


I mai leser vi om presteforflytninger og utnevnelser i 
Oslo Katolske Bispedømmet, at biskop Bernt Eidsvig 
utnevnte meg til sogneadministrator i St. Hallvard 
menighet i Oslo. 

Jeg er takknemlig for denne til-
liten og den viktige pastorale 
oppgaven som biskopen betror 
meg. Jeg er Gud dypt takknem-
lig som i sitt kjærlige forsyn lar 
meg utføre min prestetjeneste 
i deres menighet. Som prest er 
mitt kall fra Gud å være hyrde 
for menighet blant Guds folk, 
og jeg tar imot denne utnevnel-
sen med dyp takknemlighet, i 
glede og tillit i vår Herre Jesu 
Kristi kjærlighet. Også i denne 
forbindelsen ønsker jeg vår nye 
kapellan p. Waldemar Bożek 
hjertelig velkommen til vår 
menighet.

 Jeg hilser varmt til mine 
medbrødre, ordenssøstrene, 
menighetsråd, de ansatte og alle 
de troende i St. Hallvard menig-
het. Allerede siden jeg fikk vite 
at jeg skulle være deres sogne-
administrator, har jeg bedt for 
dere i Peterskirken i Roma, at 
Den hellige Ånd må ledsage 
meg i min nye oppgave og at 
Guds Ånd må styrke og samle 
oss i tro, håp og kjærlighet. 

 Som prest for menigheten 
utøver jeg min prestegjerning, 
et oppdrag fra Gud, slik vi hører 
fra profeten Jesaja: «Herrens 
Ånd er over meg, for Herren 

har salvet meg til å forkynne 
et gledesbudskap for de arme» 
(Jes 61,1). Prestens oppgave er 
å forkynne Det glade budskap, 
å være hyrde for Guds folk og 
holde gudstjeneste, særlig ved 
feiring av messeofferet. Presten 
skal forvalte det hellige lære-
embede på vegne av Kristus, 
Mesteren. Som kirkens hyrde 
er det prestens oppgave å ha 
omsorg for den åndelige vekst 
i Kristi legeme.(Prestbyterorum 
Ordinis 6). Min prestetjeneste 
består i å støtte og styrke Guds 
folk i troen, slik Jesus bad om 
at Peter skulle gjøre for sine 
brødre (Luk 22,32). Det vil si: 
å oppmutre Guds folk til å 
være utholdende i det sakra-
mentale liv, i evangelisering og 
katekese, og i all slags kristen 
tjeneste. Kort sagt, min opp-
gave er å tjene konkret gjennom 
forkynnelse, utdeling av sakra-
mentene, omsorg for familiene, 
for gamle og syke, for barn og 
ungdommer, en tjeneste av tro 
og omsorg, særlig for de fattig-
ste, de svakeste, de minste, de 
som Matteus beskriver i den 
endelige dom hvor kriteriet er 
kjærlighet: den som er sulten 
og tørst, den som er fremmed, 
naken, syk, i fengsel (Matt 
24,31–46). I alt en prest gjør, skal 

jeg få lov til å bringe Kristi kjær-
lighet til menneskene. 

 Ved denne anleding vil 
jeg av hjertet takke mine for-
gjengere som nå skal reise fra 
menigheten: sogneprest Sigurd 
Markussen, sogneadministrator 
Janusz Fura, kapellan Krzysztof 
Wanat for deres tjeneste med 
iver, tålmod og kjærlighet i St. 
Hallvard menighet. Jeg vil også 
gjerne uttrykke min takknem-
lighet til alle, menighetsprester, 
ordenssøstrene og alle medhjel-
pere blant legfolket for at dere 
allerede har satt krefter inn på 
å skape et aktivt og fruktbart 
engasjement for det som gavner 
felleskapet, og alt arbeid som er 
påbegynt vil gjøre det lettere for 
meg å føre det viktige arbeidet 
videre.

 Jeg ber om Marias og den 
hellige Hallvards forbønn, og 
om at den Hellige Ånd må led-
sage min tjeneste, og til dere alle 
sier jeg: Be for meg!
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Prester kommer og prester går  
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Vi takker våre kjære prester for deres innsats for menigheten, og for deres kjærlighet og omsorg for oss. 
Vi anbefaler dem til menighetens forbønn for at de må oppleve Guds velsignelse over liv og tjeneste

Som mange nå vet, 
forlater p. Sigurd 

Markussen St. Hallvard 
menighet for å gjøre 

tjeneste i Tromsø stift. 
Vi takker han for alt 

arbeid han har nedlagt  
og all kjærlighet han 

har vist menigheten og 
ønsker ham lykke til i 

Tromsø.

Det vil også være kjent for de fleste at p. Janusz Fura 
SS. CC. skal forlate St. Hallvard menighet.  

I p. Sigurds permisjonsid  har p. Janusz vært vår 
sogneadministrator. Han har fått mange gode venner 
i menigheten. Nå ønsker vi ham alt godt for tjenesten 

som sogneprest i St. Magnus menighet i  Lillestrøm.  

P. Krzysztof Wanat ss.cc, som har hatt ansvar for den den polske gruppen 
både i  St. Hallvard og St. Johannes, skal fra 1. september virke som kapellan i 
St. Johannes menighet, og forlater dermed St. Hallvard. Takk for innsatsen i St. 

Hallvard, p. Krzysztof. Vi ønsker deg en rik tjeneste i St. Johannes.

P. Waldemar Bozek ankommer Norge 21. 
august, og er med virkning fra 1. okto-
ber 2014 utnevnt til kapellan i St. Hallvard 
menighet i Oslo.

Vår nye sogneadministrator er P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc. Han 
kommer fra rektorstilling ved St. Eystein presteseminar, men har hatt to 
år studiepermisjon i Roma. P. Carlo løses den 1. september 2014 fra stillin-
gen som rektor ved St. Eystein presteseminar og utnevnes med virkning fra 
samme dag til sogneadministrator i St. Hallvard menighet i Oslo. Vi ønsker 
p. Carlo hjertelig velkommen til St. Hallvard menighet.

P. Oddvar Moi 
fortsetter sitt  
trofaste virke i  
St. Hallvard 
menighet.

Kjære menighet!
Når dette nummer av Hallvardsvaka 
k o m m e r  h j e m  t i l  d e r e  e t t e r 
sommerferien, har jeg flyttet til 
lillestrøm. Etter to år sammen med 
dere, er tiden kommet for å forlate St. 
Hallvard menighet.                                                                                                                      

p. JANuSz FurA SSCC   
janusz.fura@katolsk.no  

Det er alltid vemodig å ta 
avskjed  med dem man er glad i. 
Men presten står til kirkens dis-
posisjon. Biskopen har ønsket 
at jeg skal videre til en annen 
menighet, denne gang til St. 
Magnus i Lillestrøm.                                                                                                                                     

 Jeg skrev til dere før at jeg kom 
til dere, at jeg kom for å formidle 
evangeliet og sakramentene. St. 
Hallvard menighet tok i mot 
meg med åpenhet, fordi dere var 
godt forberedt til dette av sog-
neprest Sigurd Markussen. Jeg 
er takknemlig til ham for dette. 
Menigheten er velorganisert og 
har et stort potensiale. Jeg har 
ikke ønsket å ommøblere et vel-
organisert hus. Ombygning av 
presteboliger i 3. etasje, som ble 
påbegynt for noen år tilbake, er 
ferdigstilt, og kirken fikk nye 
lyskilder, slik at kirkerommet 
fikk riktigere og bedre belysning.                                                                                    
Nå kan vi lettere se hveran-
dre, og lettere lese salmebok og 
messebok. For oss prester fal-
ler det nå lys på alteret, slik at 
vi kan lese våre liturgiske tek-
ster.  Også for orgelgalleriet og 
korene ble dette en forbedring.

Menigheten har vokst så mye at 
det allerede en stund har vært 
planer om å dele menigheten i 
tre. Menigheten i Groruddalen, 
St .  Johannes ,  Apostel  og 
Evangelist, er nå etablert. Og 
det var til stor glede for oss.                                                                                                                                             
I  skrivende stund har St . 
Hallvard menighet igjen nesten 
samme antall medlemmer som 
før delingen.                                                                                                                                       

Det er fortsatt utfordringer 
som må løses før etablering 
av nye St. Martin menighet 
på Mortensrud og etablering 
av nytt kirkested for denne 
menigheten. Tidspunktet for 
utskillelse av denne menighe-
ten fra St. Hallvard er uavklart. 
Guds veier er uransakelige, det 
kan komme snart eller det kan 
enda ta tid. Prosessen er i gang, 
det jobbes hele tiden med saken.

Jeg tenker tilbake på alt det gode 
jeg har opplevd i forbindelse 
med husbesøk i  menighe-
ten. Det tok en stund før jeg 
ble ordentlig kjent med dere.                                                                                                      
Jeg har registrert deres fromhet, 
i det jeg så deres ærbødighet 

for kirken, noen gående på kne 
sammen med små barn, noen 
kysset gulvet foran Maria-  
statuen hvor dere tente lys og 
ba deres bønner.                                                                                                                                         

I kirkerommet tennes lys under 
St. Hallvard- skulpturen og 
dere skriver det som ligger 
dere på hjertet i boken som 
er plassert ved St. Hallvard. 
Det dere skriver her, tas med 
i forbønnene under høymes-
sen på søndager, det være seg 
bønn for private intensjoner 
eller for verden omkring oss.                                                                            
Jeg har observert dere i det dere 
med deres hender berører  bil-
det av Den barmhjertige Jesus. 

Jeg tenker også på alle festlighe-
ter jeg har deltatt i. Vi har vært 
på utflukter, vi har feiret messe i 
kirkeruinen på Hovedøya. 

Patronatsfesten 15. mai, både 
feiringen i vår egen menighet og 
Vesper i Hallvardkatedralens 
ruin sammen med andre kirke-
samfunn i bydelen.

I  august måned har vi 
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Maria-proses jon g jennom 
Oslos gater fra St. Hallvard 
k i rke  t i l  S t .  Olavs  dom -
kirke med sang og bønn.                                                                                                                                     
Det er som å feire 17.mai og Kristi 
legeme og blod fest på en gang!                                                                                               
Økumenisk St. Olavsfeiring på 
Nesodden sammen med Den 
norske kirke, minnes jeg med 
stor glede.

Jeg ønsker å rette en stor takk 
til staben og til alle frivillige, 
som på ulike måter bidrar til 
vårt fantastiske felleskap. Jeg 
setter stor pris på menighetens 
engasjement og respons. Særlig 
tenker jeg med glede på dialo-
gen vi hadde i forbindelse med 
enkelte søndagsprekener.       

J e g  t a k k e r  m e n i g h e t s -
r å d e t  f o r  d e r e s  i n n s a t s , 
Arrangementsutvalget for deres 
Katolske Forum med retretter, 
foredrag, konserter mm.

Kirkeverter som viser plass og 
deler ut salmebøker og søndags-
blad, lektorer, ekstraordinære 
kommunionsutdelere, minis-
tranter og kor, som trofast bistår 
i messen. Søndagsskolelærerne  
som formidler dagens evan-
gelium til barna. Til dere som 
koker kirkekaffe og lager vafler 
og vårruller. Kateketer og 
kapellaner som formidler troen 
til nye generasjoner av barn 
og unge, til Kontaktklubben 
som trofast møter til messe og 

en hyggelig stund med mat og 
samvær. Stor takk går også til 
Fransiskushjelpen for turene jeg 
fikk være sammen med dere på. 

Når jeg tenker på Fransiskus-
hjelpens fremvekst og arbeide, 
finner jeg det på sin plass å 
nevne noe som i alle år som 
prest har bekymret meg. Det 
er mangel på karitativt arbeid 
i våre menigheter. Når jeg 
går mine spaserturer med 
hunden min, Bis, ser jeg men-
n e s k e r  s o m  l e ve r  u n d e r 
vanskeligere forhold enn mine 
menighetslemmer. Jeg tenker 
på  mennesker som går omkring 
i nabolaget vårt, og som i vår by 
søker et bedre liv. Jeg tenker på 
arbeidsinnvandrere og andre 
med sine bæreposer og koffer-
ter. De har lite fra før, og enda 
mindre etter noen dager i høy-
kostlandet Norge. Man kan se 
dem sovende på forskjellige 
steder i byen, på jernbanesta-
sjoner, på flyplasser, på benker 
i parker eller foran døren til 
prestegården. De banker av 
og til på og ber om hjelp, fordi 
de er i en nødssituasjon.  
Her burde Menighets-Caritas se 
sin oppgave! Man kunne tenke 
seg en bil med Caritas-logo som 
brakte enkle matpakker og litt 
klær til nødstilte i vårt nabolag                                     
Man behøver ikke være ute i 
den store verden for å oppleve 
forskjellige kulturer med deres 
egenart og uttrykksformer, det 

er bare å komme til messene 
på andre språk og annen ritus. 
Det har vi rikelig mulighet for 
i vår egen menighet, som har 
medlemmer fra så mange ulike 
nasjoner.

På det pastorale plan ble jeg 
kjent med mange som går til 
messen i Skoklefall kapell på 
Nesodden. Vi hadde mange liv-
lige diskusjoner om temaer som 
berørte oss. Også Holmlia må 
nevnes med sin faste rutine for 
å hente Maria, en nøkkelperson 
for de som samles til messe på 
Holmlia. Etter behov ble også 
andre hentet for at de skulle 
kunne delta i messen. Det være 
seg  søndagsmessen eller fest-
dagesmesser i forbindelse med 
Jul og Påske.

Jeg bør nevne fengsel, alders-
hjem og sykehus hvor det var 
både glede og sorg, oppmunt-
ring og nederlag.                                                                                                                                       

Jeg er takknemlig for at jeg fikk 
lov å være sammen med dere 
den korte tiden som vil være et 
varig minne for resten av mitt liv.                                                                                                                            
Jeg ønsker lykke til til pater 
Sigurd i Tromsø. Og ønsker 
pater Carlo Le Hong Phuc 
Guds velsignelse i OKB’s  stør-
ste menighet.                                                                                                                                  

Jeg håper at jeg har ikke glemt 
noen, og sier tusen takk til 
dere alle. Jeg skal fortsette å 
be for dere i St. Magnus kirke i 
Lillestrøm, og ber om deres for-
bønn for meg i framtiden for de 
nye utfordringer som venter på 
meg. Jeg ønsker dere alle Guds 
velsignelse. 

Deres pater Janusz Fura sscc 

Takk for meg.
Kjære menighet! Det er 
med vemod jeg skriver 
d i s s e  l i n j e n e ,  m i n e 
kanskje siste l injer i 
Hallvardsvaka. I hvert fall 
for denne gang.

Som dere kunne lese i forrige 
nummer av Hallvardsvaka, er 
jeg bedt om å hjelpe til med 
administrasjonen av bispedøm-
met (stiftet) i Tromsø. Det kom 
ganske overraskende på meg i 
påsken, like etter at planene for 
høstsemesteret i St. Hallvard 
menighet var lagt. 

Inntil videre og foreløpig, har 
biskop Bernt lånt meg ut til 
Tromsø stift for en periode på 
tre år, så får vi se hva som skjer 
og hvordan det går, både med 
stiftet og meg selv.

I august 2008 kom jeg til St. 
Hallvard menighet og fikk mer 
enn nok å gjøre. Mye har skjedd 
siden den gang. Menigheten 
har vokst, staben har vokst og 
kirken og bygningen rundt 
er blitt fredet, og St. Johannes 
menighet i Groruddalen er blitt 
grunnlagt, hovedsakelig ut fra 
vår menighet.

Jeg har klart å bli kjent med vel-
dig mange av dere frem til jeg 
ble innvilget studiepermisjon 
fra 1. august 2012. I tillegg til 
alle dere som vanligvis går i 
St. Hallvard kirke, har jeg blitt 

godt kjent med mange av dere 
som vanligvis går til messene 
vi holder i Holmlia kirke og i 
Skoklefall kapell. 

Jeg er utrolig takknemlig for all 
hjelp og støtte som så mange av 
dere har vist meg og de andre 
prestene i menigheten. Uten 
dere som aktive støttespillere og 
medhjelpere hadde menigheten 
blitt vesentlig mer fattig. 

Jeg hadde gledet meg til å ta fatt 
på de mange pastorale og admi-
nistrative oppgavene vår store 
menighet fordrer, men må nå 
tenke annerledes da jeg går inn 
i en ren administrativ stilling i 
Tromsø stift. 

Jeg vil savne Kontaktklubben 
hver onsdag, alle barn og ung-
dommer som har beriket meg 
med sin tro og inderlighet, St. 
Hallvardsmarkeringen 15. mai 
hvert år og Mariaprosesjonen 
i augustmåned. Samarbeidet 
med den flotte staben og ikke 
minst vår årlige båttur og andre 
sosiale arrangement blir også 
et savn. I tillegg vil jeg huske 
og minnes alle dere har jeg har 
truffet i forbindelse med gleder 

og sorger, på husbesøk, i kir-
ken, på arrangementer, sykehus, 
aldershjem og fengsel.

Vit at dere er i mitt hjerte og at 
St. Hallvard menighet alltid vil 
være et godt minne for meg.

Jeg ønsker dere, stab, frivillige, 
menigheten generelt, alt godt og 
lykke til videre. Ikke minst tak-
ker jeg for p. Janusz sitt arbeid 
i mitt fravær og ønsker ham 
lykke til med nye oppgaver i St. 
Magnus menighet i Lillestrøm. 

Til slutt ønsker jeg velkommen 
p. Carlo Le Hong Phuc til en 
spennende menighet med et 
stort potensiale. 

Til dere alle – fred og alt godt!

p. Sigurd Markussen,  
Avgående sogneprest 

p. SIgurD MArKuSSEN   
sigurd.markussen@katolsk.no
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Drodzy! Piszę do 
Was te słowa, które są 
też niejako słowami 
p o d s u m o w u j ą c y m i 
t r wa j ą c e  r o k  m o j e 
zaangażowanie duszpas-
terskie wśród Polaków 
mieszkających na tere-
nie parafii St. Hallvard w 
Oslo.

16 października ubiegłego 
roku, w 35-tą rocznicę wyboru 
kard.  Karola  Woj tyły  na  
Ojca Świętego dane mi było 
uczestniczyć na Placu św. 
Piotra w audiencji papieża 
Franciszka. Była to też jedna z 
części Norweskiej Pielgrzymki 
do Rzymu. Brało w niej udział 
ponad 300 osób z całej Norwegii, 
w tym także Polacy. Nieprawdą 
więc jest, że dane jest nam żyć 
w kraju, którego mieszkańcy 
wiarę chrześcijańską całkowicie 
zatracili. Człowiek cały czas 
szuka swego Stworzyciela, na 
którego obraz i podobieństwo 
jest stworzony, aby również 
odnaleźć prawdziwy wizeru-
nek samego siebie. Często to 
poszukiwanie świadomie czy 
też nieświadomie odrzuca. 
Ale bez Boga i wiary nigdy 
odnaleźć swej drogi i sensu nie 
może. Starać się więc musimy 
aby wiary naszej świętej strzec 
i pielęgnować, starając się 
ją przekazywać następnym 

pokoleniom rodzącym się i 
wzrastającym w Norwegii i 
w Polsce. Wiary w Dobrego 
Boga, który uczy nas jak kochać 
i przebaczać, słuchać i mówić, 
czynić i otaczać modlitwą, 
poświęcając dla umiłowanych 
swe życie. Tej wiary jakiej od 
najdawniejszych czasów uczy 
Kościół będąc wierny Ewangelii 
i całemu Objawieniu zawartego 
na kartach święte j  Bibl i i .                                                                                                                                          
                        Możemy często czuć 
się w tym kraju jak misjonarze. 
Nie chodzi tu bynajmniej tylko o 
księży i zakonników, ale o Was 
wszystkich, którzy w swych 
środowiskach pracy i zamiesz-
kania dajecie żywe świadectwo 
wiary, w której zostaliście 
ochrzczeni i wychowani. Ten 
system wartości oparty na 
Bożej Miłości, często zaprzec-
zany przez ideologie zwące 
same siebie „nowoczesnymi” a 
będących po prostu „duchowo 
pustymi”, jest jedynym nie-
zaprzeczalnym chroniącym 
integralności dobra człowieka, 
który naśladując swego Stwórcę 
stara się kochać i szanować 
każdego człowieka. Często 
rozmawialiśmy na te i podobne 
tematy podczas wizyt duszpas-
terskich w Waszych domach, 
jak i przy różnych okazjach w 
biurze parafialnym. I wiele z 
tych rozmów pozostawiło w mej 
pamięci budujące wspomnienia.                                                                                                                                    
Mam  nadzieję, że pomogłem 
choć trochę Wam również 
t ę  w i a r ę  u m a c n i a ć  i  w 
Waszych sercach ją krzewić, 
i  jeśli  cokolwiek dobrego 
zrobiłem w tym względzie, 
to Bogu niech będą dzięki!                                                                                                                                          

                                Chcę przy tej okazji 
serdecznie podziękować o. 
Januszowi Furze sscc, mojemu 
współbratu zakonnemu i admi-
nistratorowi parafii, który swoją 
życzliwością i otwartością 
z a w s z e  m n i e  w s p i e r a ł  i 
pomagał .  P .  Odvarowi  i 
wszystkim pracownikom i 
współpracownikom para -
fii, którym tyle zawdzięczam 
dobroci i życzliwości, składam 
serdeczne Bóg zapłać. Służbie 
Liturgicznej Ołtarza, wszyst-
kim włączającym się w pomoc 
i prowadzenie liturgii również 
dziękuję i proszę jednocześnie, 
by nadal kontynuowali swą 
posługę. Róży Różańcowej 
i wszystkim uczestniczącym 
w celebracji  Eucharystii  i 
nabożeństw oraz tym, których 
dane mi  było  spotkać ,  a 
którzy otaczali mnie zawsze 
opieką modlitewną i wielką 
życzliwością, składam ser-
deczne Bóg zapłać i zapewniam 
o swojej pamięci w modlitwie.                                                                                                                                       
            Od września zostaję 
wikariuszem parafii St. Johannes 
w Oslo, w której posługuję już 
od maja ub. roku, a funkcję 
wikariusza parafii St. Hallvard 
obejmie ks. Waldemar Bożek 
przyjeżdżający. Wierzę głęboko, 
że będzie dla Was dobrym 
duszpasterzem i że przyjmie-
cie go z taką życzliwością, jaką 
i ja od Was doświadczałem.                                                                                                                                   
     Niech Wasza wiara w Boga 
Trójjedynego, który Miłością 
jest Prawdziwą, stale w Was 
wzrasta i owocuje w życiu 
wszelkim dobrem w uczynkach, 
mowie i myślach!

Lovet være Jesus Kristus!
Kjære dere. Disse ordene 
jeg skriver til dere her i 
dag er på en måte også 
en oppsummering av 
mitt ett års lange virke 
blant polakker bosatt i St. 
Hallvard menighet i Oslo.

Den 16. oktober i fjor, 35 år etter 
at kardinal Wojtyla ble valgt til 
pave, var jeg så heldig å være 
tilstede under en audiens med 
pave Frans på Petersplassen. 
Det var en del av den norske 
pilegrimsferden til Roma med 
over 300 deltagere fra hele 
Norge, deriblant også polak-
ker. Det er altså ikke sant at 
vi lever i et land hvor innbyg-
gerne helt har mistet sin kristne 
tro. Mennesket søker alltid sin 
Skaper, som har skapt det i sitt 
bilde, for å finne igjen det vir-
kelige bilde av seg selv. Ofte 
benekter man denne søken, 
bevisst eller ubevisst. Men uten 
Gud og troen kan man aldri 
finne sin vei og mening. Derfor 
må vi strebe etter å vokte og 
pleie vår hellige tro, og prøve 
å overlevere den til de neste 
generasjoner i Norge og Polen. 
Troen på den gode Gud som 
lærer oss å elske og tilgi, lytte 
og snakke, virke og be idet man 
ofrer sitt liv for sine elskede. 

Den samme troen som Kirken 
har lært helt siden de tidlig-
ste tider, tro mot Evangeliet og 
hele Åpenbaringen som finnes i 
Bibelen.

Ofte kan vi føle oss som mis-
jonærer her i landet. Ikke bare 
vi prester og munker, men alle 
dere som bærer vitnesbyrd 
hjemme og på arbeidsplassen, 
om den levende tro dere har blitt 
døpt til og oppdratt i. Verdiene 
som bygger på Guds kjærlig-
het blir ofte avvist av ideologier 
som kaller seg «moderne», men 
som ganske enkelt er «åndelig 
tomme». Derimot er dette ver-
disettet det eneste somikke kan 
avvises og som beskytter inte-
griteten i det gode i mennesket, 
som følger sin Skapers eksem-
pel når det forsøker å elske og 
respektere hvert menneske. Vi 
har ofte snakket om dette og 
andre emner under sjelesorgbe-
søk i deres hjem, såvel som ved 
ulike anledninger på menig-
hetskontoret. Mange av disse 
samtalene har etterlatt minner 
som styrker meg.

Jeg håper at jeg har vært iall-
fall litt til hjelp i deres innsats 
for å styrke troen og la den gro 
i deres hjerter, og takker Gud 
hvis jeg har gjort noe som helst 
godt i dette henseende.  

Jeg vil gjerne bruke denne 
anledningen til å takke p. Janusz 
Fura SSCC, min ordensbror og 
menighetens sogneadminis-
trator, som alltid har støttet og 

hjulpet meg med sin velvilje og 
åpenhet. En stor takk også til 
p. Oddvar og alle menighetens 
ansatte og medarbeidere, som 
har vist meg så mye godhet og 
velvilje. Alle som har gjort en 
innsats under liturgien, eller 
på andre måte bidratt på dette 
området, takker jeg og ber om 
at de vil fortsette sin tjeneste. Til 
rosenkransgruppen, alle messe- 
og andaktsdeltagere og øvrige 
personer jeg har hatt gleden av 
å treffe, som alltid har omringet 
meg med bønn og stor velvilje, 
retter jeg ikke minst min takk, 
og lover å ta dem med i mine 
bønner.

Fra september vil jeg være 
kapellan i St. Johannes menig-
het i Oslo, der jeg allerede har 
tjenestegjort helt siden mai i 
fjor, mens p. Waldemar Bozek 
vil overta kapellanstillingen i St. 
Hallvard menighet. Jeg er dypt 
overbevist om at han vil være 
en god sjelesørger for dere, og 
at dere vil ta ham imot med like 
stor velvilje som den jeg selv har 
fått erfare fra deres side. Måtte 
vår tro på den Treenige Gud, 
som er den ekte Kjærlighet, sta-
dig vokse i oss og bære frukt i 
våre liv gjennom alle gode ord, 
tanker og gjerninger! 

O. KrzySztOF WANAt SSCC    
krzysztof.Wanat@katolsk.no

O. KrzySztOF WANAt SSCC    
krzysztof.Wanat@katolsk.no

SArA BrøDSJø    
sara_hammondorgan@hotmail.com
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ST. HALLVARD MENIGHET Sakramentene: Ferming

St. Hallvard kirke og arrangementet Påske og pasjon
Fra tidlig i vår kunne man finne en liten blekgrønn 
folder i kirke og menighessal. Det var årets pro-
gram for arrangementet «Påske og pasjon» . Dette 
er en samling arrangementer rundt i byens kirker 
hvor St. Hallvard rommer ett av dem. Kirken var 
åpen som «stille rom» fra 22. april til 8. juni.

Et utvalg kunstnere hadde fått i oppdrag å gi 
noen av opplevelsene sitt kunstneriske uttrykk. 

Forfatteren Steinar Opstad hadde valgt seg St. 
Hallvard kirke. Det resulterte i diktet «Under 
en omvendt himmel». De ulike kunstnere frem-
førte sine verk under en samling i krypten under 
Oslo Domkirke 2. juni i år. Vi var en gruppe fra St. 
Hallvard som fikk med oss denne fremføringen.

Steinar Opstads dikt gjengis nedenfor med forfat-
terens velsignelse:

Kjære Gud, forby meg å skrive bønner 
som lyder som dikt
her jeg står i huset de sier er ditt

Hvordan forvandle tomhet til Gud 
eller Gud til en omvendt kuppel
og ikke et spir synlig for verden,

en kuppel av grå betong 
fylt med miskunn, nei, fylt 
med dueskitt, regn og solens varme 

Den som ser gjør rett i å leve bortvendt
det er hans rett, og hans rett
skal bli hans skjebne

og enda står jeg her og priser et usynlig måltid 
og lar tusen år gamle bønner fylle munnen 
så en varme brer seg i kroppen

I huset de kaller ditt ber jeg ikke lenger 
om hvordan ordene i bønnene mine skal lyde: 
en bønn får lyde som den vil

og Guds tak kan strekke seg oppover, som et spir
eller taket kan falle ned 
som en regndråpe mot en åpen håndflate

Steinar Opstad, mai 2014

Konfirmasjon / ferming
“Høyt elskede, la oss be gud, den allmektige Fader, at han må utøse den Hellige 
Ånd over disse som han har gjort til sine barn og som ble gjenfødt i det evige livs 
dåp. Han styrke dem og gjøre dem likedannet med Kristus, guds Sønn.”

Slik innleder biskopen bønnen 
for konfirmantene, før han hol-
der sine hender over dem og 
ber om at Gud må “inngi dem 
den Hellige Ånd, Trøsteren. 
Gi dem Visdoms og forstands 
Ånd, Råds og Styrkes Ånd, 
Kunnskaps og Fromhets Ånd; 
Fyll dem med Gudsfrykts Ånd.” 
Og ved salvingen sier han til 
slutt til hver av konfirmantene: 

“Ta imot Guds gave, den hellige 
Ånds innsegl.”  

Ikke alle katolikker er klar over 
hvor viktig konfirmasjonen 
(som i Norge også kalles fer-
mingen) er; når man skal gifte 
seg, være fadder ved en dåp, 
stille til valg til menighetsrådet 
o.a., vil man alltid bli spurt om 
man har mottatt konfirmasjo-
nens sakrament. Hvis man ikke 
er konfirmert, er man faktisk 
ikke blitt en “voksen”/ moden 
katolikk.

Konfirmasjonen fullfører egent-
lig dåpens sakrament, og når jeg 
her i Hallvardsvaka skal skrive 
om alle Kirkens sakramenter, og 
i forrige nummer begynte med 
dåpen, er det naturlig at jeg 
fortsetter med konfirmasjonen. 

Starten til dette sakramentet går 
tilbake til kapittel 8 i Apostlenes 
gjerninger, der vi leser (fra vers 
4) at diakonen Filip reiste til 
Samaria og forkynte evange-
liet. Mange kom da til tro, og 

han døpte dem - men de mottok 
ikke Den Hellige Ånd. Filip rei-
ste etterpå tilbake til Jerusalem 
og fortalte alt som hadde 
hendt til apostlene. Og da rei-
ste apostlene Peter og Johannes 
til Samaria, og “la de hendene 
på dem, og de fikk Den Hellige 
Ånd.”

At det var to apostler som la 
hendene på disse nydøpte i 
Samaria, har ført til at det i 
Den katolske kirke vanligvis er 
biskopene (apostlenes etterføl-
gere) som gir dette sakramentet 

- men en prest kan konfirmere 
hvis han får spesiell fullmakt av 
biskopen i hvert enkelt tilfelle. 
I Den ortodokse kirke fikk pre-
stene tidlig 

fullmakt til å konfirmere, og 
derfor konfirmerer de vanligvis 
i forbindelse med dåpen - også 
spedbarn mottar der krismasjo-
nen/ konfirmasjonen rett etter 
dåpen.

I Den katolske kirke varierer 
også konfirmasjonsalderen 
ganske mye; fra 7 til 16 år er 
standard konfirmasjonsalder 
i ulike bispedømmer i verden, 

og det er biskopen som bestem-
m e r  h v o r  g a m l e  b a r n a / 
ungdommene skal være når de 
konfirmeres. I vårt bispedømme 
ønsker biskopen at konfirman-
tene skal være 16 (eller 15) år 
gamle (dvs. gå i 10. (eller 9.) 
klasse). Men selvsagt kan man 
også konfirmeres senere, om 
man ikke ble konfirmert i ung-
domsårene. Jeg har hvert år opp 
mot 10 voksne som forberedes 
og konfirmeres i vår menighet, 
ofte før de skal gifte seg.

Avslutningsvis kan jeg sitere 
hva Kompendiet til katekismen 
sier om hva dette sakramen-
tet gir; svaret til spørsmål 268: 

“Fermingens virkning er en sær-
lig utgytelse av den Hellige Ånd, 
slik det engang skjedde pinse-
dag. Denne utgytelsen preger 
inn i sjelen et åndelig, uutslette-
lig merke, og fører til at dåpens 
nåde vokser: Den grunnfester 
oss sterkere i vårt barnekår hos 
Gud; den gjør oss sterkere til ett 
med Kristus og med hans Kirke; 
den styrker den Hellige Ånds 
gaver i sjelen; den gir oss særlig 
styrke til å avlegge vitnesbyrd 
om den kristne tro.” 

Pastor Oddvar Moi    
oddvar.Moi@katolsk.no

Fra årets konfirmasjon i st Hallvard kirke.

Under en omvendt himmel
St. Hallvard kirke
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Vi gratulerer våre førstekommunikanter 
Jeg er vintreet – dere er 

grenene (Joh 15,5) - første-
kommunion i St. Hallvard

Lørdag den 31. mai 2014 mottok 
følgende barn sin første hellige 
kommunion i St. Hallvard kirke:

MeSSe kl 11:
Andreas Alyas
Aniela Widerska
Antrica Jeeva
Camille Medina 
Cabusao
Christian Berdin 
Larsen
Emilia Marie Avellana 
Santamaria
Jacklin Amani Evaristo
Jasmine Twinkle 
Bartolo Castillo
Josef Alyas
Julia Mauseth

Kjetil Jamie Baradero 
Caluza
Lars Garcia Bentzen                                                                                                               
Laetitia Riziki Kityotyo
Maria Lagadia
Maria Tecza Gaukerud
Martin Juson Cabusao
Mathias Mauseth
Mikaella Joco
Stela Echem

MeSSe kl 13:
Joel Chinonso 
Agwumaro
Gereon Lasse Esra 
Baumbusch
Jacob Yonathan 
Berhane
Tyra Borge
Alessandra D’Ercole
Alexander Tan Thanh 
Duong
Anouck Albertine 
Groentjes
Andrés Nyhoff Hagen
Jason Unimke 

Eghosasere Imafidon
Herman Ly
Andrea Marongiu
Eillen Roshana 
Pathinathan
Terje Aleksander 
Pettersen
Verona Robinkoneri
Simon Solomon
Aurora Svåsand
Wijenthan 
Wijayaseelan
Nils Christian Wimmer
Peter Mikael  Wold
Yafeit Seare Woldu

Vi gratulerer våre konfirmanter
Søndag 8. juni 2014
Alessandro (Giovanni) 
Caroprese
Alma Natalie Hagen
Alyssa del Socorro       
Andreas Olbjørn
Cindy (Gabriella) Lelia Danson
Derik Anantharaja 
Dhaniyen Nirosh Pathinathan
Elias Evensen Nguyen 
Erikalynn Santos
Joakim Müller
Max Erik Dalflyen
Olli-Kerstan Baricako
Siri Angelica Arevalo Westby
Tharshana Lourds Paramsothy

Tobias Nyhoff Hagen
Mandag 9. juni
Amie Stefánie John
Anthony Bataluna Diosomito 
Bao Gia Nguyen  
Cecylia (Lucia) Ambrozy
Faid Paulos Tesfaldet
Jakub (Franciszek) Raczynski   
Jean Nicolai P. Danielsen
Jiane Charm Baradero Caluza
Joshua (Paul) Ogeno Lotara   
Kristela Lucaj   
Kristian (Matei) Skoric  
Lilaila Najar     
Marcus Sadei Abraham
Mel Anna Sarmiento

Meloni De Zilva
Pa-Kow Bonful
Sara (Elisabeth) Torsnes  
Selina Thasan
Sindy Maria Lie   
Stian Alexander   
Stian Fjeld 
Tessa Manalo  
Vanessa Riley 
Victoria Martine Padilla  
Vivian Vu 
Wiktoria Maria (Gertruda) 
Gaszcz   
 William Kevin Anandan 
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kollasje laget av førstekommunionsbarna på katekesehelgen (Foto: lars Baumbusch)

vi gratulerer alle førStekoMMunionSbarn og dereS faMilier!
En stor takk til kateketene Maria Rajakumar, Lars Baumbusch, Josef Ottersen, Hai Duy Nguyen 
og Myron Kuspys som har hatt ansvar for førstekommunionsforberedelsen og som har viet denne  

oppgaven mye tid og engasjement.

MIO rEyES

ANgElIKA WIMMEr   
angelika.wimmer@katolsk.no
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Sommeravslutning for katekesen

Her ser dere noen inntrykk fra 
den hyggelige sommerfesten 
som katekesebarna og kateke-
ter feiret sammen den 14.6.2014. 
Barna fikk prøve seg på fotskri-
ving, vanntransport knelende 
på et bein, svampebalanse-
ring og andre morsomme leker. 
Pølser og is ble fortært sånn 
som det skulle være -før alle ble 
skrevet ut til en god og velsig-
net sommertid.

Familiehelg på Mariaholm
De siste fem årene har St. Hallvard menighet invitert til familiehelg på Mariaholm hvor 
vi inviterer barnefamilier til en helg med katekese, lek og moro og sosialt samvær. 

I alle år har helgen vært et vellyk-
ket arrangement. Familiehelgen 
i år var intet unntak takket være 
flinke frivillige og en engasjert 
arrangementskomité. 

Fredag første helgen i juni 
møttes vi på Mariaholm hvor 
Iselin Mouland og Sr. Marthe 
Nugyen hadde laget kveldsmat 
til oss. Etter kveldsbønn gikk 
barna til sengs. Etterpå hadde 
vi kveldsbønn for de voksne 
før de voksne samlet seg til 

en temakveld. I år var temaet 
utfordringer en katolsk fami-
lie kan møte i vårt sekulariserte 
samfunn. Darko og Audun 
hadde innledning før vi hadde 
en spennende diskusjon. 

Lørdag startet med frokost fra 
klokken halv åtte til klokken 
ni før vi hadde morgenbønn 
som Dagmara og Marta ledet. 
Temaet for morgenbønnen var 
Maria. Kapellet på Mariaholm 
skaper med sin flotte utsikt over 
Øyern alltid en flott ramme for 
morgenbønn, kveldsbønn og 
messe. Barna syntes det var 
spennende å lære om Maria. 
Etter morgenbønnen delte vi 
oss i grupper etter alder (på 
barna) for å jobbe med ulike 
temaer. Marta og Anita sin 
gruppe hadde laget et teater-
stykke om St. Sunniva.  Per og 
Dagmara sin gruppe satte opp 
et teaterstykke om Jona og hva-
len. Både barn og voksne syntes 
forestillingene var spennende 
og lærerike. Undertegnede 
synes at det å la barna lære om 
vår tro gjennom teater og lek er 
en flott måte å drive katekese 
på. Etter forestillingene var det 
lunch med både varm mat og 
nybakt brød. 

De siste årene har Darko og 
Anita laget rebusløp for oss. I 
år var temaet middelalderen. 
Det ble plass til både buesky-
ting og kunnskapskonkurranse. 

Det var fint vær nesten hele hel-
gen, og som en forsmak på den 
flotte sommeren vi har hatt, ble 
det tid til bading ledet av famili-
ene Wimmer og Wakounig. Det 
er første gang noen har badet i 
Øyern de fem årene vi har hatt 
familiehelg. 

Katekese, lek og hyggelig sel-
skap står i sentrum på en 
familiehelg. Men det gjør san-
nelig mat også. Middagen på 
lørdag var en svært popu-
lær hamburgerbuffet som vi 
alle sammen satte stor pris 
på. Etter maten gjorde vi klart 
for kveldsbønnen. Noen pluk-
ket blomster og noen ryddet i 
kapellet. I kveldsbønnen hadde 
vi prosesjon og vi ba sammen. 
Barna fikk hver sin rosenkrans 
i gave fra menigheten. Etter 
kveldsbønnen lekte vi, spiste 
lørdagsgodt, drakk kakao og 
spiste boller som Sr. Marthe 
hadde bakt til oss. 

Pater Janusz kom for å ha 
kveldsbønn med oss før vi 
spiste sammen. Tradisjonen tro 
hadde vi en liten festmiddag for 
de voksne mens barna sov trygt 
og godt. 

Søndag holdt p. Janusz mes-
sen for oss. Det var mange 
som bidro til den flotte messen. 
Etter messen gjenstod det bare 
å rydde og pakke før vi reiste 
hjem. 

Menigheten kan ikke få takket 
kokkene nok for innsatsen som 
ble lagt ned på kjøkkenet. Vi 
fikk fantastisk god mat. En stor 
takk går også til Toni som stilte 
opp som aktivitetsleder for 
barna. Han gjorde en kjempe-
innsats, og barna og de voksne 
syntes det var helt topp at han 
var der sammen med oss. 

Til neste år planlegger vi  å 
arrangere familiehelg i måneds-
skifte mai-juni, og vi håper på 
mange påmeldte. Dette er en 
unik mulighet for å bli kjent 
med andre familier i menighe-
ten og for å få nye venner. Det er 
bare å ta kontakt om dere alle-
rede nå vil melde dere på. Om 
du har lyst til å bidra til plan-
leggingen er du velkommen i 
arrangementskomitéen. 
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ANgElIKA WIMMEr   
angelika.wimmer@katolsk.no

AuDuN DrIVENES     
audun.drivenes@katolsk.no
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UTDELING AV BARNEBIBEL  
til menighetens 4-åringer 

Søndag 2. november i 
Familiemessen kl. 11. 
(Møt helst frem 10.45 slik at vi 
vet hvor mange vi er)

Alle barn som ønsker å være 
med å synge i messen kan møte 
opp i gamle menighetssal kl. 
10.15.

AuDuN DrIVENES     
audun.drivenes@katolsk.no

Familiekoret i St. Hallvard 
HaBaKo

Hver annen mandag i St. Hallvard kirke skjer det noe 
spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30. 

Det er øvelse for familiekor. Vi 
øver for å prise Gud med våre 
stemmer. Vi lærer oss også å ta 
aktivt del i liturgien, dvs. Den 
Hellige Messe. Barnekoret er 
ansvarlig for å lede sangen i 
familiemessene som er første 
søndag i måneden.

Vi har det veldig gøy sammen. 
Vil du være med? Bare kom!

Du er hjertelig velkommen.  
Vi starter i september.

datoer for HøSten:
1 september,
7 september søndag familie-

messe (da møtes vi 10.15), 
15 september, 
29 september, 
5 oktober familiemesse, 
13 oktober, 
27 oktober, 
2 november familiemesse, 
10 november, 
24 november, 
7 desember familiemesse, 
8 desember, 
15 desember (julekonsert). 

Du er hjertelig velkommen! 
Ta kontakt ved spørsmål:
sr. Faustyna tlf. 23384411; 

mobil: 41252226 eller 
mail: faustyna@stelisabeth.

katolsk.no

BARNAS DAG  
i St. Hallvard 7. september

Alle er hjertelig velkommen til Barnas dag, 
søndag den 7. september etter familiemessen! 
Søndagskolelærene inviterer til en fruktig 
kirkekaffe og barneteater med Therese Skaar. 
Vi markerer oppstart av søndagsskolen etter 
en lang sommer og gleder oss over fellesska-
pet i vår menighet. Der store som små, gamle 
som unge, har en viktig plass i vår kirke.

Kjære alle familier  
som tilhører St. Hallvard menighet.

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres 
til kirken lørdag 25. oktober kl. 14.30- 17.00 på fami-
lietreff! Vi vil komme tilbake med tema for dagen 
senere.  

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å 
gå i katekese (religionsundervisning), sammen med 
søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse 
av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg 
inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et forum 
der familier kan treffes og ha et kristent felleskap. 
Kanskje kan vi dele erfaringer og utfordringer i for-
hold til å gi barna en kristen oppdragelse?

Ønsker du å være med i SHUL?
ShUl står for St. hallvard Ungdomslag  
og er ungdommenes egen møteplass i menigheten. 

Ungdomslaget møtes hver mandag i den  store 
menighetssalen etter messen kl. 18:00. Vi lager 
mat og spiser sammen og vi har forskjellige aktivi-
teter som bowling, kino, spillekveld eller samtaler 
med ungdomspresten. 

Har du lyst til å være med? 

Kontakt ungdomsarbeider Audun Drivenes på  
audun.drivenes@katolsk.no
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Jesus og barna

Du husker kanskje fortellinger 
hvor Jesus gjerne ville snakke 
med barna, mens disiplene hans 
tenkte at barna ikke skulle for-
styrre ham? Hvorfor tror du 
Jesus ville snakke med barna? 
Se på bildet – hva kan du se?

Jesus vil snakke med alle men-
nesker, enten de er små eller 
store, gamle eller unge, rike eller 
fattige, flinke på skolen eller 
ikke, gode i fotball eller ikke, alle 
sammen.  

Det er fordi Gud er far til alle 
mennesker, og han er så glad i 
alle mennesker at Han sendte sin 
sønn Jesus til jorden. Jesus døde 
på korset for våre synder, slik at 
vi også kan få evig liv. 

Evig liv betyr at vi kan få komme 
til Gud i himmelen etter at vi er 
død. Gud er glad i hver av oss. 
Han vil at vi skal være gode 
med hverandre og at være glad 
og takknemlig for alt det vi har 
fått. Gud har også gitt hver av 
oss helt spesielle gaver – vi kan 
hjelpe andre, vi kan gjøre andre 
glad, vi kan trøste andre.

Klarer du å finne frem i labyrinten? lykke til 

Be en bønn 
Kjære Gud! Takk for at vi får være dine barn.  

Takk for at du vil være sammen med oss mennesker.  
Hjelp oss å gi gode gaver til hverandre  
med det vi sier og gjør for hverandre,  

slik at de andre kan kjenne  
at noen bryr seg om dem. Amen 
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Katekese og 
konfirmantundervisning 

Skoleåret 2014/2015  

katekeSe 1. klaSSe
 Søndager kl 12-13, etter familie-
messen  

(foreldre kan kose seg på kirke-
kaffen imens)

2014: 7. september (Barnas 
dag; møte for 1.klassingene og 
foreldre kl 12) - 5. oktober - 2. 
november - 7. desember

2015: 11. januar (julefest for 
barn) - 1. februar - 1. mars - 12. 
april - 3. mai - 13. juni (katekese-
avslutning for 1.-7. kl.)

katekeSe 2. -7. klaSSe 
Lørdager kl 10-14

2014: 13. september - 11. oktober 
- 8. november - 6. desember

2015: 10. januar - 7. februar - 14. 
mars - 11. april (ikke 3. og 4. kl.) 

- 9. mai – 13. juni (katekeseav-
slutning for 1.-7. kl.)

katekeSeHelg 
på Mariaholm for 3. og 4. klasse: 
18.-19. april 2015

konfirMantkurS 8. 
klaSSe
Lørdager kl 10-14

8. klasse har konfirmantunder-
visning på de samme datoene 
som 2.-7. kl.

konfirMantHelg 
på Mariaholm for 8. klasse: 6.-8. 
mars 2015

Katekese og konfirmant- 
undervisning i St. Hallvard

Snart skal katekesen starte opp igjen! Vi ønsker alle 
barn fra 1. klasse til 9. klasse velkommen til katekese 
og konfirmantundervisning i St. Hallvard menighet. 

I katekesen blir barna kjent med 
andre katolske barn, barna lærer 
mere om troen, Bibelen, Kirken, 
betydningen av kristne fester 
m.m. Ikke minst får de oppleve 
å være del av det store fellesska-
pet som menigheten og Kirken 
er – f.eks. i den felles messe for 
katekesebarna som katekesel-
ørdagene avsluttes med. Alle 
kateketer legger vekt på å vari-
ere mellom ulike aktiviteter som 
tegning, lesing, synging, lytting, 
formingsaktiviteter, lek, drama-
tisering, quiz m.m. Det er ingen 
formelle prøver i forbindelsen 
med katekesen.

Foreldrene lover å oppdra bar-
net i troen når barnet blir døpt, 
og barna lærer mye om troen av 
sine foreldre (og ofte besteforel-
dre) hjemme. Kateketene støtter 
foreldrene i deres oppgave å 
videreformidle troen til barna – 
spesielt ved å forberede barna 

til mottakelsen av sakramentene 
eukaristi (førstekommunion), 
bot (skriftemål) og ferming.

Barna har sine egne spørs-
mål og tanker om livet, døden, 
mellommenneskelige relasjo-
ner og meningen med livet. 
Katekesen gir rom for at barna 

får reflektere over eller blir sti-
mulert til å kjenne på akkurat 
disse dimensjoner av livet, og 
til å finne Gud i alle ting.

Vi trenger alltid folk som kan 
hjelpe til i katekesen. Ta ufor-
pliktende kontakt med Angelika 
om du har lyst til å bidra. 

ANgElIKA WIMMEr   
angelika.wimmer@katolsk.no

konfirMantkurS 9. 
klaSSe
Konfirmantene velger onsdag 
eller torsdag. Samlingene varer 
fra 16.30 til 18.30.  

Oppstart: 10. og 11. september

konfirMantHelg 
på Mariaholm for 9. klasse: 7.-9. 
november 2014

førStekoMMunion i St. Hallvard kirke: 

lørdag 16. mai kl 11 og kl 13

konfirMaSjon i St. Hallvard kirke: 

2. pinsedag mandag 25. mai kl 11 og kl 13

Vel møtt!
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Menighetens 125-årsjubileum
St. Hallvards menighet ble opprettet i 1890 og feirer derved 125 årsjubileum i 2015. 
Jubileumskomité er nedsatt. Ett tema er å se på menighetens gamle kirkebøker som 
forteller om hvem medlemmene var, hva de drev med og hvor de kom fra. Så langt vet 
vi at mange kom fra tyskland, østerrike og Sveits samt Italia. 

St. Hallvards menighet omfattet 
fra starten alminnelige mennes-
ker i praktiske og tekniske yrker 
og håndverk. Uvanlig for oss i 
dag er vel yrkesbetegnelsen 
gibser eller gibsarbeider som 
folk fra Italia utførte. Noen har 
betegnelsen arbeider, mekani-
ker, kjører, kontorfuldmegtig 
og tjenestepige. En og annen 
arbeidsformann og ingeniør fin-
ner vi også, samt meierimester 
og bryggerimester, til og med 
en direktør. 

En ikke ubetydelig gruppe 
er Elisabethsøstrene, de fleste 
sygepleiersker og noen lærerin-
der, de aller fleste unge, i tyve 
og tredveårene og som oftest fra 
Tyskland. De bodde de første 
årene i Urtegaden 29 der også 
kirken var.

Ikke alle var utlendinger. Vi fin-
ner også mange norske navn og 
noen svenske og danske. Mange 
utlendinger ble etter hvert gift 
med norske. I slike tilfeller er 
det en egen rubrikk i den nor-
ske kirkeboken for å notere der 
ektefellen tilhører statskirken.

Hva kan vi gjøre med disse 
opplysningene?  
 I Norge er det en sterkt 
økende interesse for lokal-
historie og slektsgransking. 
Kirkebøkene er en viktig kilde 
til å få frem opplysninger om 
våre beste- og oldeforeldre 
og andre slektninger. Norsk 
Slektshistorisk Forening, etablert 
1926, og DIS-Norge (databe-
handling i slektsforskning) har 
mange tusen medlemmer og et 
tett samarbeid med Riksarkivet 
og de andre arkivene i Norge for 
å grave frem mer kunnskap om 
våre forfedre og deres liv. Vi kan 
spørre: 

 ■ Er noen av dagens menig-
hetslemmer i slekt med de 
første fra 1890?

 ■ Har menigheten alltid vært 
preget av en stor andel 
utlendinger?

 ■ Ville Kirken og menigheten 
kunne bestå uten de mange 
utlendingene?

 ■ Blir utlendingene mer norske 
etter hvert - og hvor lang tid 
tar det i så fall?

 ■ Og så videre..

Alle kirkebøkene i Den norske 
kirke er i dag tilgjengelig på 
internett når opplysningene er 
minst 100 år gamle. Tilsvarende 
kan St. Hallvard menighet legge 
egne kirkebøker på nettet fra 
1890 til 1913, slik at interesserte 
kan studere dem, uten å belaste 
menighetssekretærens tid.

Jubileumskomitéen vil drøfte 
dette nærmere.

Messehagel til St. Hallvard-feiringen
I vinter ble jeg kontaktet av pater Janusz under kirkekaffen i St. Hallvard. Han ba 
meg lage et utkast til messehagel med St. Hallvard som motiv – og det hastet! 

Det ble en utfordrende opp-
gave å forsøke å leve seg inn 
i helgenens liv. Ting tar tid, 
og noen måneder gikk med 
til å lage en mengde col-
lager, i forsøk på å nærme 
seg et brukbart uttrykk. 
Pater Janusz ble en god 
rådgiver underveis, og Alf 
Hammervold hjalp til med 
ikonografien. De fleste mes-
sehagler her i landet har 
ornamentikk og symboler. 
Få av de jeg har sett, har for-
tellende figurfremstillinger.

Stilen har jeg holdt i deko-
rativ flatestil med stort sett 
liturgiske farger. Helgenen 
er etter tradisjonen plas-
sert i et maritimt miljø. 
Messehagelen er rød med 
litt blått- en åndelig farge og 
martyrenes. Midtstolpen i 
gull representerer Gudslyset.

St. Hallvard er Østlandets og 
Oslos vernehelgen, som St. 
Sunniva er det for Vestlandet 
og St. Olav for Trøndelag 
og også er hele Norges 
skytshelgen.

St. Hallvards skulptur er å 
finne på Rådhuset, som reli-
eff på byens kumlokk og en 
liten skulptur i St. Hallvard 
kirke. Ruinen av den store 
St. Hallvardkatedralen, et 
av Middelalderens ånde-
lige kraftsentre, befinner seg 

i Ruinparken i Gamlebyen i 
St. Hallvard kirkes umiddel-
bare naboskap.

Selve St. Hallvardslegenden 
skulle være velkjent for St. 
Hallvard menighet, hvor han 
feires på sin dødsdag hver 15. 
mai.

Sigrid Undset har skrevet 
en livgivende bok om helge-
nen fra 1100-tallet: Hallvard 
ville redde en gravid kvinne 
fra hennes forfølgere.  Både 
Hallvard og kvinnen ble 
drept av forfølgernes piler. 
Hallvard senket de i sjøen 
med en kvernsten rundt hal-
sen men båten hans drev.

Men han fløt opp, og det 
lyste rundt ham. Undere 
fulgte i hans kjølvann, som 
skytshelgen for svake og 
forfulgte.

Til messehagelens bakside 
valgte jeg videre maritime 
symboler: Anker, som står 
for håpet, og en fisk som 
representerer den kristne 
menighet.

Messehagelen er tenkt fer-
dig til bruk i anledning St. 
Hallvards 150-årsjubileum.

Oslo 29. juli,  
Liv Benedicte Nielsen 

liv-niel@online.no

1890 – 2015        JUBILEUMSNYTT        1966 - 2016 1890 – 2015        JUBILEUMSNYTT        1966 - 2016

lOrENtz KlüWEr
lorentzd@start.no

Menighetens jubileumsgave 
Messehagelen som er beskre-
vet på neste side, og dere 
vil finne et malt utkast i til-
knytning til Liv Benedicte 
Nielsens artikkel. Den er tenkt 
benyttet i forbindelse med 
Hallvardsfeiringen i fremtiden. 

Det blir i tillegg produsert stola, 
kalkvelum og bors. Motivet 
s k a l  m a l e s  p å  u l l s t o f f .                                                                                               
Messehagelen er tenkt som en 
jubileumsgave, og tas i bruk før-
ste gang ved innledningen av 
vårt jubileumsår 15. mai 2015.

Menighetsmedlemmer opp-
fordres til å gi et bidrag til 
jubileumsgaven. Gaven kan 
overføres ti l  menighetens 
konto 3000 22 49134. Husk 
å merke innbetalingen med 
«Jubileumsgave- messehagel»

side 22 side 23Nr 3 -2014 Nr 3 -2014



ST. HALLVARD MENIGHET ST. HALLVARD MENIGHET

vi hadde opplevd denne dagen. 
Det blir mange inntrykk på 
en slik dag, men  ikke hektisk 
eller travelt, bare varmt med 
opptil 29 grader! Bussturen til 
Trondheim   langs fjorden  ga  
og tid til ro og ettertanke. 

Fos oss var det tid for feiring 
av NKKFs 90 års jubileum,  
aldri har vel 30 godt voksne 
damer skiftet så fort til festan-
trekk,  før vi møttes for festaften 
på QUALITY Hotel Augustin!  
Der spiste vi godt og gledet 
oss sammen med våre gjester:  
Biskop Bernt, Unn Madsø fra 
Olsokkomiteen, Mary McHugh 
fra det europeiske katolske 
kvinnenettverket Andante, 
Marianne Plum og Benedicte 
K n u d s e n  f r a  D a n m a r k s 
Katolske Kvinneforbund.  Det 
var tatt høyde for at vi hadde 

en lang dag bak oss, men ble 
likevel tid til tilbakeblikk på de 
90 årene, taler, hilsener, sang 
og til å se litt fremover. Noen 
var spreke nok til avslutte med 
Olavsvake i Nidarosdomen, 
mens vi andre  var moden for 
søvn før vi var med på NKKFs 
rådsmøte neste morgen, nå med 
blikket rettet fremover. Referat 
kommer nok i neste NKKF-nytt.

Dagens  Olsokforedrag av p. 
Egil Mogstad om «Den unge 
Olav» var fengslende og inter-
essant om Olav i Europa og 
fransk påvirkning.

Dette var 29. juli og festen 
for Hl. Olav. Dagens høyde-
punkt var pontifikalmesse i 
Nidarosdomen  med biskop 
Bernt og preken av p. Egil 
Mogstad. Vi følte oss priviligerte 

med reserverte plasser foran 
i kirken,  ved at vi ble ønsket 
velkommen av biskopen og at 
vår leder Elisabeth Golding var 
en av lektorene!  Det er stort å 
være med å feire messe i vår 
nasjonalhelligdom sammen 
med mange andre trosfeller og 
pilegrimer, å oppleve at vi har 
en 1000 år gammel felles tradi-
sjon og tro. Vi kjenner  høytid, 
glede , takknemlighet , at vi er 
del av stort fellesskap. Nå kan 
vi dra hjem og bygge videre på 
det vi har  opplevd Men først en 
takk til NKKF som valgte en slik 
feiring av 90 års jubileet, takk til 
våre to tur- ansvarlige og reise-
ledere Jorun og Rønnaug, takk 
til biskop Bernt, og sist men 
ikke  minst en stor takk til Olsok 
komiteen med Unn i spissen – 
dere er gode og flinke.      

Hallvardsvakas utsendte har vært deltager under norges katolske kvinneforbunds 
90-årsjubileum, som ble feiret samtidig med olsok-feiring i trondheim:       

Be For oSS HellIG olAV, NorGeS eVIGe koNGe

OLSOK MED NKKF 
rundt 30 NKKFere deltok søndag 27. juli – under eget banner og i blå NKKF- tskjorter  
– i pilegrimsprosesjon fra teglverkstomta til Pontifikalmesse i gamle Stiklestad kirke.

Det er fint å gå slik sammen,  
synge  Olavs – og andre 
salmer,be rosenkrans sammen, 
og   feire pontifikalmesse, der p. 
Ole Martin Stamnestrø preket 
om å følge de gamle veier. Veien 
videre gikk til Olavskapellet og 
velsignelse.   Etter felles middag 
utforsket vi markedsboder og 
utstillinger, snakket med gamle 
venner og ble kjent med nye,  
frem til SPELET om Heilag Olav, 
kl. 23.00!  Etter en dag med mye 
sol og varme, var det godt med 
en kort liten regnskur og så nyte 

den vakre kveldshimmelen. 
Spelet var flott, betagende og 
gripende.  En sterk avslutning 
på en  lang dag.  

Mandag 28. juli ble nok en tett-
pakket og begivenhetsrik dag.  
Sammen med mange andre 
pilegrimer fylte vi en stor 2 eta-
sjes-buss og dro til Munkeby 
Mariakloster  godt guidet av p. 
Egil Mogstad.  Cistercienserne i 
vår tid har vært her siden 2007 
og holder til i sitt eget gjestehus 
inntil de får bygget klosteret. 
Messen var ute under telt i sol-
steken, pontifikalmesse med 
biskop Bernt og preken av p. 

Joel Regnard.  Etter en pause 
med leskedrikker og mulig-
het til å kjøpe hjemmelaget 
ost fra Munkeby Kloster, gikk 
turen videre gjennom vakkert 
trøndersk andskap til Tautra 
med lunch på Klostergården 
ved de gamle ruinene. Tautra 
Mariakloster var neste stopp – 
først ved besøkssenteret med 
utstilling og mulighet til å 
kjøpe klosterets såper og kre-
mer, bøker og kort.

Vi avsluttet turen med vesper 
i cisterciensersøstrenes vakre 
klosterkirke med tid til å la 
roen falle og tenke over alt 

MArgArEt MAry BruCE   
mmbruce@frisurf.no  

nkkF i proesesjon i stiklestad kirke

Peggy i folkemengden under speletFire formenn og en biskop
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Vi ønsker våre nye menighetsråds-
medlemmer lykke til i deres tjeneste!

goSHia 
bernHardSen
38 år, født i Polen,
 bor på Nesodden

artHur 
HaakonSen
27 år, født i Norge, bor 
på Holmen/ Smestad

Per jeSPerSen
35 år, født i Norge,  
bor i bydel Søndre 
Nordstrand (Holmlia)

darko 
Wakounig
36 år, født i Østerrike,
bor i bydel Østensjø

MarkoS 
tekleZgi
40 år, født i Eritrea, 
bor på Skjetten

MarY Margaret 
antHonYPillai
58 år, født i Sri Lanka, 
bor i bydel Bjerke

ferdinand 
MÄnnle
47 år, født i Tyskland, 
bor på Oppegård

joHan foSSe
62 år, født i Norge,
 bor på Nesodden 

joHan 
aMalatHaS
23 år, født i Norge, 
bor på Bjølsen 

ÅPENT HUS 
Hver første og tredje torsdag er det Åpent hus i 
menighetssaken eller samtalerommet klokka 18:30, 
rett etter kveldsmessen.Her møtes vi til en kaffekopp 
og en uformell prat om stort og smått som angår 
katolsk tro.

Jevnlig tar vi opp temaer som 
har tilknytning til kirkeårets fes-
ter og helgener. Vi har ellers ofte 
tatt for oss emner med utgangs-
punkt i Livgivende tegn, en bok 
av Scott Hahn, som omhandler 
ulike katolske skikker og deres 
bibelske røtter. Vi bruker boka 
kun som utgangspunkt for sam-
tale, og det er naturligvis ikke 
noe forutsetning at du har eller 
har lest denne boka.

På Åpent hus kan du treffe 
både katolikker med mangeårig 

fartstid og ganske ferske kon-
vertitter, og vi vil gjerne knytte 
til oss flere deltagere. Spesielt 
velkomne er dere som går på 
menighetens troskurs.

Det er ingen påmelding, og 
du trenger selvsagt heller ikke 
møte opp hver gang.

Vi ønsker å være et uformelt 
møtested for å lufte tanker om 
katolsk tro og liv i hverdagen, 
og ikke minst for å lære av hver-
andre. Velkommen! 

HØSteNS 
ProGrAM

04. og 18. september
02. og 23. oktober
06. og 20. november
04. og 18. desember

«Åpent Hus» ønsker å være 
et møtested for samtale om 
livet som katolikk i dagens 
samfunn.

Kom innom dersom du er 
ny i menigheten eller har 
lyst til å bli kjent med andre 
menighetsmedlemmer. 

Legfransiskanerne har åpen kveld

Legfransiskanerne i Oslo og 
Lillestrøm inviterer til Åpen 
Kveld torsdag 13.  novem-
ber i St. Hallvard menighets 
menighetssal.

Kveldens  tema  er :

“aSSiSi - en 
inSPiraSjon”

KIRKEKORET I ST. HALLVARD
Har du lyst å delta aktivt i litur-
gien? Liker du å synge? Da er 
det noe for deg. I St. Hallvard 
kirke eksisterer St. Hallvard 
Kirkekor. Vi er en gjeng som 
liker å ta aktiv del i liturgien. Vi 
forbereder den musikalske del 
av liturgien. 

Hvis du er interessert og liker å 
synge, da må du bare komme til 
øvelse. Vi øver hver onsdag fra 
klokken 18.30 til 20.00 i Kirken. 
I tillegg har vi øvelse før søn-
dagsmesse på søndager kl. 10. 
15 i menighetslokalet.

Vi starter første onsdag i sep-
tember måned, det er den 3. 
september.

Vi trenger nye stemmer så 
det er bare å komme. DU ER 
HJERTELIG VELKOMMEN!!!    

BruCE, PEggy   
mmbruce@frisurf.no

lIV guNtVEDt
livgunt@online.no

FrODE grENMAr
 skyttenbroa@hotmail.no

Kontakt sr. Faustyna på tlf. 41252226 eller 23384411 eller på epost: faustyna@stelisabeth.katolsk.no
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ST. HALLVARD MENIGHETKatolsk Forum - St. Hallvard

29. oktober
Kommer professor ved Menighetsfakultetet, Gunnar Heiene. Han 
vil snakke om den nye bioteknologiloven. 

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

22. november
Kommer sr. Hildegard Koch for å holde prekenretrett .

Forøvrig, følg med i søndagsblad og på oppslagstavlen. Menighetens 
Facebook-side vil også ha oppdateringer om Katolsk Forum

Bokskapet i menighetssalen

Sommeren er på hell, ferien er over, skole 
og  jobb  er  t i lbake  i  normale  ru t iner .  
Så også bokskapet i menighetssalen.    
Det er kommet mange nye bøker fra St. Olav 
Bokhandel.  I tillegg planlegger vi salg av brukte 

bøker.  Hvis du har noen  egnede bøker der 
hjemme som du tror andre vil ha glede av, kan 
du snakke med oss ved bokskapet.

Husker du hva som var rødbrunt og hvitt 
og falt fra hverandre under messen? 

Riktig gjettet, det var salmeboka. 
Slik er det heldigvis ikke lenger. 
Du har kanskje sett at mange 
av salmebøkene er blitt innbun-
det på nytt, med forsatsark i 
ulike farger eller med fine møn-
stre. Disse salmebøkene har 
vært med på en ganske lang og 
spennende prosess. Arlyne Moi, 
som har et bokbinderkurs fra 
Kunst- og håndverksskolen, tok 
de ødelagte salmebøkene med 
hjem til seg. Hun og flere andre 
i menigheten: Berit, Collette, 
Mary,  Carol ine,  Josianne, 
Martin, Celina, Pernille og Åse 
Kristine har hatt salmebokverk-
sted flere kvelder og gitt bøkene 
nytt liv. 

--Mye av bokbinder-prosessen 
hadde gått i glemmeboka og jeg 
har måttet gjenoppfinne uten å 

ha tilgang til profesjonelt utstyr. 
Vi har bare brukt redskaper 
som er for hånden ved kjøkken-
benken, sier Arlyne.

Først ble bøkene utsatt for hard-
hendt behandling – permene ble 
revet av, ryggen, silkebåndene 
og de små, vevde kapitelbån-
dene øverst og nederst på 
bokryggene ble revet av og 
lagt til side, sammen med selve 
«innmaten» i salmeboka.

Deretter begynte den bokstave-
lig talt mer oppbyggelige delen 
av arbeidet, med utforming av 
ny rygg og perm og tilskjæring 
av forsatsarkene, som er det 
første du ser når du åpner sal-
meboka. En del av disse arkene 
har fått vakre mønster i blått, 
rødt og turkis. Mønsteret ble 
laget på balkongen hos Arlyne, 
med fargebad der arkene dyp-
pes. Fargen fester seg til papiret 
og danner marmoreringsmøn-
ster, etter hvordan papiret 

beveges i vannet. Mye vann, ter-
pentinblandet oljemaling som 
dryppes på vannflaten og solid, 
porøst papir gav fine resultater. 

For noen av oss er nøyaktig-
het en dyd vi strever litt med. 
Salmebokinnbindingen krevde 
at vi var millimeternøyaktige i 
tilskjæringen av papir og bok-
rygg, og når vi skulle lime på 
kapitelbånd, silkebånd, forsats-
ark og omslag. I arbeidet kunne 
man også glemme hva som var 
opp og ned, framside eller bak-
side på salmeboka. Med Arlynes 
kyndige veiledning kom de 
fleste bøkene seg velberget gjen-
nom alle prosessene, fra riving 
til liming og stempling med St. 
Hallvards menighets merke. 

Neste gang du får en salmebok 
i hånden fra kirkevertene, kan 
du se resultatet av arbeidet, og 
kanskje finner du en salmebok 
stemplet «Far pent med salme-
boken» opp ned…

katolsk ForuM

VErA OlSNES 
post@gallerivera.no

ÅSE KrIStINE tVEIt
Aase.K.tveit@hioa.no

ArlyNE MOI
 arlyne@aomoi.net

Ingen onsdag uten Kontaktklubben
Vi møtes til messen kl 11:00, og 
går deretter til menighetssalen 
for hyggelig samvær med bl.a. 
lunsj og utlodning. Av og til 
drar vi på tur. Kontaktperson 
Inger Marie Steiner 22650937
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Kloster i Oslo - St. Elisabethhjemmet
SøStreneS liv og virke
På St. Elisabethhjemmet på 
Nordstrand er vi 6 medlemmer 
i kommuniteten, vi er mellom 
28 og 79 år.  Dette hjemmet 
består av klosterets kapell, hvor 
folk utenfra også er velkomne 
til å delta i Den hellige messe, 
tidebønner og privat bønn. Her 
i Oslo er også provinsens for-
masjonshus med utdanning til 
klosterliv, hvor det for tiden er 
7 noviser og 9 postulanter; og 
søstrene driver 25 eldreboliger 
for pensjonærer med ulikt livs-
syn og bakgrunn. Disse har bl.a. 
tilgang til felles spisestue med 
daglig middagsservering, fel-
lesstue, hvor det for tiden er 
tradisjon å samles onsdagskvel-
der til sosialt samvær, kapell, 
treningsrom, vaskeri, terrasse, 
og felles handleturer.

Som St. Elisabethsøstre lever 
vi et kontemplativt – aposto-
lisk liv. Vårt mål er å etterfølge 

Kristus. Kraft til tjeneste for 
Gud og våre medmennesker 
øser vi ved å være nær Jesus i 
bønn, ved de evangeliske råd, 
ved trofasthet mot våre grunn-
leggeres karisma og spiritualitet 
og ved livet i fellesskapet. 

 Vår kongregasjon har 
engasjert seg i ulike apostola-
ter, som for eksempel omsorg 
for funksjonshemmede barn, 
arbeid på sykehus, kirkelige 
og pastorale tjenester, i tjeneste 
for eldre, ensomme og fattige, 
i den kristne oppdragelse av 
barn og ungdom i barnehager 
og katekese.

Nord-Norges første sykehus ble 
opprettet av St. Elisabethsøstre. 
Søstrene driver ikke lenger 
sykehus i Norge, men ser behov 
andre steder, som for eksempel 
hos katolske ungdommer som 
søker kristne forbilder og et rom 
hvor de kan be sammen og stille 

spørsmål, barn som ikke lærer 
om sin tro og røtter på skolen 
eller i det miljøet de lever i til 
daglig, og eldre som føler seg 
ensomme. Klosterets funksjon 
er like mye å holde huset åpent 
og i levende drift for at men-
nesker kan komme og føle seg 
hjemme hos Gud og med hver-
andre, som å vitne om Guds 
aktive nestekjærlighet eksternt. 

kongregaSjonenS 
utSPring og kariSMa
Kongregasjonen ble grunnlagt 
av fire unge kvinner, Klara 
Wolff, Maria Louise Merket, 
Matilde Merket, og Franziska 
Werner som et privat religiøst 
fellesskap for å reise rundt 
og pleie de syke i deres egne 
hjem uten betaling. På den 
tiden fikk de som ikke hadde 
råd til sykehus, ingen hjelp. 
I pleien av de syke hadde 
våre grunnleggere en særlig 
kjærlighet for de fattige og til 
den egne personlige fattigdom. 
I dette ble den hellige Elisabeth 
av Thüringens liv og virke deres 
inspirasjon og forbilde, og de 

ST. ELISABETHSSØSTRENE ST. ELISABETHSSØSTRENE

Er du interessert i å bo hos oss, kan du hente 
søknaden hos oss og sette deg på ventelisten. Ta 
kontakt med Sr. Faustyna på telefon 23 38 44 00.

valgte henne til vernehelgen for 
ordenssamfunnet. Etter Kristi 
ord: ”Alt hva dere har gjort 
mot selv den ringeste av mine 
brødre, det har dere gjort mot 
meg” (Matt 25,40), ville de i de 
syke ”Pleie de sårede lemmer 
på den guddommelig Frelsers 
legeme”. Den 27. september 
1842 innviet de sitt virke til Jesu 
hjerte, og denne dagen feirer 
vi nå som Kongregasjonens 
grunnleggelsesdag.
 Maria Merket ble saligkåret 
den 30.september 2007 i Nysa, 
byen hvor hun ble født, døpt og 
levde sitt liv i bønn og tjeneste 
for de syke og mest trengende. 
Hun møtte alle vanskeligheter 
med tapperhet og overgivelse 
til Guds vilje, og minnes som et 
eksempel på levende tro, bønn, 
lydighet mot Guds vilje og iver 
i apostolisk virksomhet. Hun 
var ivrig etter å bygge et fint 
kapell i moderhuset i Nysa i en 
tid hvor marmor var det rime-
ligste materialet og det var lett å 
kjøpe kunst og helgenstatuer fra 

kirker som ble nedlagt, slik at 
det er vakkert utsmykket. Hun 
arbeidet mye for at det skulle bli 
feiret messe her og at søstrene 
kunne motta kommunion her i 
dette lille klosteret. Hun brukte 
mye tid til bønn i sin hver-
dag. Derfra øste hun krefter til 
arbeidet. 

 Søstrene skrev at hun alltid 
hadde et varmt, kjærlig, og stort 
hjerte for alle, både søstrene og 
alle hun møtte. Til dette inspi-
rerte hun også sine medsøstre. 
Et av hennes utsagn var: ”La oss 
ikke miste motet. Vi må gjøre 
alt vi bare kan. Gud vil fullføre 
verket”. Vitner fortalte at hun 
alltid utstrålte en indre balanse 
og fred, at hun var vennlig og 
høflig, og alltid hadde tid for 
alle som trengte hjelp. Hun 
sparte aldri på sine krefter når 
det gjaldt å overraske andre, 
eller på penger når det gjaldt 
å gjøre andre glade. Samtidig 
sørget hun over at hun og søs-
trene ikke hadde bedre mat til 

dem som kom for å be om det. 
Hun var alltid i sin beskjeden-
het takknemlig for alle tjenester 
hun måtte motta. 

 St .  El isabethsøstrenes 
Kongregasjon har nå søstre i 
19 land, med Moderhus ved 
Kongregasjonens utspring i 
Nysa (Polen), og Generalledelse 
i Roma.  Den norske provins 
består av fire hus. Foruten 
provinshuset i Oslo har vi fili-
aler i Tønsberg, Tromsø og 
Hammerfest. 

 T i l k n y t t e t  t i l  S t . 
Elisabethsøstrene er det også 
opprettet et apostolatfelleskap 
med legfolk som støtter opp om 
Kongregasjonens virksomhet og 
får del i dens åndelige frukter, 
samtidig som de virkeliggjør 
sitt kall i sine egne familier og 
aktuelle omgivelser og sammen 
med Kongregasjonen danner en 
åndelig familie. 

Hva kan vi bidra med i menigheten?
 ■ Alle barn er velkomne med sine foreldre til 

det årlige juleverksted som arrangeres i for-
bindelse med Åpent hus og julebasar. 

 ■ Unge jenter er velkomne til sangkveld hos oss 
hver andre fredag i måneden, i tillegg til hel-
ger som blir arrangert slik som dugnad med 
innsamling til søstrenes prosjekter i Paraguay 
før julebasar eller kallshelg med varierende 
tema (for nærmere dato følg med på våre 
hjemmeside: http://stelisabeth.katolsk.no/). 

 ■ Voksne er velkomne til å høre mer om vårt 
apostolatfellesskap (ta kontakt med Sr. 
Karolina - 41252224).

 ■ Alle er velkomne til å delta i Vesper alle dager 
kl. 17.00 og Den hellige messe 7.15 på hverda-
ger og kl 9.00 på søndager. 

Ta kontakt med oss på tlf. 23 38 44 00 
eller provins@stelisabeth.katolsk.no eller 
Munkerudveien 52, 1165 Oslo.
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Drømmen om Norge
Det er fortsatt tøffe tider i Europa. 
Har Norge behov for arbeidskraft? Er 
drømmen om arbeidsplass i Norge 
realistisk? Mange europeere søker til 
Norge med et håp om å bygge seg et 
verdig liv og en bedre fremtid. 

- En rekke norske kommuner har 
utfordringer knyttet til rekrut-
tering, og særlig er det stort 
behov for arbeidskraft innen-
for helse- og omsorgssektoren 
og teknisk drift, forteller funge-
rende innenlandsleder i Caritas 
Norge, Alexander Golding.

Nye tall publisert av SSB viser at 
innvandrere sto for nesten hele 
sysselsettingsveksten i Norge. 
De nye innvandrerne fra EØS-
landene bidro mest til denne 
veksten. Rogaland, Møre og 
Romsdal og Finnmark er fylkene 
med høyest sysselsetting blant 
innvandrere. I underkant av 70 
prosent av innvandrerne arbei-
der her.Videre viser en analyse 
gjennomført av Proba på opp-
drag av Kommunesektorens 
Organisasjon (KS), at 79 pro-
sent av rådmennene i Norge 
erkjenner at de har et rekrutte-
ringsproblem. Hele 87 prosent 
regner med store utfordringer i 
årene som kommer.

- Det er tydelig at innvandring 
spiller en viktig rolle for befolk-
ningsutviklingen i mange av 
landets kommuner, forklarer 
Golding.

I perioden 2008 til 2012 opplevde 
hele 122 norske kommuner 

negativ befolkningsutvikling, 
altså at befolkningstallet syn-
ker. Dette til tross for at mange 
kommuner har som mål å øke 
befolkningstallet. Om det ikke 
hadde vært for innvandring 
ville tallene vært enda høyere. 
Tall fra SSB viser at ytterligere 
137 kommuner ville hatt en 
negativ utvikling om det ikke 
var for innvandring, og her er 
spesielt arbeidsinnvandrere 
viktig.

avHengig av 
innvandrende 
arbeidSkraft
- Dersom det ikke hadde vært 
for innvandring generelt og 
arbeidsinnvandring spesielt, 
ville vi hatt store utfordringer 
knyttet til leveransen av grunn-
leggende tjenester i samfunnet, 
sier Golding.

Det er ikke bare innen offentlig 
sektor og for kommunalpoli-
tikken at innvandring er viktig, 
også andre bransjer som bygg 
og anlegg og service og renhold 
er avhengige av arbeidskraft 
som kommer fra andre land i 
Europa.

Innvandring, befolkning og 
suksess i  norske kommu-
ner er navnet på en rapport 

utgitt av tankesmien Civita. 
Rapporten ser på konsekven-
sene av innvandring i norske 
kommuner og konkluderer 
med at innvandring ikke har 
negative konsekvenser for 
den økonomiske utviklingen 
i kommunene. I den grad inn-
vandring har en konsekvens 
for økonomien i kommunen så 
er denne positiv. Golding deler 
også denne oppfatningen:

- Arbeidsinnvandring er viktig 
og helt nødvendig for Norge. 
De fleste arbeidsinnvandrere 
kommer seg i arbeid og bidrar 
til det norske samfunnet på 
lik linje med norske borgere. 
De betaler sin skatt, men enda 
viktigere er det at de skaper 
betydelige verdier gjennom de 
veier og hus de bygger og de tje-
nester de tilbyr.

tragedier og 
SukSeSSHiStorier
Men Golding understreker at 
han også er bekymret på inn-
vandrernes og samfunnets 
vegne.

- Mange arbeidsinnvandrere 
kommer i sin beste alder, de er 
unge og friske og bidrar positivt 
til samfunnet. Om vi ikke 

(Foto Beatrice n. kabutaka, Flickr)

Vennegruppa til Jesu små søstre
Fram til for få år siden bodde “Jesu små søstre” i Oslo. 
Der hadde de åpent hus hver onsdag. Først var det 
tilbedelse i kapellet med avsluttende forbønner og 
lille bror Charles bønn, deretter te og prat. 

Mange av de som startet venne-
gruppen  var hyppige gjester her. 
Andre av oss ble kjent med små-
søstrenes og deres måte å leve 
sitt dagligdagse kristenliv på 
gjennom Mariahuset og retre-
atene som sprang ut av dette 
miljøet, inspirert av L´ARCHE, 
og alltid med småsøstre som 
deltagere. 

Da Vennegruppa oppstod 
omkring 1980, var mange av 
deltagerne småbarnsforeldre, 
som møttes til te, stillebønn og 
forbønner hver 14de dag. Vi 
var inspirert av søstrenes spiri-
tualitet, og hadde et ønske om 
å forsøke å leve våre liv litt mer 
i pakt med den. Å sammen be 
lille bror Charles’ bønn er og var 
en viktig inspirasjon i dette for-
søket. Det å  møtes og bli kjent 
med hverandre i løst prat og 
seriøs utveksling omkring liv-
ene våre og livet til Charles de 
Foucauld, gav et samhold på 
tvers av ulikheter. Vi  hadde i 
mange år retreater på somme-
ren sammen med en tilsvarende 
gruppe i Danmark. Den grup-
pen hadde nå avdøde biskop 
Martensen som del av sin 
gruppe, og han ledet retreatene 
våre. Jesus små søstre fra både 
Norge og Danmark deltok, og 

barna var viktige deltagere. Vi 
hadde også  retreatdag hos søs-
trene i adventstid og fastetid. 

Gruppen startet med unge ide-
alistiske medlemmer med mye 
energi å gi og få gjennom våre 
arrangement. Med økt alder er 
kreftene blitt mindre og dag-
liglivet tar det meste. Noen 
gruppemedlemmer har trukket 
seg ut, andre har kommet til. Vi 
møtes nå bare fire til seks gan-
ger i året. Vi kjenner hverandre, 
og vet at noen ganger får vi den 
helt gode samtalen om hvordan 
livene våre er, og hva vi har fått 
vite om ” våre småsøstre”  siden 
sist vi møttes. Og andre ganger 
får vi ikke helt samlet oss om 
det som er felles. Men gruppen 
holder sammen gjennom det at 
vi har den stille bønnen  og den 
delvis styrte samtalen om en lest 
tekst etter de frie forbønnene og 
Charles de Foucaulds bønn. Vi 
er sammen takknemlige for små-
søstrene, og lille Bror Charles’ 
visjon om  daglig liv inspirert 
av Jesu hverdagsliv i Nazaret. 

“Det og gruppens langvarige liv 
gir en tilhørighet vi er glade for. 
At vi er en økumenisk gruppe 
er viktig for oss alle. Vi lar oss 
inspisere av det at lille bror 
Charles fant tilbake til sin kristne 
tro blant annet ved at han erfarte 
en dyp tro hos mange muslimer 
i Marokko - som vekket han 

egen lengsel etter Gud. Både lille 
bror Charles, og Jesu små søstre 
etter ham, valgte å leve sitt kris-
tenliv nettopp blant muslimer 
uten å ville omvende dem, men 
i et ønske om å inspirere dem, i 
Saharas ørken. Dette er et fun-
dament som er viktig også for 
mange av oss i bønnegruppen. 

ST. HALLVARD MENIGHET

guDVEIg HAVStAD
gud-hav@online.no

Dette er Jesu små søstre:

Stiftet i   av Charles de 
Foucauld. Små grupper av 
søstre og brødre bor i van-
lige nabolag, overalt i verden, 
blant de fattige. Kallet er et 
enkelt hverdagsliv i bønn, og 
samtidig åpne hjem og venn-
skap. Evangeliet  forkynnes 
igjennom liv, ikke i ord. Jesu 
liv i Nazaret, tiden før han 

“sto fram”, er forbildet. Den 
nærmeste fraterniteten små-
søstre er nå i København.    

CARITAS NORGE
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greier å ta godt vare på dem 
og få dem integrert i samfun-
net, kan de etter noen år havne i 
vanskelige situasjoner.

Mange arbeidsinnvandrere 
er i en sårbar situasjon, de 
flykter fra et økonomisk kri-
s e r a m m e t  E u r o p a  o g  e r 

naturligvis desperate etter å 
finne arbeid. En ny Fafo-rapport 
viser at i Norge, sammenlignet 
med de andre skandinaviske 
landene, er arbeidsinnvandrere 
særlig utsatt for sosial dumping. 
Dette er svært bekymringsfullt, 
og kan på sikt få store konse-
kvenser - først og fremst for 

de personene som blir utnyt-
tet, men også for samfunnet 
generelt.

I utgangspunktet vil arbeids-
innvandring kunne være en 
vinn-vinn situasjon som både 
vil kunne være til fordel for den 
enkelte innvandrer og det nor-
ske samfunnet. Men dersom 
man ikke er på vakt, vil situ-
asjonen over tid kunne ende 
opp som en tap-tap situasjon. 
Faren er at arbeidsinnvandreren 
gjennom utnyttelse og dårlig 
kulturforståelse havner på utsi-
den av samfunnet. Gjennom 
fysisk krevende og uregulert 
arbeid står han eller hun i 

Key points - Help and guidance 
 ■ Housing – how the rental market func-
tions – how to get a place to stay while 
you are looking for work.

 ■ Rules regarding rental apartments and 
where to get advice.

 ■ Work – how the labor market functions 
– how to use NAV and recruitment agen-
cies, CV help, photo copy facilities etc.

 ■ Legal aspects of labor contract and of 
the workplace and who can help.

 ■ Residency/work/family reunifica-
tion permits – about UDI and online 
registration.

 ■ Health services   
– how to access them.
 ■ Social/emergency help   
– who can help.
 ■ Legal aid – who can help.

Jako nowicjusz w Norwegii otrzymasz u nas informacje o:
 ■ Mieszkaniu – dlugo lub 
kròtkoterminowe

 ■ Regulach wynajmu – gdzie 
szukac pomocy

 ■ Pracy – jak korzystac z NAV, 
biur rekrutacyjnych, CV i 
inne

 ■ Zasadach rynku pracy – kto 
moze pomòc

 ■ Pozwoleniu pracy/pobytu/

laczenie rodzin – UDI
 ■ Opiece zdrowotnej– reguly i 
jak z nich korzystac

 ■ Pomocy socjalnej- gdzie szu-
kac pomocy

 ■ Pomocy prawnej – kto moze 
jej udzielic

 ■ Gdzie uczyc sie norweskiego 
– oferty panstwowe oraz 
organizacji pozarzadowych

 ■ Pytania dotyczace dokumen-
tow/papieròw urzedowych

 ■ Norweskiej kulturze i ofer-
tach kulturalnych

 ■ PC dla uzytkownikow cen-
trum informacyjnego

 ■ Informacja po norwesku, 
angielsku, polsku. hisz-
pansku, litewsku

Centro de información y asesoramiento para los trabajadores inmigrantes
Aquí puede usted recibir información y asesoramiento si usted es nuevo en Noruega, sobre:

 ■ Vivienda – como funciona el 
mercado de alquiler – como 
conseguir un lugar para vivir 
mientras usted está en busca 
de trabajo.

 ■ Normas relativas a alquiler 
de apartamentos y donde 
conseguir asesoramiento.

 ■ Trabajo – como funciona el 
mercado de trabajo – ayuda 
con CV.

 ■ Aspectos legales del contrato 

de trabajo y de la vida labo-
ral y donde encontrar ayuda.

 ■ Sobre residencia / permiso de 
trabajo / reunificación fami-
liar/Directorado Noruego de 
Inmigración (UDI).

 ■ Servicios de salud – reglas 
y formas de proceder para 
acceder a ellos.

 ■ Ayuda social y de emergen-
cia – donde buscar ayuda.

 ■ Asistencia jurídica – quien 

puede ayudar.
 ■ Como aprender noruego.
 ■ Cuestiones relacionadas 
con documentos / papeles 
públicos.

 ■ Cultura noruega y vida 
cultural.

 ■ C o m p u t a d o r a s ,  c o n e -
xión a Internet disponibles, 
otro tipo de información y 
asesoramiento.

Caritas Infosenter i Oslo
Information Center for Labour Immigrants

Centrum informacyjne dla imigrantòw zarobkowych

Centro de información y asesoramiento para los trabajadores inmigrantes

Informacijos ir konsultacijų centras dirbantiems imigrantams

Informatii si orientare pentru imigranti

oPening HourS Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 10.00-16.00
ContaCt inforMation: Telephone: (0047) 22 60 16 30/31/32
addreSS: Storgata 38, 0182 Oslo – entrance from Hausmannsgate, ground floor.
Please visit Caritas Infosenter at Caritas.no for more information. 

fare for å slite seg ut. Dette vil 
kunne påføre velferdstjenestene 
en unødvendig byrde.

trenger inforMaSjon 
og SPråkkoMPetanSe
- Dersom arbeidsinnvandrere 
blir utnyttet og har dårlige 
boforhold, øker risikoen for 
fysiske og psykiske lidelser. Det 
er summen av alle forholdene 
som kan bli en for stor belast-
ning for enkeltindivider. Legger 
man til at de i lange perioder 
kanskje går i arbeidsledighet, 
ikke evner å forstå det norske 
samfunnet og mangler et sosialt 
nettverk, blir det rett og slett for 
vanskelig for mange, forteller 

Golding.

For å forebygge de langsik-
tige negative konsekvenser er 
det viktig å hjelpe den enkelte 
arbeidsinnvandrer inn i samfun-
net. Her er språkopplæring, god 
informasjon og hjelp til å få seg 
et sosialt nettverk avgjørende.

- Dersom du mestrer norsk, kjen-
ner dine rettigheter og plikter og 
har mennesker rundt deg i gode 
og vanskelige perioder, reduse-
rer du sannsynligheten for å bli 
et offer for utnyttelse betrakte-
lig, forklarer han.

I Bergen og Oslo driver Caritas 

informasjonssentre for arbeids-
innvandrere. I 2013 var over 
7000 innom disse sentrene for 
å søke råd og veiledning. Men 
også i flerkulturelle fellesskap 
i de katolske menighetene er 
det mange viktige aktører for 
å sikre at den enkelte arbeids-
innvandrers prosjekt blir en 
suksesshistorie og ikke en 
tragedie.

- Menighetene kan være vik-
tige møteplasser og det er ikke 
bare store prosjekter som mon-
ner, sier Golding og fortsetter, 
«for eksempel kan man tilby 
norskundervisning en gang i 
uken, en sosial møteplass 

et ungt par lider under fattigdom og arbeidsløshet. (Foto: armando g alonso, Flickr)

CARITAS NORGE CARITAS NORGE
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Nytt fra Fransiskushjelpen
I nabohuset til St Hallvard kirke ligger hovedkontoret til 
oss i Fransiskushjelpen. Vi har flere avdelinger som tilbyr 
forskjellige tjenester, og de fleste avdelingene bruker 
også frivillig arbeidskraft. Kanskje du trenger vår hjelp? 
Eller kanskje vi kan trenge din?

Sorgtjenesten er for de som har 
mistet noen de er glad i. Støtte 
tilbys i form av individuelle 
samtaler og deltagelse i grup-
per. De som går i gruppe hos 
oss kan ha mistet kjæresten 
sin, søsken eller en ektefelle. 
Gruppene deles inn etter hva 
slags relasjon man hadde med 
avdøde, og etter deltagerens 
alder. Man går i gruppe hos oss 
en stund, til man føler at tapet 
er lettere å leve med. 

Noen av de som har gått i gruppe 
hos oss, kommer tilbake for å 
jobbe frivillig som gruppeledere.                                                                                                               
Som gruppedeltager kan man 
få god hjelp ved å snakke med 
andre som har opplevd noe av 
det samme. 

Og for mange føles det godt å 
hjelpe, når man selv har opp-
levd hva sorg innebærer.

I besøkstjenesten går frivillige 
på besøk hos hjemmeboende 
eldre, og tilbyr praktisk hjelp og 
sosial støtte. Den frivillige kal-
les gjerne en besøksvenn, og det 
er akkurat det de blir; en venn 
som kommer på besøk. Det er 
viktig jobb å matche besøksvenn 
med en som vil ha besøk, man 

må komme godt overens og 
kunne utvikle en god relasjon. 
Personkjemien må stemme. Det 
er vanligst å ha besøk en gang i 
uka, i 2 - 4 timer hver gang. 

Familiehjelperen hjelper fami-
lier som opplever en akutt krise 
i forbindelse med en foresatts 
kreftsykdom. En av våre frivil-
lige eller ansatte kommer hjem 
til familien og kan hjelpe til 
med matlaging, leksehjelp, bar-
nepass og lignende. Det bidrar 
til at familien kan klare å opp-
rettholde rutiner og en viss grad 
av hverdagsliv, når ting stormer 
som verst.

S y k e p l e i e  p å  h j u l 
t i lbyr  lavterskel  skadere-
duserende tjenester i Oslos 
rus-og gateprostitusjonsmiljø.   
Det vil si utdeling av rent 
brukerutstyr, sårstell, helsevur-
deringer og hjemmebesøk med 
disse tjenestene til mennesker 
som er for syke til å benytte seg av 
institusjonsbaserte hjelpetiltak.                                                                                              
I Sykepleie på hjul bruker vi 
autoriserte sykepleiere som fri-
villige. I to år har vi hatt det 
som et sommerprosjekt, så vi 
har kunnet  utvide åpnings-
t idene våre i  det  som vi 

gjerne kaller høysesong.   
Mange andre hjelpetiltak er 
stengt eller driver med redusert 
kapasitet, samtidig som det kan 
komme flere folk som bruker 
rusmidler inn til Oslo. Den fri-
villige jobber sammen med en 
fast, erfaren sykepleier. 

Pleietjenesten er et oppsø-
kende hjemmehospice som 
tilbyr omsorg, pleie og lin-
d r e n d e  b e h a n d l i n g  h o s 
kreftsyke som ønsker å være 
i eget hjem. Mennesker med 
alvorlig kreftdiagnoser kan 
få tilrettelagt hjemmesitua-
sjonen sin, så de opplever 
det trygt å være hjemme.   
Pleietjenesten kan tilby avlast-
ning for pårørende, samtale, 
veiledning og støtte for pasi-
ent og pårørende. De har også 
en fysioterapeut og en lege til-
knyttet tjenesten. Pasienter som 
ønsker Pleietjenestens hjelp, 
kan ta kontakt på telefon for å 
avtale et vurderingsbesøk.

Vi er åpne for alle, uansett 
livssyn. 

Alle tjenestene våre er gra-
tis for mottakere og frivillige.                                                                                     
Alle frivillige får opplæring 

Franciskushjelpen

der man drikker kaffe og snak-
ker en gang i måneden, eller 
menighetene kan høre med 
NAV, Arbeidstilsynet, kreft-
foreningen eller Skatteetaten 
om de kan komme og holde et 

informasjonsmøte.

- Alt dette krever ikke all ver-
dens innsats, men vil ha stor 
betydning, avslutter Golding.

Dersom du har spørsmål om 
hva som kan gjøres lokalt, er det 
bare å ta kontakt med Caritas 
Norge for innspill. 

Høyt trykk første åpningsdag
Oslo: Arbeidsinnvandrere i kø allerede før åpningen av Caritas Infosenter. Første 
timen etter åpning hadde 30 arbeidsinnvandrere allerede vært innom senteret.

Tirsdag 5. august er åpningsdag 
etter sommerferien for Caritas 
Infosenter i Oslo.

Stor  pågang ved Cari tas 
Infosenter ved åpningsdagen. 
Foto: Caritas Norge.

- Jeg er litt overrasket over til-
strømningen. Vi hadde nok 
regnet med at det ville ta 
noen dager for at det skulle 
bli kjent i miljøet at vi er åpne 
etter sommerferien. Men at 
det er mange som trenger vei-
ledning forundrer ikke, sier 
Innenlandskoordinator i Caritas 
Norge, Alexander Golding.

Han kan fortelle at Caritas 
har fått flere henvendelser fra 
arbeidsinnvandrere i sommer, 

da infosenteret var stengt.

- Det viser at det er et stort behov 
for også å ha senteret åpent på 
sommeren, mener Golding.

På grunn av økt pågang håper 
han at flere ønsker å jobbe som 
frivillig ved senteret fremover.

Stort behov for frivillige

Daglig leder ved Infosenteret, 
Sigrid Westeng Odden veileder 
arbeidsinnvandrere ved sente-
ret. Foto: Caritas Norge

- At så mange kommer søker 
assistanse viser at tilbudet er 
viktig, men det betyr også at vi 
også i høst vil ha stort behov for 
frivillige, forteller Golding.

Daglig leder ved Infosenteret 
Sigrid Westeng Odden sier det 
er behov for frivillige som snak-
ker spansk, rumensk og litauisk.

- De frivillige må kunne hjelpe 
arbeidsinnvandrerne til blant 
annet å skrive søknader og 
drive veiledning i møte med 
norsk offentlighet, sier Odden.

Ønsker du å bli frivillig ved 
Caritas Infosenter? Send en 
epost til swo@caritas.no 

D u  k a n  l e s e  m e r  o m 
arbeidsinnvandring og info-
senteret blant annet i artikkelen 
«Eurokriseflyktningene banker 
på døra» (nrk.no). Du kan også 
se en videosnutt fra Infosenteret 
i Oslo på NRK.no.

CARITAS NORGE

JENNy SANDAKEr  -  leder i Sykepleie på hjul
jsandaker@fransiskus.no
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og støtte av en koordinator i de 
aktuelle tjenestene. Hvis du er 
usikker på hvor du kan passe 
som frivillig, så kan du ta kon-
takt med oss og vi kan veilede 
deg i forhold til dine interesser, 
kvalifikasjoner og egenskaper.                                                                                                                             
Det kan også hende at du har 
behov for noen av våre tjenes-
ter som sorggruppedeltager, en 
som ønsker besøk, familie som 
trenger hjelp eller som pasient. 

Du trenger ingen henvisning for 
å motta våre tjenester. Uansett 
kan du ta kontakt med oss på 

telefon 22 70 76 80 på hverdager 
mellom kl 08.30 og 15.30.

Fransiskushjelpen er til en hver 
tid avhengig av økonomiske 
overføringer fra det offentlige.

Det er utfordrende å drive 
stabile tjenester over tid, i et 
skiftende økonomisk og poli-
tisk landskap.

 Jakob Grova, barnebarn etter 
Fransiskushjelpens grunnleg-
ger, har tatt initiativ til å stifte 
Fransiskushjelpens venner. 

Målet deres er å minske belast-
ningen som slike svingninger 
kan påføre de enkelte tjenestene 
som Fransiskushjelpen utfø-
rer. Venneforeningen har i 
utgangspunktet et mål om å 
få med minst 100 personer 
som gir 100 kroner i måneden, 
samt minst 10 bedrifter som 
bidrar med 1000 kr i måneden.                                                                                                                                         
  På sikt ønsker man å bygge 
opp en økonomisk buffer, slik 
at vi lettere kan planlegge over 
lang tid og sikre stabil drift. 

Er du interessert i å være med 
i Fransiskuhjelpens Venner, 
eller kjenner du en bedrift 
som kunne tenke seg å bidra?                                                                                                                                    
Les mer på våre hjemmesider, 
www.fransiskus.no

mange år fremover. I 1958 ved-
tok kommunens Byplankontor 
Enerhaugplanen, og i februar 
1960 godkjente bystyret samme 
plan. I disse planene var kirke 
og fransiskanersentrum innbakt. 

Siden tegningene til ny kirke 
var knyttet til den gamle tom-
ten i Gamlebyen, måtte det 
tegnes nytt. Dette oppdraget 
ble gitt til arkitekt Kjell Lund. 
Planen for ny kirke ble behand-
let i menighetens menighetsråd, 
tidligere kalt syndikatet. Det 
viste seg å være vanskelig å få 
menighetens medlemmer til å 
fatte interesse for det nye kir-
kebygget, mange gikk fortsatt 
til messe i sine «gamle» kirker. 
Prestene sendte derfor et brev 
til alle menighetsmedlemmer, 
hvor de redegjorde for planene. 

Menigheten forsto nå at det var 
alvor med ny kirke, og ikke 
lenger bare fremtidsmusikk. I 
denne perioden økte medlem-
stallet i menigheten jevnt. Dette 
var til god hjelp på den økono-
miske situasjonen. I tillegg var 
det opprettet et alterfond og 
orgelfond til den nye kirken, og 
basarer innbrakte også ekstra 
midler på denne tiden.

Men noen utfordringer sto 
fortsatt foran dem før den nye 
kirken ble innviet i 1966. Planer 
og tegninger ble oversendt 
ordensprovinsialen i Nederland. 
Og høsten 1963 kom soknepres-
ten hjem fra Nederland, der han 
hadde diskutert arkitektens 
tegninger med ordensledel-
sen. Den krevde ganske store 
forandringer ,  og  arki tek-
ten måtte tegne en bygning 
som nesten måtte snus, slik at 

boligdelen vendte mot syd eller 
vest. Byggetillatelse var også 
en utfordring. Oslo kommune 
hadde på den tiden en begren-
sing på antall kvm som det 
kunne bygges på i hele byen, og 
det ble bare gitt tillatelse til de 
søkere som hadde byggeklare 
tomter. Og menighetens tomt 
var ikke klar. Men endelig, den 
25.april 1965, var det grunn-
steinsnedleggelse med biskop 
Gran. Han tok i sin preken 
utgangspunkt i at man ved en 
grunnsteinsnedleggelse skulle 
synge fra Davids 137.salme: 
«Godt grunnfeste er Herrens 
hus på den faste klippe».

Søndag 8.mai 1966 ble det 
for siste gang lest messe i den 
gamle kirken i  Urtegaten. 
Aftenmessen ble formet som 
en spesiell takkegudstjeneste, 
og sakramentet ble overført til 
Elisabethsøstrenes kapell, og 
kirken ble låst. 15.mai 1966 ble 
den nye kirken endelig innviet. 
Menigheten samlet seg først 
utenfor kirken denne dagen, 
der Biskop Gran først velsignet 
kirken utvendig. Deretter ble 
selve kirkerommet vigslet etter 
den gamle ritus, og biskopen 
leste messe med 6 fransiskanere.

Det er klart at bygging av 
kirke og kloster midt i et høy-
blokkområde, vekket naboenes 
nysgjerrighet. Det ble derfor 
bestemt at naboene skulle invi-
teres på omvisning. Det ble 
derfor sendt ut brev til dem. 
Noe av innholdet siteres:

«En liten presentasjon skulle vel 
være på sin plass etter at dere i 
halvannet år har sett det under-
lige bygget som vokste frem på 

Enerhaugen. «Klosteret» sier 
barna her når vi spør hva dette 
er. La oss få si at det er først 
og fremst en kirke som er byg-
get. Kirken er viet til helgenen 
som prydet Oslos byvåpen. St. 
Hallvard Kirke er soknekirke 
for alle katolikker som bor i de 
østlige deler av byen og i en del 
av Akershus.

Til kirken vil det bli knyttet 
en del sosial virksomhet, bl.a. 
Fransiskushjelpen, som skal 
innlede samarbeid med hus-
morlagene i Oslo. St. Hallvard 
Kameratklubb og ulandsfore-
ningen Svalene skal ha sitt 
Oslokontor der. Speidergrupper 
får egne møterom, og forsam-
lingssalen skal brukes til møter 
og ungdomstreff.

Klosteret vil bli møtested for 
norske og svenske fransis-
kanere.  Det er plass ti l  7 
fastboende fransiskanere og en 
husbestyrerinne. Tre prester 
skal ha sitt virke innen menig-
heten. Fransiskanerne har som 
mål å arbeide som sjelesør-
gere innen menigheten, og gå 
inn for forkynnelse av Kristus 
og det økumeniske samarbeid 
med andre kirke. Selve kirken 
vil være åpen fra kl. 07.30 til 
kl. 19.00 og er tilgjengelig for 
alle interesserte. I denne forbin-
delse ville vi vennligst be om 
en liten tjeneste. Vil De påse at 
barna ikke bruker kirken som 
lekeplass? Søndag 15.mai på 
St.Hallvard festdag går flagget 
til topps. Biskop John Willem 
Gran vil høytidelig innvie kir-
ken. Prosesjonen rundt kirken 
begynner kl. 11.00. Vi gleder oss 
til denne dagen, og vil be Gud 
signe hele «Enerhaugen»

Fra Urtegaten til Enerhaugen
Vi fortsetter serien med redigerte utdrag fra Hans Bruces bok:

drabantbYene vokSer
I årene mellom 1950 og 1970 
skjedde en voldsom vekst i 
de østlige bydelene. Det er 
viktig å se endringene i menig-
heten i  sammenheng med 
dette. Områdene Lambertseter, 
Oppsal, Lille Langerud, Bøler, 
Manglerud og Tveita  ble 
sterkt utbygget i denne perio-
den. Så kom bebyggelsen på 
Haugerud, Rustad, Bogerud 
og Skullerud. På 25 år ble den 
gamle Akersdalen forvand-
let fra et jordbruksområde 
i spedd vi l lastrøk t i l  dra-
bantbyer med industristrøk. 
Menighetens vekst følger natur-
lig denne utviklingen. I 1970 

var medlemstallet på 1233. På ti 
år var tallet mer enn tredoblet.  
Veksten skyldtes i hovedsak 
tilflytting av barnefamilier til 
drabantbyene, men også til-
vekst av katolikker fra andre 
land påvirket veksten.

I 1955 ble det nytt skifte av sok-
neprest. Pater Albert Castricum 
avløste da pater Notenboom, og 
pater Arno ble kapellan. Året 
etter ønsket fransiskanerne å få 
i gang et sosialt legmannsabeid, 
og det ble nedsatt en komite. 
Dette ble starten på det i dag 
kjenner som Fransiskushjelpen. 
En ildsjel i  dette arbeidet 
var Brita Paus, hun ble også 
Fransiskushjelpens første leder. 
Den hadde sitt første kontor i 
Urtegaten, og ble offisielt startet 

i januar 1957.

nY kirke
Krigstiden var nå kommet så 
pass på avstand at man igjen for 
alvor kunne begynne å tenke på 
ny kirke. Menighetens tomt i 
Gamlebyen viste det seg å være 
mange heftelser ved, og kom-
munen var interessert i å overta 
den. Prestene søkte derfor 
etter en ny tomt til kirkebygg. 
Samtidig vedtok bystyret å 
rive den gamle bebyggelsen på 
Enerhaugen, og reise et sosialt 
bygg der. Soknepresten mente 
Sørli plass og Enerhaugen 
var egnet for nytt kirkebygg. 
Han kom på denne tiden også 
i kontakt med arkitekt Kjell 
Lund, og de inngikk et sam-
arbeid som skulle vare i 

Franciskushjelpen

tONE WEStErSø  
 tone@westerso.com
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døPte
12.apr  Noah Larsen Josipovic  St. Olav domkirke, Oslo 
12.apr  Isabella Johanna Capoprese  Eskiltuna, Sverige
19.apr  Gabriel Caballero Lillejord  St. Joseph kirke
20.apr  Minh Phuc Le    St. Olav domkirke, Oslo
20.apr  William Reinholdt   St. Hallvard kirke
20.apr  Tekleah Kibron Asfaha  St. Hallvard kirke
20.apr  Marsel Klobuch   St. Hallvard kirke
26.apr  Lana Ngoc An Vo   St. Johannes, Oslo
26.apr  Alfred Reyes Quezada  St. Olav domkirke, Oslo
27.apr  Antoni Raczynski   St. Hallvard kirke
03.mai  Christian Rhud Ariola Impases St. Joseph kirke
10.mai  Sophie Adriana Gonzalez Knagenhjelm St. Olav domkirke, Oslo
20.mai  David Mariusz Glowacz  St. Hallvard kirke
24.mai  Lydia Chisara Obizulike  St. Hallvard kirke
24.mai  Morisha Roxan   St. Hallvard kirke
24.mai  Hege Maria Christine Kazmarek St. Hallvard kirke
29.mai  Jakub Pawel Baruchowski   St. Hallvard kirke
07.jun  May-Helen Ngaah-Ngu  St. Hallvard kirke
07.jun  Ocelia Panadi Torvik   St. Hallvard kirke
07.jun  Rita Sumai Meron   St. Hallvard kirke
07.jun  Lukasz Smalec   St. Hallvard kirke
07.jun  Mateusz Kalep Smalec  St. Hallvard kirke
07.jun  Feliks Ambrozy   St. Hallvard kirke
14.jun  Louis Alfons Lege Angelo  St. Hallvard kirke
14.jun  Louisa Alfons Lege Angelo  St. Hallvard kirke
14.jun  Kendrick Dustin Sathiapal  St. Joseph kirke
14.jun  Ninio Oliver San Diego Manipis St. Olav domkirke, Oslo
21.jun  Edvin Oliveros Waagaard  St. Hallvard kirke
28.jun  Oskar Samoraj    St. Hallvard kirke
28.jun  Natasha Elisabeth Tiongson  St. Joseph kirke
29.jun  Karima Digerud Adahada  St. Olav domkirke, Oslo
05.jul  Nikola Monika Bednarz  St. Hallvard kirke
05.jul  Kårdian Filip Bednarz  St. Hallvard kirke
08.jul  Yosief Araia Medhane   St. Hallvard kirke
13.jul  Georgi-Obina Obi   St. Hallvard kirke
13.jul  Marta Yonas Tsegai   St. Hallvard kirke
19.jul  Nina Cencelewicz   St. Hallvard kirke
19.jul  Lorentz Diderich Klüwer  St. Olav domkirke, Oslo
26.jul  Lara Hansam Aspheim  St. Hallvard kirke
26.jul  Julietta Anastasia Aspheim  St. Hallvard kirke
26.jul  Elise (Therese) Pham   St. Hallvard kirke
26.jul  Maya Samson    St. Olav domkirke, Oslo
01.aug  Miriam Ephrem Kidane  St. Hallvard kirke
03.aug  Faris Tesfabrahan Naier  St. Hallvard kirke

Enerhaug-nytt

ST. HALLVARD MENIGHET - EnerhaugnyttST. HALLVARD MENIGHET - Enerhaugnytt

konfirMaSjon 
06.jun Erik Michel Marin Andersen  St. Hallvard kirke
10.jul Renata Csibi    St. Hallvard kirke

oPPtagelSe
31.mai Simon Habtemichael Solomon St. Hallvard kirke
27.jun Marius Emil Rasmussen Bjerke St. Dominikus kirke, Oslo

ekteSkaP 
   
26.mai Jenny Ngoc Pham og Duy Christian Quang Nguyen  St. Olav domkirke, Oslo
07.jun Maria Lewandowska og Jan Lewandowski    St. Hallvard kirke
13.jun Tan Phi Viet Nguyen og Phuong Thi Lien La,   Houston, Texas
14.jun Beate Fyen Fredriksen og Ole Jørgen Kolstad   Nesodden kirke
21.jun Anna Prescilla D.- Almnes og John Carlo Orcino Maningding St. Hallvard kirke
12.jul Nina Kim Holmgren og Steffen Jan Peter Lehman   Altheim, Tyskland
12.jul Trung Chanh Ho Tran og Anh Hong Thy Nguyen   St. Olav domkirke, Oslo
19.jul Mae Angeline Paz og Jonas Patrick Tupas Estrada   St. Olav domkirke, Oslo
19.jul Nathalia Zak og Magnus Gøran Mattson    Kraków, Polen
26.jul Renata Csibi og Jamal André Paulsberg    St. Olav domkirke, Oslo
 

døde 
10.11.2013 Arne Ove Norhøy
10.11.2013 Konapa Ryszard
18.05.2013 Manolito Reyes Payabyab
23.06.2013 Helena Yvonne Stenseth
07.04.2014 Erik Mørstad
08.04.2014 Julie Marie Askim-Skaar
18.04.2014 Marie Therese Joanna Dahl
16.06.2014 Francesca Viola Lundgren
04.07.2014 Eva Elisabeth Fjeldberg

Annonse: 

St. Olav bokhandel
Husk din katolske bokhandel! 

Vi åpner, etter to ukers sommerstenging: Tirsdag 5.august: 
F.o.m. 5.8  og ut måneden: Tirsd. onsd.fred.: 10-16. Torsd. 10-17. lørd.11-14. Sønd.12.30-15 

F.o.m. tirsd.2.9. Tirsd. onsd. torsd. fred.: 10-17. Lørd.11-15. Sønd.12.30-15.
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INFORMASJON

Om St Hallvard menighet
St Hallvard menighet omfatter østre og søndre del av Oslo, samt kom-
munene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård, og delvis Enebakk. 
Menigheten har nå 18.000 medlemmer.

VÅR KIRKE og andre messesteder
St Hallvard kirke ligger på Enerhaugen i Oslo, mellom Tøyen og Grønland. Adresse: Enerhauggata 4,  
0651 Oslo.  Telefon  23 30 32 00 E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Nettsider: http://sthallvard.katolsk.
no 

I tillegg til messene i vår egen kirke, har vi også faste messer i Holmlia kirke hver søndag kl 17.00  
og i Skoklefall kirke på Nesodden annen hver søndag kl 13.30.

MESSETIDER i St Hallvard kirke: 
Mandag til fredag kl. 18:00 - onsdag også kl 11.00. Lørdag: kl. 11:00, kl. 18:00 søndagsmesse på norsk,  
kl. 19:00 søndagsmesse på polsk. 

Søndag:  kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse),  
kl. 13:00 messe på polsk, kl. 16:00 messe på engelsk, kl. 19:00 messe på polsk.

Dessuten er det messe på eritreisk kl. 14:00 (to ganger i måneden), og tradisjonell latinsk messe kl. 08.00 
(4. søndag i måneden)

KATEKESE FOR BARN OG UNGE
Vi har katekese for 1. klasse hver søndag vi har familiemesse. Barna i 2. til 
7. klasse, og konfirmantene i 8. kl, samles én lørdag hver måned kl 10 - 14. 
Dette skoleåret er det lørdagene: 13. september - 11. oktober - 8. november -  
6. desember, 10. januar -  7. februar - 14. mars - 11. april - 9. mai - 13. juni. 

Konfirmantgruppen i 9. klasse samles etter skoletid (kl 16.30-18.30) ons-
dager eller torsdager annen hver uke. Ta kontakt med menigheten for å 
melde barna på denne undervisningen.

SAKRAMENTER  O.A.
Ønsker man å få døpt et barn, ønsker man å gifte seg, er noen alvorlig syk eller dør, ta kontakt med 
menigheten, så hjelper vi dere. For forberedelse til førstekommunion eller konfirmasjon viser vi til kate-
kesen som forbereder til disse sakramentene - og vi har også ekteskapsforberedende kurs på norsk, 
engelsk og polsk.

MER INFORMASJON
Informasjon om prestenes og de andre ansattes navn og kontaktadresse - 
og mer informasjon om arbeidet i menigheten - finnes på våre nettsider: 
http://sthallvard.katolsk.no 

FOR 10 OG 25 ÅR SIDEN

HALLVARDSVAKA FOR 10 ÅR SIDEN
Besøk fra vennskapsmenigheten i Hamburg.

En gruppe på 18 personer fra vår 
vennskapsmenighet i Tyskland, 
St. Marien i Hamburg-Bergdorf, 
besøkte oss i siste uke av juni 
nå i år. I Jubileumsåret 2000 
var en gruppe fra St. Hallvard 
på besøk i Hamburg-Bergdorf i 
forbindelse med Katholikentag 
2000.

Det var ikke uten videre lett 
å forpleie en så stor gruppe 
i begynnelsen av ferien, men 
medlemmer fra vår menig-
het stilte opp slik at nesten 
alle kunne bo privat. De fleste 
dagene ble avsluttet med felles 
måltid i menighetssalen.

Det var  lagt  opp et  pro-
gram i Oslo hvor vi viste 
dem  Nationalteateret  og 

museene  på  Bygdøy ,  S t . 
Hallvard kirke på Enerhaugen 
og  ruinparken i Gamlebyen. 
Vi  besøkte  Grefsenkol len 
og St. Josephsøstrenes hjem 
på Grefsen. Vi besøkte også 
Holmlia kirke, Askims nye St. 
Maria kirke, Glommavassdraget 
med Solbergfoss kraftverk og 
lensemuseet på Fetsund. Til 
sist besøkte vi St. Magnus på 
Lillestrøm hvor vi feiret messe 
og spiste kveldsmat. 

I tillegg tok hele gruppen turen 
med Skibladner, mens noen 
også  fikk med seg en tur med 
Flåmbanen.

Det ble et hjertelig møte med en 
ganske sammensveiset gruppe 
mennesker som gjennom mange 

år har bygget menighet. St. 
Marien er på enkelte områder 
ganske lik vår, med en hoved-
kirke og en satelittkirke og en 
mix mellom tysk befolkning og 
store innvandrergrupper. En 
forskjell er at St. Marien har 
flere sivile ansatte enn hos oss, 
noe som beror på det tyske sys-
temet med bl.a. kirkeskatt, som 
gjør at større midler kanaliseres 
til menighetene. Sosiale ordnin-
ger er også i større grad knyttet 
til frivillige sammenslutninger 
enn i Norge.                                                                                                                                          

Avslutn ingskve lden  i  S t . 
Hallvard var meget hjertelig 
med varme ord og mye sang.

Alf M. Hanssen

HALLVARDSVAKA FOR 25 ÅR SIDEN  
Vi sakser fra p. ronald  Hølschers hilsen til menigheten:

inn i St. HallvardS 
100. arbeidSår

Et nytt arbeidsår har begynt. 
Jeg er nettopp kommet tilbake 
fra en barneleir på Mariaholm, 
en gledelig overraskelse: Vi ser 

at vi ikke arbeider forgjeves 
i menighetene, med liturgien, 
undervisningen og barnas kir-
keoppdragelse. Jeg oppdager 
hos de yngste en ekte fromhet, 
kjærlighet til kirken og interesse 
for alt som har med Gud å gjøre.

Jeg føler alltid en dyp respekt 
for dere foreldre og menighe-
ten som i det skjulte ved sitt 
eksempel har brakt disse små 
mennesker i kontakt med Gud 
og kirken.

BErIt MüllEr  -  mullerberit@gmail.com
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INFORMATION AND MASS SCHEDULE

St Hallvard catholic church in Oslo
St. Hallvard Parish covers the eastern and southern parts of Oslo as well as the municipalities of Ski, Ås, 
Frogn, Nesodden, Oppegård and part of Enebakk. It now has approximately 18,000 members. 

OUR CHURCH and other mass locations
St. Hallvard is located on the hill called Enerhaugen, nestled between the neighbourhoods of Tøyen 
and Grønland in Oslo. Street address: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Telephone: (+47) 23 30 32 00.  
E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Website: http://sthallvard.katolsk.no 

Along with masses in our own church, we also celebrate masses at Holmlia Church (every Sunday at 
5pm) and Skoklefall Church on Nesodden (every first and third Sunday of each month at 1:30pm). 

MASS SCHEDULE in St. Hallvard Church
Monday – Friday: 6pm; Wednesdays also at 11am.  
Saturday: 11am; 6pm Sunday mass in Norwegian; 7pm Sunday mass in Polish
Sunday: 9:30am; 11am high mass (on the first Sunday of each month the 11am is a family mass);  
1pm in Polish; 4pm in English; 7pm in Polish 

Also on Sundays, masses in Eritrean are held first and third Sunday of each month at 2pm. The tradi-
tional Latin mass is celebrated on the fourth Sunday of each month at 8am.

CATECHESIS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
St. Hallvard Parish offers catechesis for 1st graders on the first Sunday of each month (after the family 
mass). 2nd through 7th graders and 8th graders preparing for Confirmation meet one Saturday per 
month from 10am-2pm. For the 2014/15 school year, these classes are held on the following Saturdays: 
13 September; 11 October; 8 November; 6 December; 10 January; 7 February; 14 March; 11 April; 9 
May; 13 June. 

Classes for the 9th grade Confirmation group are held after school (4:30-6:30pm) on Wednesdays or 
Thursdays every second week. Please contact the church office to register for any of the classes men-
tioned here. 

ADMINISTRATION OF SACRAMENTS 
If you would like to have your child baptised, if you would like to get married, if you or someone you 
know is sick or dying, please contact the church office in order to get in touch with a priest. For First 
Communion or Confirmation preparation, please see the information about catechesis in the fore-
going section - and we also have marriage preparation classes in Norwegian, English and Polish.

MORE INFORMATION
For information about the priests and all who work for St. Hallvard 
(names and contact information), please see our website: http://sthallvard.
katolsk.no

INFORMACJE

PARAFIA PW. ŚW.  
HALLVARDA W OSLO

Parafia pw. św. Hallvarda obejmuje wschodnie i południowe dzielnice 
Oslo, poza tym również gminy Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård 
oraz część Enebakk. Aktualna liczba parafian to 18.000.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY i inne miejsca nabożeństw
Kościół pw. św. Hallvarda mieści się na Enerhaugen, pomiędzy dzielnicami Tøyen i Grønland.   
Adres: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Tel.: (+47) 23 30 32 00. E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no   
Strona internetowa: http://sthallvard.katolsk.no 

Poza kościołem parafialnym Msze św po norwesku są też odprawiane regularnie w Holmlia kirke (w 
każdą niedzielę o 17:00) oraz na Nesodden w Skoklefall kirke (co drugą niedzielę o 13:30).

PORZĄDEK MSZY ŚW w kościele św. Hallvarda:
Poniedziałek-piątek o 18:00, dodatkowo w środy o 11:00 (po norwesku) 
Sobota: 11:00 i 18:00 po norwesku, 19:00 Msza św niedzielna po polsku 
Niedziela: 09:30 i 11:00 (suma), 13:00 po polsku, 16:00 po angielsku, 19:00 po polsku

Dodatkowo Msza św po erytrejsku o 14:00 (dwie niedziele w miesiącu), oraz tradycyjna Msza św po 
łacinie o 08:00 (w czwarte niedziele miesiąca).  

KATECHEZA dla dzieci i młodzieży
Katecheza dla pierwszoklasistów odbywa się po sumie w pierwsze niedziele miesiąca. Zajęcia dla 
dzieci z klas 2-7 oraz dla młodzieży z klasy 8-ej (przygotowującej się do bierzmowania) mają miejsce 
w jedną z sobót miesiąca w godz. 10:00-14:00. W tym roku szkolnym będą to następujące soboty: 13 
września – 11 października – 8 listopada – 6 grudnia, 10 stycznia – 7 lutego – 14 marca – 11 kwietnia – 
9 maja – 13 czerwca. 

Młodzież z klasy 9-ej, także przygotowująca się do bierzmowania, spotyka się w środy lub czwartki 
co drugi tydzień w godz. 16:30-18:30. Zgłoszenia na powyższe zajęcia należy kierować do biura 
parafialnego. 

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW
W sprawie chrztu dziecka, ślubu lub wsparcia chorej czy umierającej osoby, należy skontaktować się 
z biurem parafialnym. Przygotowanie do sakramentów przyjęcia Pierwszej Komunii św oraz bierz-
mowania jest dostępne w ramach katechezy dla dzieci i młodzieży. Parafia oferuje również kursy 
przedmałżeńskie po norwesku, polsku i angielsku. 

WIĘCEJ INFORMACJI
Namiary na kapłanów i pozostałe osoby zatrudnione w parafii oraz więcej aktualnych danych można 
znaleźć na stronie internetowej: http://sthallvard.katolsk.no
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Messetider 
St. Hallvard Menighet

St. Hallvard kirke

Søndag: 
09:30 fromesse   
11:00 høymesse (familiemesse 1. søn i mnd)  
13:00 messe på polsk   
14.30 messe på eritreisk  1. og 3. søn i mnd 
16:00 messe på engelsk  
19.00 messe på polsk

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

onSdag: 
11:00 hverdagsmesse, kontaktklubb

lørdag: 
11:00 hverdagsmesse  
18:00 første søndagsmesse på norsk  
19:00 første søndagsmesse på polsk

Holmlia Kirke
Messe søndager kl 17.00

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

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

SogneadMiniStrator:   
p. Carlo Le Hong Phuc. Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

kaPellaner:  
p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 95 88 33 36, Oddvar.Moi@katolsk.no 
p. Waldemar Bozek, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo Telefon 23 30 32 00 , Waldemar.Bozek@katolsk.no

MenigHetSSekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
regnSkaPSfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
barne- og ungdoMSkonSulent: Audun Drivenes, Audun.Drivenes@katolsk.no
katekeSekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 48957391, Angelika.wimmer@katolsk.no
MedleMSarkivar: Helga Haass-Männle 

vaktMeSter: Christy Reginold Lawrence 
renHolder: Beata Wasyluk 
SakriStan: sr. Klara Ottersen
organiSt: Sara Brødsjø er gått ut i barselspermisjon. Sr. Faustyna vikarierer i hennes fravær.

leder av MenigHetSrådet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com  
neStleSder og Pro-rePreSentant: Arthur Haakonsen, ozwegian@gmail.com 
kontaktPerSon for eritreiSk gruPPe: Markos Teklezghi, markos_tekle@live.no
St. HallvardSguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com 
frivillige På kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø.

Staben i St. Hallvard menighet

Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka. 

ST. HALLVARD MENIGHET - Kontakt

Tannpleier Madelaine E. Berg og tannlege Duy Nguyen.

Høybråtenveien 76
Tlf. 22 21 70 70

Høybråten  Tannklinikk AS

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

www.hoybratentannlege.no

Skriftemål:  

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

Ellers etter avtale.

MILJØMERKET

241 577

Trykksak

Dette bladet er trykket av HA Grafi sk 
– totalleverandør av grafi ske tjenester siden 19 14.
HA Grafi sk er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at hele 
produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak. 
HA Grafi sk oppfyller miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier, 
løsningsmidler og fargestoffer, og kan dokumentere redusert 
avfallsproduksjon og utslipp.

Haakon Arnesen AS
Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo
Telefon: 23 19 40 60
post@haakon-arnesen.no
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med opplysning om den nye adressen.

St. Hallvard menighet
Enerhauggt.4, 0651 Oslo | tlf: 23 30 32 00 | Fax: 23 30 32 01 | E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no | Kontortid: Man-fre kl 0900-1500.  
Bankkonto: 3000.22.49134 | Nett:  http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard
Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. takk!
You can read more about the parish in norwegian, english and Polish on page 43-45.

Returadresse: 
St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4
0651 Oslo


