiser ut om 
formiddagen på torsdag, 3. desember. 
Turen tilbake starter om ettermiddagen 
på mandag, den 7. desember. Et reisebyrå 
i Bergen som vi har brukt tidligere 
organiserer turen for oss og flyreisen 
kommer på ca. 2.500 kroner. I tillegg 
kommer transport til og fra lufthavn. 
Vi overnatter privat hos medlemmer i 
St. Marien. Det er ikke nødvendig med 
tysk. De fleste i St. Marien snakker godt 
engelsk og noen et skandinavisk språk.

St. Marien ved sogneprest Burkhard 
Göcke og menighetsreferent Helmut 
Röhrbein-Viehoff har invitert oss til 
dette besøket. Hovedmålet er å oppfriske 
kontakten mellom de to menighetene. 
Videre programmpunkter er en 
økumenisk gudstjeneste med den lokale 
evangeliske St. Nikolaus-menigheten 
på deres patronatsfest (6. desember) 
og et besøk på julemarkedet. En tur 

gjennom Hamburg og Europas nest 
største industrihavn (etter Rotterdam) 

Vi besøker vår vennskapsmenighet 
St. Marien i Bergedorf / Hamburg
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er selvskrevet. P. Sigurd skal være med 
som prest fra vår side.

Kontakten mellom St. Hallvard og 
St. Marien startet på den nordiske 
”Katholikentag” (stevne for katolikker) 
i Lübeck i 1965. Det gikk litt opp og 
ned med gjensidig besøk og kontakt. 
Det siste ”offisielle” besøket i St. Marien 
med 14 reisende var i 2000 i anledning 
”Katholikentag” i Hamburg. 18 
medlemmer av St. Marien besøkte oss 
i sommeren 2004. Innimellom var det 
besøk og kontakt av mindre grupper og 
enkeltpersoner fra begge menigheter.

St. Marien ble grunnlagt i 1873. Det 
nåværende kirkebygget ble bygget fra 
1965-67. I 1982 ble messestedet ”Edith-
Stein-Kirche” bygget og arkitekten 
var godt inspirert av St. Hallvard 
kirkebygget. St. Marien omfatter 9000 
katolikker fra 60 land og er en av de 
største menighetene i erkebispedømmet 
Hamburg.

Bli med og meld deg på inntil 18. 
oktober! Påmeldingen er bindende.

Broder Frans

Hellige Fransiskus,

be for oss

at vi må bli fattige

som du var fattig,

for i fattigdommen 

fødes bønnen;

at vi må bli ydmyke

som du var ydmyk,

for i ydmykheten

fødes lovprisningen;

at vi må bli seende

som du var seende,

for i beskuelsen

fødes tilbedelsen.

Amen

Randi Christensen



Side 18           St. Hallvards

Nr 3 - 2009

I sommer ble jeg kjent med en katolsk 
mamma som har en 9 år gammel dat-
ter med Down syndrom. Hun fortalte 
at hun ønsker så inderlig at datteren 
skal få mulighet til å gå til førstekom-
munion. Familien bor langt borte fra 
kirken. Moren kjører ikke bil så det tar 
lang tid å komme seg dit. Hun har alle-
rede tatt kontakt med menigheten angå-
ende førstekommunion. Torill var med 
noen ganger, men undervisningen var 
ikke tilpasset hennes behov. Mor tok et-
ter hvert datteren ut av undervisningen, 
men hun har enda ikke gitt opp håpet.. 
Hun håper nemlig at Torill skal få motta 
førstekommunion samtidig med en yn-
gre søster.

Dette er en historie fra en katolsk me-

nighet. Situasjonen er ikke spesiell. Den 
ligner nok situasjonen i mange menig-
heter. 

Det er mange spørsmål våre katolske 
menigheter etter hvert må begynne 
å diskutere: Hva kan vi gjøre for at fa-
milier med barn med utviklingshem-
ning skal kjenne seg velkomne i kirken? 
Hvordan klare å gi opplæring tilpasset 
barn med spesielle behov? Hvilke opp-
læring trengs?
Delta i katekese eller bare få mulighet 
til å delta i et fellesskap tilpasset barnets 
behov?
Hvordan kan vi tilrette slik at mennes-
ker med utviklingshemning kan opp-
leve tilhørighet og kan delta ut fra sine 
egne forutsetninger?  

Tekst om deltakelse og tilhørighet, ved Aslaug Espe.

“Drømmen min er at Torill skal gå til førstekommunion”. 
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brosjyrer og en DVD) for å sikre delta-
kelse og tilhørighet for mennesker med 
utviklingshemning i tros- og livssyns-
samfunn.

Norges kristne råd (NKR), Samarbeids-
rådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
og Kirkerådet for Den norske kirke an-
befaler at dette temaet nå settes på dags-
orden i kirker og livssyns-samfunn.

Alle katolske menigheter vil få tilsendt 
veiledningsmateriell i løpet av våren 
2010. Mens vi venter, kan vi bruke tiden 
på å begynne tenke gjennom noen av 
spørsmålene jeg har stilt ovenfor. 
Det er mye å tenke på og mye å gjøre, 
men la oss sette temaet på dagsorden og 
forsøke å finne gode løsninger! 

Hva kan vi gjøre for katolske familier 
som bor langt borte fra menigheten? 
Kan foreldrene få et ansvar i forhold til 
undervisning? Kan noen i menigheten 
dra hjem til familien? Fins det andre 
muligheter?
Hva med holdningene våre? Er vi redde? 
Usikre? Hvordan kan vi komme videre?

Det fins ikke noen lettvinte svar på disse 
spørsmålene, men det er vesentlig at vi 
forholder oss til spørsmålene og forsø-
ker så ærlig og åpent vi kan å finne løs-
ninger.

Jeg har dette året hatt den glede å delta 
i en arbeidsgruppe med representanter 
fra ulike tros- og livssynssamfunn. Vi 
har utviklet veiledningsmateriell (hefte, 

Tekst om deltakelse og tilhørighet, ved Aslaug Espe.

“Drømmen min er at Torill skal gå til førstekommunion”. 
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million samme periode i fjor, det vil si 
en økning på 44 % i forhold til i fjor og 
32 % i forhold til det som er budsjettert.
Til sammenligning er totale kostnader 
hittil i år på 3,2 millioner i forhold 
til 2,1 millioner i fjor. Kostnadene er 
under budsjett og forskjellen fra fjoråret 
skyldes flere ansatte, arbeid med ny tomt 
på Mortensrud og vernearbeidet med 
St. Hallvard kirke og prestegård.

Byantikvaren har bestemt at hele bygget 
(kirke og prestegård – tidligere kloster) 
skal vernes og alt av oppussing og 
innkjøp må godkjennes av dem. I tillegg 
kommer økte lønnskostnader som følge 
av flere ansatte.

Økonomi
Ikke et menighetsblad uten litt 
informasjon om hvordan det står til 
med økonomien.
Kollektene våre ligger rundt 175 000 
høyere (46 % mer) enn tilsvarende 
periode i fjor (dvs. de åtte første 
månedene av året), noe som i stor grad 
skyldes mange flere kirkebesøkende. 
Kirkebidrag og gaver er nesten 350 000 
høyere (60 % mer) i år enn tilsvarende 
i fjor. Tusen hjertelig takk til dere alle 
som har bidratt sjenerøst.

Totale inntekter fra januar til og med 
august er på kr. 1,6 millioner mot 1,1 
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menighets¬sammen¬heng er vi som 
landets desidert største menighet 
også en stor arbeidsgiver. Vi har 
følgende i 100 % stillinger; tre prester, 
en menighetssekretær, en barne- og 
ungdomskonsulent og en vaktmester. I 
deltidsstilling har vi en prest, en organist, 
en sakristan og en rengjøringshjelp.

Alle kollekter og gaver kommer godt 
med i vårt pastorale arbeid og ikke 
minst når det gjelder å vedlikeholde 
eksisterende bygg og inventar, samt det 
store løftet vi må greie på egenhånd ved 
kjøp av tomt og bygging av ny kirke. Her 
er vi fullstendig avhengig av dere som 
menighetsmedlemmer. Vi får antakelig 

Kostnadene er under god kontroll og vi 
gjør alt vi kan for å holde budsjettet. 
For å kunne drive menigheten er vi 
dessverre fullstendig avhengig av 
det kommunale tilskuddet fra Oslo 
kommune og de andre kommunene i 
menigheten (som for i år er budsjettert 
med 3 millioner kroner). Det 
kommunale tilskuddet blir ikke utbetalt 
til menigheten før i desember måned, 
derfor er forskjellen mellom inntekter 
og kostnader så stor på det nåværende 
tidspunkt.
Om tilskuddet skulle bli drastisk 
lavere eller forsvinne helt, dekker ikke 
gaver og kollekter våre kostnader til 
aktiviteter, ansatte og vedlikehold. I 
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Jeg vil gjerne enda en gang anbefale 
alle familier om å bli med på å gi et fast 
bidrag til menigheten hver måned. Dette 
kan enten gjøres gjennom den vedlagte 
giroen – eller kanskje aller best, ved å lage 
en avtale om fast givertjeneste. Fyller du 
ut blanketten som er trykt på samme 
ark som giroen du finner midt i bladet 
og sender den inn til bispedømmet, får 
menigheten overført din gave og du får 
skattefritak (28 %) av alle dine gaver 
inntil kr. 12 000,-.

Vi er også i forhandlinger om å få to 
betalingsterminaler til bruk i kirken og 
på kontoret. Når disse kommer i bruk, 
kan du gi kollekt, handle kirkekaffe og 
bøker osv. ved bruk av bankkortet ditt. 
En enklere måte for deg og for oss når 
det gjelder kontanter. Presentasjon 
av terminalene vil du finne i neste 
menighetsblad. Jeg kan love at de blir 
plassert diskret og ikke dominerende.

Om du har noen spørsmål vedrørende 
økonomi, er det bare å kontakte Frode 
Eidem på menighetskontoret

På vegne av finansrådet,
p. Sigurd Markussen

ikke en krone fra bispedømmet til dette 
prosjektet, som anslagsvis vil koste oss 
mellom 30 og 40 millioner kroner. 

Det løpende vedlikehold er også viktig. 
Sist vinter fornyet vi teppet rundt alteret 
og fikk ny løper i kirkens midtgang. 
Vi venter fortsatt på godkjente lamper 
til kirkerommet. I tillegg venter vi på 
godkjente planer for ombyggingen av 
tredje etasje, der to prester skal bo i 
hver sin leilighet. Kontormøblene våre 
er helt utslitte og trenger en utskiftning 
og kapellanenes biler har begynt å svikte 
etter mye kjøring i over 10 år. Dette er 
ting vi har valgt å prioritere i denne 
omgang. Forhandlinger om rabatter 
og gode priser har gitt uttelling, så 
totalprisen blir ikke så ille som en kunne 
frykte. 

For at vi skal kunne fungere optimalt 
som menighetsadministrasjon, er vi 
avhengig av at utstyret vårt fungerer. 
Heldigvis har vi klart å spare opp 
penger som vi nå kan bruke til disse 
helt nødvendige investeringene, men vi 
trenger fortsatt god hjelp fra dere alle.
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lund, p. Johan Castricum OFM og p. 
Ronald Hölscher OFM. (kr 200)

Fransiskushjelpen 
av Maria Gjæver. Historien av 
hjelpeorganisasjonen som har vokst 
billedlig og bokstavelig vegg-i-vegg med 
St Hallvard menighet, inspirert av den 
hellige Frans og som har vært og er en 
inspirasjon for mange. (kr 75)

Lunden kloster i 50 år
Jubileumsutgaven med bilder og tekst 
fra Dominikanerinnenes kloster på 
Lunden. (kr 200)

...holdes åpent hver søndag etter 
høymessen. 

Kom å se på utvalg av bøker for voksne, 
ungdom og barn, i tillegg til kors, 
medaljonger, urtesåpe fra søstrene på 
Tautra, med mer.

Vil du vite mer om menighetens historie? 
Eller om kirkebygget som er besøkt av 
arkitekter og studenter fra hele verden? 
Da kan følgende bøker være noe for deg:

Fra Urtehagen til Enerhaugen, de 
første 100 år
 av Johs Bruce, med forord av p. Ronald 
Hölscher OFM. Gjennom tekst og bilder 
følger vi menigheten fra grunnleggelsen 
i 1890 (kr 25) 

St Hallvard kirke og kloster/St 
Hallvard Abbey
En praktutgave om kirkebygget og 
hvordan det ble til, om arkitektur, om 
det hellige rom, med mer.
Tekstene er på norsk og engelsk, skrevet 
av Christian Nordberg-Schultz, Kjell 

Har du et alkoholproblem?

Vi kan hjelpe!

Ring AAs kontakttelefon

22208767

Mandag-fredag 18.00-20.00

BOOKS IN A BOX... Bokskapet i St Hallvard.
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tilsvare barnets utviklingsprogresjon. 
Pakkene blir sendt hjem til familiene i 
posten, den ene før påsken, den andre 
på høstparten. Faktura vi følge med 
i pakkene. Man får ved innmelding 
også tilsendt en velkomstpakke som er 
gratis, og som inneholder en bok for 
katolsk aftenbønn som foreldrene kan 
be med sine små barn, samt et bilde 
med bønn til verneengelen som kan 
henges over barnets seng.

Innmelding
Det er meningen at alle foreldre som 
skal døpe sitt barn skal få informasjon 
om Dåpsklubben katolsk Tripp 
Trapp gjennom dåpssamtalen med 

I Oslo katolske bispedømme startes 
det opp et nytt kateketisk prosjekt 
rettet mot de aller minste barna. Det 
er Kateketisk Senter som leder dette 
som skal gå som et prøveprosjekt i fire 
år. Dette er i et samarbeidsprosjekt 
med IKO-Forlaget som er et kirkelig 
pedagogisk senter, og som blant annet 
utgir kristne barnebøker. 
 
Det er en katolsk variant av IKOs 
bokklubb for barn, Dåpsklubben 
Tripp Trapp, som nå lanseres. Alt 
materialet som tilbys i Katolsk Tripp 
Trapp er tilrettelagt for familier i Den 
katolske kirke. I OKBs menigheter vil 
dåpsfamilier tilbys og anbefales å tegne 
abonnement. 
 
I Katolsk Tripp Trapp vil man få 
tilsendt to pakker i året med to 
barnebøker eller andre artikler, som 
for eksempel musikk CD-er eller 
leker, i hver. Innholdet i pakkene er 
pedagogisk alderstrinnstilpasset slik 
at de på generell basis skal kunne 

Dåpsklubben 
Tripp Trapp
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sognepresten. Kateketisk Senter sørger 
for å sende alle sogneprester mer 
informasjon om Tripp Trapp, samt 
infofoldere med innmeldingsskjema, 
som sognepresten skal gi til foredrene 
ved dåpssamtalen. For elektronisk 
innmelding ligger det et skjema  på 
Kateketisk Senters nettside.

Biskop Bernt Eidsvig skriver:
 
Hjemmet utgjør liksom en kirke, og i 
denne må foreldrene, gjennom ord og 
gjerninger, bli troens første vidner for 
sine barn, sier Det annet vatikankonsil. 
Kirken skal veilede foreldrene og 
sette sine ressurser inn på å støtte 
dem i dette viktige oppdraget. Som 
en følge av dette vil jeg som biskop i 
Oslo katolske bispedømme, anbefale 
alle foreldre som bringer sine barn 
til dåp i Kirken, å melde seg inn i 
Dåpsklubben katolsk Tripp Trapp – en 
bokklubb som IKO-Forlaget med stor 
imøtekommenhet i samarbeid med Det 
kateketiske senter, har utviklet spesielt 
for katolsk døpte barn.

+ Bernt I. Eidsvig
Oslo, den 12. mai 2009 

Den Fransiskanske Legorden O.F.S.  
Oslo og Lillestrøm

  

Legfransiskanerne i Oslo 

og Lillestrøm inviterer til 

«ÅPEN DAG» i St. Hallvard 

Kirke lørdag 7. november 

2009 med tema

Guds skaperverk- 
vårt ansvar

 

Programmet begynner med 

messe kl 11.00.  I tillegg til 

foredrag og diskusjon blir 

det orientering om den 

fransiskanske legordenen.  Vi 

avslutter med et enkelt måltid 

og regner med å være ferdig ca 

kl 14.00

Nærmere detaljer om program-

met blir offentliggjort i Søn-

dagsbladet.
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og stillhet.  

Kvelden avsluttes alltid med kake og 
kaffe i menighetssalen, og man blir fort 
kjent med nye, hyggelige mennesker. 

Vi er en liten gruppe som forbereder 
bønnen hver gang. Kunne du tenke 
deg å bidra med å lese tekstene, være 
forsanger, spille gitar eller bake kake, ta 
kontakt med en av oss. 

Ønsker du å vite mer om Taizé, kan du 
lese mer på deres nettside som finnes 
på ulike språk: www.taize.fr. Der kan 
du også høre noen av de kjente Taizé-
sangene. 

Høsten 2009 er det Taizé-bønn på 
følgende datoer i St. Hallvard kirke kl.20: 
18.9, 16.10 og 20.11. Kontaktperson: 
andreas.rupprecht@katolsk.no 

I tillegg er det Taizé-bønn i Paulus kirke 
(Birkelunden) hver 1.fredag i måneden 
kl.20: 2.10, 6.11 og 4.12. Kontaktperson: 
jbs@ekumenikk.org

Velkommen!

Hver 3.fredag i måneden kl.20 samles 
både katolikker og protestanter til 
kveldsbønn i St.Hallvard kirke. Vi 
samles for å be og synge sammen slik 
som brødrene i Taizé-kommuniteten i 
Frankrike gjør  hver eneste dag sammen 
med hundrevis av ungdommer fra 
hele verden. Vi prøver å gjenskape det 
økumeniske felleskapet som Taizé er, 
midt i Oslo. Troen på Kristus forener oss 
og bønnen blir et viktig samlingspunkt. 

Kveldsbønnen har et meditativt preg. 
Den har rot i gammel bønnetradisjon 
og veksler mellom sang og tekstlesing.  
Sangene består av enkle setninger som 
ofte er hentet direkte fra Bibelen. Disse 
gjentas mange ganger slik at man lærer 
dem ganske fort og får god tid til å 
meditere over teksten. Bibelteksten 
og forbønnene leses på ulike språk og 
understreker det universelle budskapet. 

Etter en hektisk uke med jobb eller 
studier, sitter man som regel med mange 
inntrykk og problemer som man grubler 
over. Da er det godt å kunne komme til 
en slik oase i hverdagen som Taizé er, og 
hvile ut i Herren gjennom bønn, sang 

Taizé-bønn i St. Hallvard kirke



Nr 3 - 2009

Menighetsblad  Side 27

Katekeseavslutning
Avslutningen på katekeseåret ble gjennomført på Hovedøya. Barn og foreldre deltok 
og hadde en fin dag sammen på øya. Det ble messe i klosterruinene, konkurranser 
for barna og spennende tur i hulen på øya. Så var det felles bønn og avslutning med 
is til alle. Vi var ikke så alt for mange, men vi var enige om at dette skulle vi gjenta 
om ikke nettopp her, men et eller annet sted. Det er hyggelig når både barn, foreldre, 
kateketer og prest kan være sammen i andre former enn i undervisningen i kirken.

1. P Phu holdt en fin preken 
for barna i messen i de 
gamle klosterruinene 

2. Vi synger i messen

3. Så ble det konkurranse 
for barna
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er invitert til å delta i).

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

Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som 
dekker alt kursmateriale. Beløpet kan 
betales kontant første kurskveld eller 
overføres via nettbank til menighetens 
konto: 3000 22 49134 (husk å skriv 
”Ekteskapskurs” og ditt navn i ”gjelder” 
feltet.

Påmelding til p. Sigurd Markussen 
(sigurd.markussen@katolsk.no) – eller 
menighetskontoret (tlf. 23 30 32 00) før 
første kurskveld.

          Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet – marriage preparation in St. Hallvard parish

Kurs 5/09-10 – avholdes 
følgende kvelder:

Torsdag 12. november
Torsdag 26. november
Onsdag 9. desember

Torsdag 7. januar
Torsdag 21. januar
Torsdag 4. februar

Kurs 1/2010 – avholdes 
følgende kvelder:
Torsdag 11. mars
Torsdag 25. mars
Torsdag 8. april

Torsdag 22. april
Tirsdag 4. mai 

Torsdag 20. mai

Kurs 2/2010 – avholdes 
følgende kvelder:

Onsdag 19. mai
Torsdag 27. mai
Torsdag 3. juni

Torsdag 10. juni
Torsdag 17. juni
Torsdag 24. juni

Går du med gifteplaner i 2009 eller 2010? 
Alle som har tenkt å gifte seg katolsk 
må gjennom et forberedende kurs. I St. 
Hallvard følger vi samme kursplan som 
i St. Olav domkirkemenighet, det vil si 
at vi avholder seks kurskvelder fordelt 
på tre måneder.
Det er viktig at alle som ønsker å gifte 
seg melder fra så tidlig som mulig til 
menighetskontoret og prestene, senest 
fire måneder før vielsen finner sted, 
enten dere skal gifte dere i Norge eller i 
utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. 
Hallvard menighet går fortløpende 
gjennom året. Neste kurs starter opp 
torsdag den 20. august. Kurset går over 
seks kvelder fra kl. 18.30 – 20.00 (Det er 
kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere 
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Marriage preparation in St. Hallvard 
parish

The course is obligatory for everyone who 
wants to enter a sacramental marriage. 
St. Hallvard parish also runs marriage 
preparation courses in Norwegian.

Please sign up for the course in advance, 
sending an e-mail to: sigurd.markussen@
katolsk.no

Place: St. Hallvard church parish hall
Time: 18.30 – 20.00
Price: NOK 1.000,- (to be paid either in 
advance to the parish account number: 
3000 22 49134, marked with your name 
and “Marriage preparation” or cash at 
the first day)

Teacher: Edwin Sammut

Marriage preparation course in 
English (01/2010) in St. Hallvard 
Church 2010, in the new parish hall 
Tuesday 12. January
Tuesday 26. January
Tuesday 9. February
Tuesday 23. February
Tuesday 9. March
Tuesday 23. March

Marriage preparation course in 
English (02/2010) in St. Hallvard 
Church 2010, in the new parish hall 

Tuesday 13. April
Tuesday 27. April
Tuesday 11. May
Tuesday 25. May
Tuesday 8. June
Tuesday 22. June

          Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet – marriage preparation in St. Hallvard parish
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Gift med Arlyne Joy Lander Moi, fra 
Portland, Oregon, USA.

I 1994 konverterte han til Den katolske 
kirke, studerte ved presteseminaret i 
London 1997-98 og presteviet i januar 
2000.  Skoleprest i Bergen til 2006, 
siden kapellan i Stavanger.

E-mailadressen hans er  
oddvar.moi@katolsk.no. 
Les mer om p. Oddvar på http://
www.katolsk.no/home/omoi/.  Der 
finner du også referanse til hans egen 
hjemmeside og blogg. 

Therese Skaar, barne- og 
ungdomskonsulent

Therese Skaar er ansatt som barne- 
og ungdomskonsulent i St. Hallvard 
menighet.  Hun er 25 år, studert på 
Menighets-fakultetet, utdannelse innen 
teater og drama, vært kirketjener i Ris 
menighet, mye erfaring med barne- 
og ungdomsarbeidet (konfirmanter, 
leirledelse, kor osv) i Den norske kirke.  
Hun konverterte for halvannet år siden 
og tilhører St. Olav menighet.
Therese er ansatt fra 1. februar, 

P. Oddvar Moi, 
ny prest i St. Hallvard

Den 19. juni offentliggjorde 
biskop Bernt Eidsvig en lang rekke 
presteforflytninger innen bispedømmet 
som berører hele 16 geistlige.  For 
St. Hallvard betyr det at vi fikk en ny 
kapellan, p. Oddvar Moi, fra august.

P. Oddvar er født i Time kommune 
på Jæren i 1955.  Er cand. theol. fra 
Menighetsfakultetet i 1982 og var prest 
i feltprestkorpset og i Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke i tilsammen åtte år. 
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E-mailadressen hennes er  
therese.skaar@katolsk.no. 

Vi ønsker både p. Oddvar og Therese 
hjertelig  velkommen til vår menighet!

men på grunn av 
fødselspermisjon 
begynte hun først for 
fullt 1. august.  Det 
første halvåret har hun 
brukt tiden til å bli 
kjent med menigheten, 
samt være med på 
forskjellige aktiviteter i 
menighetens og NUKs 
regi. 

Therese vil ha 
ansvar for mange 
av aktivitetene i 
menigheten:  babytreff, 
familiemiddag/-kor 
og koordinering 
av katekese og 

konfirmasjonsundervisning.  Hun vil 
også hjelpe til med en del av de daglige 
kontorrutinene.

Hun vil være fast på menighetskontoret 
tirsdager og torsdager, ellers vil det 
variere med arbeid på kontoret og 
aktiviteter på kvelder og i weekender.
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Liker du å synge? 
Nå har endelig St. Hallvard menighet et 
barnekor! Men vi har plass til flere! Bli 
med!!!

Neste øvelse er mandag 5. oktober Kl. 18.00 Koret er 
for alle barn, og av og til får de voksne lov å bli med 
også! 

Før øvelsen er det middag. Ta med deg hele familie, 
eller kom alene, å få god, barnevennlig og billig middag 
i menighetssalen i St. Hallvard. Kirke. Middagen starter 
kl. 17.00 og blir servert fram til kl. 18.00.  

Pris: 20 kr pr. person  
eller 80 kr pr. familie

Å delta i koret er GRATIS.

Koret deltar også i alle 
familiemessene.

Velkommen!

Semesterplan for høst 2009:
5.oktober 

12.oktober
26.oktober

9.november
23. november
7. desember
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DØPTE:
24.04.09 Fabio Fanar Faranis Hoka (St. Joseph, Oslo)
03.05.09 Marvin Mathan Sing (St. Magnus, Lillestrøm)
09.05.09 Chanelle Ramirez Talm (St. Olav, Oslo)
09.05.09 Annika Banister (St. Olav, Oslo)
10.05.09 Lise Mae Alvero Sandnes (St. Hallvard)
16.05.09 Amanda Ha Thi Thu Doan (St. Hallvard, voksendåp)
16.05.09 Sephra Tony Pinto (St. Olav, Oslo)
23.05.09 Luca Christian Filippa (St. Hallvard)
23.05.09 Elton Christopher (St. Olav, Oslo)
23.05.09 David Evan Velez (St. Olav, Oslo)
23.05.09 Johannes Ignacio Pettersen (St. Joseph, Oslo)
30.05.09 Felix Gislerud Røhme (St. Hallvard)
30.05.09 Alex Bartolozzi Barril (St. Hallvard)
30.05.09 Naira Vegstø Soares (St. Hallvard)
30.05.09 Emilia Krezel (St. Olav, Oslo)
31.05.09 Suzan Köker (St. Hallvard, voksendåp)
31.05.09 Iben Teno Farina Kjærgaard (St. Hallvard, voksendåp)
31.05.09 Trine Terese Zebrowska Børresen (St. Hallvard)
06.06.09 Aedan Matthew Costales Mula (St. Joseph, Oslo)
06.06.09 Aren Dane Costales Mula (St. Joseph, Oslo)
06.06.09 Karlo Fabijanovic (St. Joseph, Oslo)
06.06.09 Philip Mæhlum Bruusgaard (St. Olav, Oslo)
06.06.09 Siril Oliveros Waagaard (St. Hallvard)
06.06.09 Konrad Gorlicki (St. Olav, Oslo)
13.06.09 Haylee Pineda Tran (St. Hallvard)
13.06.09 Chloe Pineda Tran (St. Hallvard)
13.06.09 Yvon Nguyen (St. Hallvard)
13.06.09 Bjørn Andre Villaceran Mørk (St. Joseph, Oslo)
13.06.09 Sven Eirik Bernardo Garder (St. Birgitta, Fredrikstad)
20.06.09 Jeransy Alosiyas (St. Joseph, Oslo)
21.06.09 Viktor Prus (St. Hallvard)

Enerhaug-nytt
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27.06.09 Casper Matheo Palacios Lyngås (St. Olav, Oslo)
27.06.09 Karl-Viktor Angelomerino Hulsund (St. Olav, Oslo)
27.06.09 Patrycja Klimzak (St. Olav, Oslo)
27.06.09 Anika Celina Bazarte Rydje (St. Olav, Oslo)
27.06.09 Alexander Johann Villafuerte Burgos (St. Hallvard)
28.06.09 Tapio Luukas Stering (St. Henrik, Helsinki)
04.07.09 Sofia Busic (St. Olav, Oslo)
06.07.09 Savannah Ocampo Millares (St. Hallvard)
11.07.09 Amanda Prezotto Juliussen (St. Hallvard)
11.07.09 Antonius Joseph (St. Hallvard)
14.07.09 Mathias Nhat-Tan Phan (St. Ansgar, Kristiansand)
18.07.09 Cen Andrei Subia Del Rosario (St. Olav, Oslo)
18.07.09 Bich Vy Decina Nguyen (St. Hallvard)
18.07.09 Kerry Chukwuka Ibeh (St. Hallvard)
25.07.09 Martin Nguyen Pham (St. Hallvard)
25.07.09 Knightley Charlotte Lagpacan Domingo (St. Hallvard)
25.07.09 Jenny Nguyen Le (St. Olav, Oslo)
25.07.09 Hilarie Kay Velasco Rimando (St. Joseph, Oslo)
01.08.09 Ivan Nshutti Mutabazi (St. Hallvard)
01.08.09 Lorraine Umuhire Mutabazi (St. Hallvard)
01.08.09 Royce Rodney (St. Olav, Oslo)
02.08.09 William Le (St. Olav, Oslo)
08.08.09 Per Gabriel Abueg Østhaug (St. Hallvard)
08.08.09 Siv Leila Eliassen (St. Hallvard)
08.08.09 Leon Amari Ertzgaard (St. Olav, Oslo)
08.08.09 Espen Andreas Tiu Hannemyr (St. Olav, Oslo)
09.08.09 Gabriel Louis Lingner (St. Hallvard)
14.08.09 Thirishiha Francis (St. Hallvard)
15.08.09 John Peter Theosophe (St. Olav, Oslo)
15.08.09 Arlyn Noelanto (St. Hallvard)
15.08.09 Fredrick Ingenzi (St. Hallvard)
15.08.09 Selina Anton Suresh (St. Hallvard)
22.08.09 Victor Matias Asmato (St. Hallvard)
29.08.09 Christian Moen (St. Hallvard)
29.08.09 Samuel Chinedu Okam (St. Hallvard)
29.08.09 Miranda Opedal Miranda (St. Hallvard)
29.08.09 Carlos Sebastian Miranda Opedal (St. Hallvard)
29.08.09 Marius Vergara Lagadia (St. Joseph, Oslo)
29.08.09 Max Skatvet Dahl (St. Magnus, Lillestrøm)



Side 36           St. Hallvards

Nr 3 - 2009

29.08.09 Ella Garcia Bjerknæs (St. Joseph, Oslo)
29.08.09 Julienne Alexandra Vergara Martinez (St. Joseph, Oslo)
05.09.09 Nathaniel Del Rosario Ludviksen
05.09.09 Eleonora Nuila Hovind (St. Hallvard)
05.09.09 Zygimantas Kazlauskas (St. Hallvard)
05.09.09 Zilvinas Kazlauskas (St. Hallvard)
05.09.09 Nika Valiusyte (St. Hallvard)
05.09.09 Arnas Kniuksta (St. Hallvard)
05.09.09 Andreia Faustino Freire (St. Olav, Oslo)
05.05.09 Janine Barrot Acojedo (St. Olav, Oslo)
06.09.09 Isak Ruud-Holte (Skoklefall kirke, Nesodden)
12.09.09 Adrian Novikovas Sanches (St. Hallvard)
12.09.09 Marcus An Doan (St. Hallvard)
13.09.09 Julia Trzaskoma (St. Hallvard)
13.09.09 Hector Maximilian Serafin Kraggerud (St. Hallvard)
19.09.09 Thea Adriana Garque Boye (St. Hallvard)

OPPTATT I KIRKENS FULLE FELLESSKAP:
16.05.09 Christer Alexander Jenson (St. Dominikus, Oslo)
30.05.09 Wenche Marie Jarn (St. Dominikus, Oslo)

EKTEVIET:
04.04.09 Katarina Mitrovic og Nedeljko Mitrovic (St. Hallvard)
22.05.09 Anna Krystyna Kolaczkowska  og Lars Einar Andresen (St. Olav, Oslo)
06.06.09 Anna Dorota Bajda og Igor Uthuslien (viet i Polen)
13.06.09 Ngo Thi Yen  og Pham Thien An (St. Joseph, Oslo)
20.06.09 Yvonne Aimé Wichstrøm og Peter Seeberg (St. Olav, Oslo)
27.06.09 Lena Marie Hauge og Joachim Østberg (St. Magnus, Lillestrøm)
27.06.09 Maria Thu Lieu Nguyen og Trond Erik Laballe de Flon (St. Torfinn, Hamar)
11.07.09 Teklezgi Merkeb og Girma Jigssa (St. Olav, Oslo)
25.07.09 Dragica Srajbek og Tom Slaven Turkalj (viet i Kroatia)
25.07.09 Marit Lekve Nøstmyr og J. Roberto Palma Aguero (Ulvik kirke, Hardanger)
01.08.09 Erimija Lazdinyte og Arunas Andijauskas (viet i Litauen)
08.08.09 Barbara Anna Zielonka og Pawel Jerzy Koczur (St. Hallvard)
08.08.09 Raimonda Butkute og Saulius Viburys (viet i Litauen)
08.08.09 Oanh Kim Thi Tran og Dinh Anh Vu Tran (St. Olav, Oslo)
10.08.09 Kjersti Næringsrud og Marc Folkeson (viet i Irland)
14.08.09 Sofie Changezi og Espen Haug (Akershus slottskirke, Oslo)
14.08.09 Malgorzata Janas og Baard Bernhardsen (viet i Polen)
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15.08.09 Sharmila Amalan og Amalan Amalathas (St. Hallvard)
22.08.09 Viada Jazepcikaite og Frode Bostadløkken (viet i Litauen)
22.08.09 Magdalena M. J. Kauczynska og Kurt Åke Gustav Karlsson (viet i Båstad, 
Sverige)
22.08.09 Anne Marjorie Bratt Mæhlum og Andreas Bruusgaard (Haslum kirke)
29.08.09 Amanda Doan Thi Thu Ha og Nguyen Minh Triet (St. Hallvard)
29.08.09 Gro Strømsheim og Haukur Josef Stefansson (viet i Perugia, Italia)
29.08.09 Karolina Ljubas og Espen Jonathan Bohlin (St. Olav, Oslo)
12.09.09 Anne Charlotte Seem og Thomas Stephansen (Øye kirke, Vang i Valdres)

DØDE:
02.04.09 Rafael Gamorro Cordola
09.04.09 Alejandro Francisco Rojas Urbina
15.06.09 Rosa Szyperski
24.06.09 Eva Zernichow Melvold
10.08.09 Gertrudiamma Thirugnanatheepan
21.08.09 Inger Johanne Jørgensen
30.08.09 Ralph Kittelsen
13.09.09 Thi Tam Mai
13.09.09 Elisabeth Julia Gaspar

FØRSTEKOMMUNION I ST. HALLVARD 21.05.09 KL 09:30
Arron Albert    Chioma Peace Opara
Elurin Amalanayagam  Norris Philip
Thomas Alan Atienza Andresen Vanessa Rosos Riley
Fabio Andreas Mattioli Bjerg Ennis Sebastiampillai
Tilla Sophie Greve Brekke  Mithira Rebecca Abeba Siddharrthan
William Son Fagerstrøm  Kevin Thasan
Joshua Ogeno Lotara  Sophia Ysabel Siapno Villanueva

FØRSTEKOMMUNION I ST. HALLVARD 21.05.09 KL 13:00
Jonas Ambaya   Emilie Santos Michaelsen
Kasper Emmerhoff   Tobias Reiersen
Tuva Marie Halvorsen  Sara Luna Paalsdatter Sandanger
Dennis Haziraj   Mel Anna Lagunilla Sarmiento
Leoniss Haziraj   Jan Richard Junco Svardal
Kaja Høivold    Joel Berhane Tecklzig
Andrea Isabel Kringen  Wijethan Wijayaseelan
Jonathan Daraman Kyvik  Torinn Folmer Wærum
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Lina-Ndaya Luamba  Benedicta Wesoni Yakubu
Kristela Lucaj 

FØRSTEKOMMUNION I HOLMLIA KIRKE 31.05.09
Anna Sofie Dietrichson   Natalia Dunus
Linda Gammelsæter  Uyen Ngoc Hoang
Ingvild Jørpeland Lunde  Kim Arne Mølstad 
Doan Nhu Nguyen   Lanh Nguyen
Kathleen Rubika Pathinathan Eleonora Pedersen Patrono
Richard Pedersen Patrono  Sebastian Maximilian Thoresen
 
FØRSTEKOMMUNION I ST. HALLVARD 31.05.09
Ronald Mathew Payabyab  Kathlene Antonette Gilboy Villarama
Jonas   Kvitting   Michael Angelo Reyes De Leyos
Stephen Boakye Owusu  Teddy Osei Ofori
 
FØRSTEKOMMUNION I MESSE PÅ TAMIL 6. JUNI

Aniston Antony Pathmaraja  Bernica Benedict
Jensica Benedict    Mary Chrisha Christopher-Jude
Mary Ashly Georgemanisegaran  Colin Gratien Gnanapragasam
Jeslin Jutharatnam    Sena Wilbert
Winhojan Wilson Uthayathas

FERMING I GRØNLAND KIRKE 1. JUNI
Aron Yohannes Birre Berhane
Caroline Braastad
Jonathan Puyat Cabusao
Anna Czapp
Victor Ugonna Echem
Anny Priscilla Munoz Fiksdal
Solveig Marie Frøen
Bartosz Gembala
Mario Vinoth Gunasingham
Quang Huy Huynh
Ogonna Ebubechukwu Ifejilika
Lea Weldemichael Lilay
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Nathalie Katarina Katralen Lågrinn
Christer Lumasac Malto
Adrian Marinovic 
Kristina Mari Mc Grory
Irene Gamborg Mehren
Annie Marlene Munezero
Mary Frieda Nagan
Huong Duy Nguyen
Linh-Chi Nguyen
My Nhi Thi (Maria) Nguyen
Emily Martha Efchell Nieuwenhuijs
Van The Pham
Marthe Elisabeth Steiner
Amanda Nakken Sunko
Nicole Angelica Vilches
Engebret Alejandro Ayala Wold
Morgan André Øverby

FERMING I ST. OLAV 30. OG 31. MAI
Tine Beth Ganalon Andersen
Jennica Cherish Macapobre
Jane Ethel S. Bautista
Tiril Borge
Anjelic Fernandez
Doreen Natalia Lares
Magdalena Moskal
Kristine Pham
Ruben Dario Zavalla Vasquez
Laila Elias 
Magdalena Mussie Amar
Julie Maria Kvernmo
Andreas Bjørnstad
Andrea Paulin de Jesus
Jessie Nazareno Nones
Madeleine Charlotte Aviles Storås
Patrick Itamba
Judisha Sanju Leon
Christopher Alexander Trotter
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Hallvardsvaka søker NY REDAKTØR
+ flere medlemmer til redaksjonsgruppen

Vår redaktør gjennom lang tid har fått nye oppgaver, 
derfor søker vi etter ny redaktør for menighetens 

”Hallvardsvaka”.

Har du lyst til å gjøre en innsats som redaktør i 
Hallvardsvaka? Liker du å skrive? 

Mestrer du bruk av data? Det er en forutsetning. 
Da er jobben ledig fra 1 januar!

Hva går så jobben ut på? Redaktørens jobb består i å ta i mot stoff fra andre og 

strukturere dette. Det er mange som bidrar nå med artikler, annonser, dikt osv. 

Det er selvsagt fint om du kan bidra med artikler selv, intervju osv. Det er også 

redaktørens jobb å sette opp frister for hver utgivelse: frist for innsendelse 

av stoff, frist for å sende til trykkeriet. Menighetsbladet har en egen layout 

medarbeider.

Vi ønsker også flere medlemmer til redaksjonen. 

Ta kontakt dersom du kan tenke deg å bidra her.

Hallvardsvaka kommer ut 4 ganger i året. Før utgivelse av hvert nummer har 

vi et redaksjonsmøte i St. Hallvard der sognepresten som ansvarlig redaktør 

deltar. Da blir vi enige om hva som bør med i neste menighetsblad og hvem 

som gjør hva. 

 

Er du interessert, ta kontakt med Aslaug Espe: 41 69 93 37 eller 
67 40 88 82, pr. e-post: hallvardsvaka@katolsk.no 

Eller kontakt p. Sigurd Markussen på tlf 23 30 32 11, 
eller Sigurd.Markussen@katolsk.no 
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Vi gratulerer - nye nonner i vårt sogn! 

Fredag 14 august avla  Sr. Maria-Elisabeth av Eukaristien OP fra Lunden 
kloster i Oslo sine høytidelige løfter i messen kl 18.00. Biskop Bernt Eidsvig var  
hovedcelebrant. Etter messen var det fest!  

Vi ønsker Sr Maria – Elisabeth alt godt i sitt nye liv!
Lørdag 22. august avla Sr. Karolina Bogoczova fra St. Elisabethsøstrene sine evige 
løfter i St. Olav domkirke i Oslo, ved en høytidelig messe kl. 11. 00. Biskop Berislav 
Grgic av Tromsø var hovedcelebrant. Etterpå ble søsteren feiret!
Vi ønsker Sr Karolina lykke til i sitt nye liv!

Fra katolsk no: Foto: H.E. Solberg
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St. Hallvard kirke
Søndag: 
09:30 fromesse,  
11:00 høymesse (familiemesse 1./mnd),  
13:00 messe på polsk,  
16:00 messe på engelsk,  
17:30 messe på tamil.

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

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

Onsdag: kl. 11:00 hverdagsmesse, 
Kontaktklubb.

Lørdag: 
kl. 11:00 hverdagsmesse 
kl. 18:00 første søndagsmesse

Holmlia Kirke:
Søndag: kl. 17.00 messe

Nesodden (Skoklefall kirke): 
Første og tredje søndag i mnd kl 13.30

Messetider i St. Hallvard

Skriftemål:
Skriftestolene i kirken er betjent i tiden 
mellom fromesse og høymesse på 
søndager.

Hverdager:  17:00-17:50.  
Lørdager:  17:30-18:00.  
Andre tider etter avtale.

Messer etter Tridentisk ritus:

Det feires messer etter Tridentinsk 
ritus i St. Joseph kirke, Akersveien på 
følgende søndager:

2009:
23. august, 20. September, 18. Oktober, 
22. November og 13. desember
 
2010:
17. januar, 21. februar, 21. Mars, 18. 
April, 23. Mai og 6. juni

Alle dagene kl. 18.30 i St. Josephs kirke, 
med påfølgende kirkekaffe i den gamle 
menighetssalen tilhørende St. Olav 
menighet.
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Barne- og ungdomskonsulent: 
Therese Skaar
therese.skaar@katolsk.no 

Organist:
Sara Strazynski 
Sara.Strazynski@katolsk.no

Vaktmester:
Christy Reginold Lawrence

Renholder:
Beata Wasyluk 

Sakristan:
sr Veronika Paulina Szelejewska

Frivillige på kontoret:
Berit Müller og Eileen Tørnes.

Ordfører i menighetsrådet:
Thor Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no

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

Sogneprest:
p. Sigurd Markussen
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 11
Sigurd.Markussen@katolsk.no

Kapellaner:
p. Nguyen Thanh Phu
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 05
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no

p. Oddvar Moi
Energhauggt 4, 0651 Oslo  
23 30 32 06
Oddvar.Moi@katolsk.no

Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Kristian Vs plass 1, 1776  Halden
Inpa@katolsk.no
69 18 11 68

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

Staben i St. Hallvard menighet
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til 
avsender med opplysning om den nye adressen.

B-PostAbonnement
Returadresse:

St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4

0651 Oslo

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!!

Forsiden: Spente barn skal motta sin første kommunion. 
Baksiden:  Taizebønn

Trykket av Haakon Arnesen as. Oslo

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
tlf: 23 30 32 00
fax: 23 30 32 01
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500

Holmlia messested:
Alle henvendelser til menighetskontoret. 

Nett:  
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard
Blogg:  
http://st-hallvardmenighet.blogspot.com/
Katekesetilbudet: 
http://katekesesth.blogspot.com/


