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Kunstverket ved Marianne Bratteli
Kunstneren Georges Roualt
er en verdensberømt maler fra forrige århundre.
Han bodde i Frankrike og er en av de fremste
fortolkere av kristendommen i moderne tid.
Han er særlig kjent for små oljemalerier og
grafikk der han motivmessig veksler mellom
bilder fra den kristne forestillingsverden og en
klovne- og gjøglerverden. Hans bilder utstråler
empati. Når jeg ser hans bilder, minnes jeg
lillesøster Madeleine, også hun forbandt Kristus
– hengivenhet med interessen for omstreifere og
gjøglere og mennesker som var litt utenfor A4.
Roualt var selv en liten og beskjeden mann og
levde tross berømmelsen et fromt liv.
Det er lett å se at bildene er påvirket av eldre
kristen kunst- som romansk kunst, glassmaleri
og mosaikk. Bildet som er gjengitt har tittelen Veronica og er malt i 1945.
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... og menneskenes
hjerter vider seg ut...
Når dette nummer av Hallvardsvaka
kommer ut, er adventstiden begynt.
Som en liten påminnelse om hva
vi venter på, vil jeg dele et dikt med
dere, skrevet av vår egen, kjære Randi
Christensen, legfransiskaner og i
mange år flittig kirkegjenger i
St. Hallvard. Nå nyter hun pensjonisttilværelsen hos Elisabethsøstrene på
Nordstrand.
Velsignet advent og julehøytid ønsker
jeg dere
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Inkarnasjon:
(Randi Christensen, 2008)

Himmelen kysser jorden.
Et forfrossent stjernebarn
gråter sin ensomhet
i dyrets mattrau.
Et kors favner verden
og menneskenes hjerter
vider seg ut.
Morgenrødens gull strømmer
inn i skapningens årer.
Og verden skjelver
i fødselsveer.

~ Aslaug Espe ~
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Kjære menighet!
Så er den her igjen. Juletiden. Det vil
si, når du leser dette er det fortsatt
adventstid – i hvert fall for i kirken.
For verden utenfor (selvsagt med noen
unntak) er det juletid og det har det
vært allerede et par uker. Det er slik
markedskreftene virker, selv i finansuro
tider må det tjenes penger. Kanskje mer
nå enn tidligere. Det er så mye som står
på spill. Børsen går opp og ned som om
det var jojo - feber i landet, avisene vet
ikke helt hva de skal skrive lenger, for
krigstypene på forsiden er brukt opp.
Samtidig som vi her i Norge og for så
vidt andre steder i verden uroer oss for

aksjer og valutakurser, inntjening og
nedbemanning, er det dessverre helt
andre problemer som preger andre
deler av verden. Om jeg noen gang blir
spurt av en journalist hva jeg skulle
ønske som forside på alle verdens
aviser – så måtte det være
”FRED! ENDELIG ER DET FRED!”
Som prest har jeg møtt mange som
har vært ofre for krigshandlinger, for
mishandling og tortur – både fysisk
og psykisk, religiøs diskriminering,
undertrykkelse og nedverdigende
behandling. Det er vanskelig å forstå
at andre mennesker kan holde på
slik, at vi mennesker aldri lærer. Jeg
skriver ”vi” for jeg føler det angår
meg som menneske også, selv om
jeg ikke medvirker i noen form for
krigshandling. Mitt ”vi” er ment
å inkludere alle mine (og dine)
medmennesker. Våre søstre og brødre
over hele verden er som meg (og deg)
medansvarlige for å lindre andres nød
og arbeide for fred.
Mange organisasjoner og mennesker
jobber aktivt for fred og for å hjelpe
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nødlidende generelt. Blant mange er
Caritas Internationalis vår organisasjon
som virkelig kjemper på våre
medmenneskers side. Ikke med våpen
og trusler, men med nestekjærlighet.
Om ikke så lenge skal jeg, som ufattelig
mange andre prester, forkynne det
glade budskapet om Jesu fødsel. Jeg
skal lese ”juleevangeliet” fra Lukas
evangeliet, jeg skal forkynne gjennom
flere messer at vi feirer fredsfyrstens
fødselsdag. I midnattsmessen leser
vi bl.a. fra profeten Jesaja: ”For et
barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være: Underfull
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og
Fredsfyrste.” (Jes. 9,6). Vi vet at alt dette
er Jesus, tenk om det kunne vært en
beskrivelse for enhver av oss?
Å skape fred begynner ikke med lover,
løfter eller flotte taler. Å skape fred
begynner når vi kan leve i fred og det
begynner med hver enkelt av oss.

Herre, vekk opp din kirke,
og begynn med meg!
Herre, gjør din menighet levende,
og begynn med meg!
Herre, skap fred overalt på jorden
og begynn med meg!
Herre, bring din kjærlighet og
sannhet til alle mennesker,
og begynn med meg.
En kristen kinesers bønn
I en hektisk førjulstid vil jeg oppfordre
oss alle til å sette av litt tid til bønn
for fred og å reflektere over vårt eget
liv. Hva kan jeg gjøre for å skape fred?
Samtidig vil jeg sterkt oppfordre dere til
å støtte Caritas sitt viktige arbeide for
nødlidende over hele verden. Caritas
sitt arbeide er nestekjærlighet i praksis.
Julens budskap er å leve ut denne
kjærligheten, ”…alt hva dere har gjort
mot selv den ringeste av mine brødre,
det har dere gjort mot meg.” (Matt.
25,40)

I ungdommens bønnebok, I Ditt
nærvær, har jeg funnet en bønn jeg ofte
ber selv og som jeg gjerne vil oppfordre

God jul!

hver og en av dere til også å be;

p. Sigurd Markussen, Sogneprest
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Jesusbarnet -en flyktnings fortelling
På vandring fra herberge til herberge gikk den lille familien, før
noen til slutt åpnet en dør. På vandring gjennom ørken og over
farlige grenser søkte de til slutt tilflukt i Egypt.
På vandring fra landsby til landsby
går flere familier hver dag også i 2008.
Konfliktene i verden går i bølger, og
dermed også flyktningstrømmen. I 2008
er 43 millioner mennesker på flukt, og
vi ser at et stort antall flyktninger søker
tilflukt i Norge.
Dette er ikke bare tall, men konkrete
medmennesker som søker trygghet og
rettigheter for seg selv og barna sine.
Ingen kan flykte fra egen fortelling, men
alle kan få støtte til å lage nye, trygge
fortellinger om sine liv.
Flyktningnettverket vet at det er
utfordringer knyttet til det å lytte til
ukjente, og kanskje skremmende,
fortellinger fra liv forskjellig fra våre
egne. Likevel ser vi mange eksempler på
hvordan kirken lokalt kan bidra positivt.
Derfor inviteres alle menigheter og
enkeltpersoner til dugnad. Vi må lære av
hverandre og dele ideer om hvordan vi
best kan ta vare på våre medmennesker
på flukt.

I møte med flere mennesker blir vi rikere.
Flere leker kan læres i skolegårdene. En
mangfoldig sangbok kan brukes i kirken
og bedehuset. Fargerike matretter
står på menyen og flere kunstarter
kan fryde øyet i takt med skiftende
årstider. Nye historier kan stadig glede
små og store. Samtidig som de gamle
bibelfortellingene kan få ny mening i
møte med nye erfaringer og tradisjoner.
Vi vil se fortellingene i et nytt lys: Jesus
som liten flyktning i Egypt, fangenskapet
i Babylon, Ruth og Naomi på flukt fra
hungersnøden, samt Jesu Bergpreken
som går utsatte mennesker i møte.
Vi eier vårt lands - og våre egne
personlige livsfortellinger. Vi blir stadig
kjent med andre og speiler oss i ulike
erfaringer og nye innfallsvinkler. I et
stadig mer fargerikt fellesskap, skapes
stadig mer fargerike fortellinger.
- Om vi tør å lytte til dem.
- Om vi tør å fortelle dem.
- Om vi tør å leve dem.
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Her er ideer til hva som kan gjøres:
• Ta kontakt med flyktningkonsulenten
i kommunen og spør hvor bosettingen
foregår. Oppsøk kommunens asylmottak og bli kjent med dem som bor der.

• Vær samtalepartner, venn og guide for
dem som leter etter en kirke og religiøst
fellesskap. Gi bekreftelse og ønsk
egenskaper og interesser velkommen.

• Meld deg som uavhengig verge for
enslige mindreårige, og se til at deres
rettigheter blir ivaretatt. Dette er en
konkret, meningsfull og viktig oppgave

• Arbeid for at alle får opprettholdt sine
rettigheter til å søke tilflukt og asyl.
Ta kontakt med politikere og andre
beslutningstakere som kan påvirke

for voksne. Norsk Folkehjelp tilbyr kurs.

strukturene.

• Inviter nye barn med på kor og
fotballag, og foreldre til studiegrupper,
dugnader og andre aktiviteter.

• Del matoppskrifter med den nye
naboen, og inviter gjerne på kaffe eller
smaksprøver på middagsretter.

Foto: Truls Brekke, Flyktninghjelpen, Kongo

Menighetsblad

Side 7

Nr 4 - 2008

Intervju med de “nye”: Pater Phu
– vår nye kapellan!
Av Kristin Espe Bjørnstad
I disse førjulstider med mange nye fjes
i kirken, kan det være godt å bli litt
bedre kjent med ett av dem! Heldigvis
hadde Pater Phu muligheten til å svare
på noen få spørsmål, om hvordan han
trives som prest i en helt ny kirke.
Hvordan trives du i St. Hallvard? Hva
er positivt, og hva kunne du tenke deg å
jobbe mer med?
Som du sikkert vet, ble jeg ordinert til
prest for bare 3 måneder siden. Min
første utnevnelse til kapellan ble til St.
Hallvard menighet. 1. september flyttet jeg de jordiske eiendelene mine hit.
Jeg har aldri hatt noe problemer med å
føle meg hjemme på et fremmed sted.
Jeg tilpasser meg fort til ulike omstendigheter. Tiden har gått fort, og jo mer
tiden går, desto bedre blir jeg kjent med
menigheten. Jeg har allerede fått utviklet en tett samarbeid med mine medbrødre i presteskapet og staben, samt
vennskapsbånd med troende. Dette er

Nyordinert. Foto fra katolsk.no

et privilegium, noe som jeg er meget
takknemlig for. Kort sagt, jeg trives veldig godt!
Det er veldig viktig at arbeidsmiljøet er
”sunt”, og det er det. Menigheten er stor.
Vi har mange gode ressurser i menigheten som ivaretar de forskjellige behovene og aktivitetene. Dette er en stor
fordel og er et meget positivt trekk ved
vår menighet. Samarbeidsviljen er stor
og mye positivt arbeid foregår.
Igjen, en nybegynner som meg har
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fremdeles mye å lære. Men jeg vet at jeg
får den hjelpen og støtten jeg trenger
i menigheten. Jeg sier som oftest ikke
nei til en ”utfordring” og prøver så godt
jeg kan å utføre oppgavene, ikke til mitt
eget beste, men alt er for fellesskapet.
Det er situasjoner der jeg må være klar.
Da er det best med klare svar, at jeg
er bestemt og ikke nølende. Det er så
mangt jeg kan tenke meg å gjøre, men
det er bedre å fokusere på det funda-

oppover, at de blir med på aktivitetene
som SHUK arrangerer. Det er en aktiv
gjeng, men vi ønsker at flere skal bli
involvert, så vi kan bli en enda større
gruppe. Det store prosjektet til SHUK
er å pusse opp Speiderkjelleren slik
at gruppen kan ha noe eget, samtidig
som de skal være åpne for aktivitetene
i menigheten. I samarbeid med Caritas - Norge, skal SHUK ha ansvar for
kirkekaffe alle søndager i adventstiden

mentet vi har, og gjøre det godt. Da vil
arbeidet reflektere det dynamiske livet i
menigheten.
Du er allerede engasjert i ungdomslaget
SHUK, hvordan ønsker du at ungdomsarbeidet skal utvikle seg med deg som
prest?

etter høymessen. Pengene skal gå til
Adventsaksjonen 2008, som fokuserer
på fredsutdanning i Colombia og Sri
Lanka. Dette er kanskje litt ambisiøst,
men om vi er flere, er ingenting umulig. Jeg ber om at menigheten viser sin
gavmildhet og sjenerøsitet i forbindelse
med kirkekaffen i adventstiden.

SHUK ble dannet på grunnlaget av den
forrige ungdomsgruppen St. Damiano.
Det var ungdommenes eget initiativ at
det skulle bli SHUK. Jeg er heldig som
kan være involvert i deres aktiviteter.
Jeg er også heldig som fikk støtte av lederne til å starte opp en ungdomsgruppe i menigheten. Jeg oppfordrer alle

I fremtiden ønsker vi å få til overnattingsturer, skiturer og besøke andre
ungdomsgrupper i bispedømmet. I tillegg til dette har SHUK møter på tirsdager to ganger i måneden. Da begynner vi med kveldsmessen og etter messen har vi aktiviteter. Vi tar opp ulike
temaer og har variert program hvor vi

ungdommer, spesielt aldersgruppen
som forberede seg til konfirmasjon og

rett og slett har det hyggelig sammen;
film-, poker-, spill- eller pizzakveld.

Menighetsblad
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“Sakramentet

Hele kontorområdet i St. Hallvard ser
ut som før, bortsett fra en liten maskin
som lager en formidabel espresso. Tysk
maskin og svenske kaffebønner. Litt
uvanlig kombinasjon kanskje, men
resultatet taler for seg selv. Intervjuet
starter med en dobbel espresso.

menighet har sin egen historie. Det er
viktig å vise respekt for det man arver
og arbeidet som er lagt ned, både av
prester og legfolk. Selvsagt finnes det
oppturer og nedturer.
-Den amerikanske presidenten har 100
dager fredningstid. Du er vel nå...
… 74 dager sogneprest i St. Hallvard.

Hallvardsvaka: Det her er vel ikke noe
forsøk på å omvende kaffedrikkere til
espressoelskere?

Du mener om jeg føler meg fortsatt
fredet?

-Er det mye som er veldig nytt for deg i
St. Hallvard?
Jeg har lest meg opp på St. Hallvards

-Det er sikkert mye å ta fatt i. En god del
mer enn i Arendal?
Ja, og det var jeg forberedt på. St.
Hallvard er en stor menighet. Jeg er
vant til å ha mye å gjøre og trives med
det. Det er mer behov for pastoral
sjelesorg, flere begravelser, flere dåp,
noe som er kjempehyggelig. Teamet
fungerer godt sammen. P. Phu var én
måned sammen med meg i Arendal.
Jon Atle har vært her før. Frode Eidem
er en kjempehjelp. Jeg føler meg
privilegert å jobbe i en menighet med
flinke ansatte.

historie som jeg pleier å gjøre før jeg
kommer til en ny menighet. Hver

Telefonen ringer. P. Sigurd tar noen

p. Sigurd: Nei, men tre år i Roma
har lært meg forskjellen mellom god
kaffe og mindre god kaffe. Alle de tre
prestene er kaffedrikkere og en god
kaffe er viktig for et godt arbeidsklima.
Bortsett fra espressoen lager maskinen
også kaffe. Og te får man også. Det er
viktig å ta i mot besøkende med en god
kopp kaffe eller te.
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er det viktigste, ikke presten”
kjappe avgjørelser i sammenheng med
konfirmanthelgen på Mariaholm.
Unnskyld, den måtte jeg ta.
Helt i orden. Jeg har fått tid til å notere
litt … Det tar ikke lang tid for deg å
ta enkle avgjørelser? Det enkle er ofte
det beste? Kjenner du deg igjen i den
setningen?

Barneskolen og kirken skal utvides.
Men biskopen vet best hvordan han
innsetter prestene for bispedømmets
beste.

Du mener Rema 1000 slagordet? Ja, det
kan du si. Og så kan du tilføye Nikes
slagord også: Do it! Det nytter lite å
diskutere og ta beslutninger hvis man
ikke setter dem ut i livet etterpå. Jeg er
nok ingen Rema 1000 kunde. Jeg vet
ikke en gang hvor den nærmeste Rema
butikken er …
Det skal vi kanskje ikke utdype så veldig
mye mer. Var det etter ditt eget ønske å
komme til St. Hallvard?
Det er vel ikke akkurat riktig å si det.
Da biskopen kalte meg inn til samtalen
tenkte jeg at vi skulle snakke om noe
helt annet. Jeg kunne godt tenke meg
å fullføre bygningsprosjektene vi har

sammenheng med bygningsprosjektene
var jeg mye i avisen. Men det er ikke
ubehagelig å bli gjenkjent.
Spaserturene varte kanskje litt lengre
når du møtte folk?
Ja, det tok ofte lang tid å gå en
kilometer og så hendte det oftere at jeg
fikk rabatt i butikkene…
Før du kom til Arendal var du seks år i
Haugesund. Det var vel mindre forskjell
på denne overgangen enn nå?
Tempoet er mye lavere i Haugesund
og Arendal. Og det er lettere å komme
nærmere folk. Menigheten er også
mye mer oversiktlig. Jeg prøver alltid
å være i kirkekaffen selv om jeg ikke
har høymessen selv. Det er et av de

begynt i Arendal og se fruktene av dette
arbeidet. Ungdomsskolen er ferdig.

beste stedene å bli kjent med folk fra
menigheten.

Menighetsblad

Det er sikkert annerledes å være blant
folk i en sørlandsby enn i hovedstaden.
Å ja. Alle kjente alle på holmen der. I
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-Etter messen pleier du å hilse på alle
som deltok i messefeiringen. Er det
noe godt du tok over fra våre lutherske
brødre og søstere?
Det gjøres i mange katolske
menigheter. Jeg har tatt det over fra p.
Ivens i Stabekk.
-Er det noe som var spesielt vanskelig i
begynnelsen?
Ingenting overrasket meg negativt.
Jeg er takknemlig for medarbeiderne.
Og jeg har lært å bli glad i St. Hallvard
kirke, kontorer og menighetssal. Som
ungdom syntes jeg St. Hallvard var
mørk. Det er visstnok kommet bedre
lys siden da. Jeg er overrasket hvor godt
kirkerommet fungerer i forhold til det
jeg husker fra min ungdom. Jeg er like
gammel som St. Hallvard kirke.
-1966 var en bra årgang.
En av de beste. Uten å være hovmodig,
selvsagt.
-Det kan vi være enig i. Akustikken i
kirkebygget og i menighetssalen er ofte
en utfordring. Det har ikke du problemer
med?
Jeg har lært å bruke stemmen. Man må
spille på lag med akustikken. Dessuten

skal det snart komme bøylemikrofoner.
Da er det lettere å forstå presten
uavhengig av hvor han befinner
seg. Og man har flere muligheter i
familiegudstjenester eller i en dåp.
-Du er altså fornøyd med kirkerommet?
Det er fortsatt mange muligheter til
forbedringer. Jeg håper at folk opplever
det sakrale og hellige. Dåpskapellet
fungerer optimalt selv om den i flere år
ikke ble så mye brukt. Det er sterkt å
kunne øse vann fra døpefonten og ikke
en kvart desiliter fra en liten skål. Det
er ikke bare en handling, men et kraftig
symbol.
-Barne- og ungdomsarbeidet peker seg
ut som et viktig område?
Vi prøver å satse mye på barne- og
ungdomsarbeid. Vi utlyser en stilling
som barne- og ungdomskonsulent.
Det skal bli mer katekese og vi skal
trekke katekeseklassene inn i alle
messer. I adventstiden skal de tenne
adventskransen og synge. Å få barn til å
få en god opplevelse av å være troende
er enormt viktig. De skal føle seg
hjemme og integrert som alle grupper i
menigheten.

Side 12											

St. Hallvards

Nr 4 - 2008

-Andre viktige aktiviteter?
Menighetens Caritas har fortsatt et
stykke å gå. Inkludering av innvandrere
er viktig. Vi skal ha en person som
jobber for arbeidsinnvandrere, først
og fremst polske. Vedkommende
skal være et bindeledd mellom det
norske og polske. Men også praktisk
administrativt hjelp ved skattesaker og
usaklig oppsigelse skal være en del av
denne aktiviteten.

de får på telefonen når de ringer på en
bestemt ukedag.

-Du satser mye i disse såkalte
nedgangstider?
Det er viktig å styrke bemanningen når
barometeret peker nedover. Vi må være
tilgjengelig. Mine kapellaner mobber
meg ved å si at jeg ikke gjør noen ting
selv, bare får andre til å jobbe. Men
sånn må en sjef være … Jeg har et
ansvar som sogneprest for at ikke de
andre jobber livet av seg.
-Du er med andre ord en god
organisator?
10 år som aleneprest gir meg mye
erfaring. Da er det lettere å gå inn i
hvilken som helst situasjon. Og ofte
er det enkle og nærliggende det beste.

-Du er fornøyd med messebesøket?
Målet er å få flest mulig til å gå til
messen hver søndag. Det ser ut som
om vi har fått det til hittil. Flere og
flere søker Kirken. Det er jeg veldig
takknemlig for.

Hver prest har sine faste vaktdager og
jeg er der hele tiden. Så vet folk hvem

ikke alt …

Menighetsblad

-Finnes den samme forutsigbarheten
også i messene?
Nei, vi har nok en plan, men den er
ikke lett å gjennomskue. Ingen prest
har ”sin messe”. Vi roterer. Så det skal
ikke være forutsigbart for menigheten
hvem som feirer messen. Sakramentet
er det viktigste, ikke presten.

Det tar vi som et godt avslutningsord og
takker for oss. Tilbake på kontoret forblir
et svart og gult Stabekk skjerf. Til tross
for oppveksten i nærheten av Stabekk er
p. Sigurd ikke fotballtilhenger. Men det
skal ha skjedd i nær fortid at han brukte
det svart gule prakteksemplaret som en
rød klut mot konfirmanter fra Enga. Og
trøstet dem med ordene: Stabekk vant
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Irlenderne ja. Deilige mennesker, åpne,
morsomme å snakke med, gjestfrie.
You will love them – men husk: de
er gale. Simpelthen sinnsyke. Alle
sammen. Det skal ikke bebreides
dem, de kan ikke noe for det, det
bare er sånn. Helt gale. Jeg så frem
til Irland med økte forventninger, og
tok nattbåten fra Liverpool til Dun
Laoghaire som er Dublins havneby. Jeg
hadde dekksplass, stilte meg i kø ved

Mitt liv hos de gale
av Per Bang
Det var lenge siden, det! Det må
ha vært rundt 1950 og jeg hadde
sittet i London noen måneder
som vikar for vår faste mann
som hadde sommerferie, da det
slo meg at Irland knapt hadde
vært besøkt av noen norsk
journalist siden før krigen.
Redaktøren i Oslo ga en knepen
tillatelse med forbehold om at det ikke
måtte koste for meget. Jeg lovet å være
påholden og oppsøkte en kontakt i
Foreign Office for å få noen tips.

baren hvor man fikk sin Guinness, og
stilte meg bakerst i køen igjen og drakk
den, mens jeg ventet på å rykke fram til
neste omgang. Selv det enkleste tar sin
tid i selskap med irlendere. Serveringen
var også enkel i alle henseender,
og besto i stekte poteter, stekte egg,
eller stekte poteter-og-egg, alt for
samme pris. Jeg gikk på dekk og så
på sommerhimmelen. Da Irskekysten
begynte å tegne seg i horisonten, løp
alle opp fra baren og brølte unisont:
”Back to Sivilization!”. Det tegnet fint
dette her.
I Dublin fant jeg et hotell hvor
bekvemmelighetenes enkelhet
avgjort ville falle i redaktørens smak.
Jeg booket inn og fant frem til en
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mann som var meg blitt anbefalt, en
pensjonert sakfører.

kjøtt. Biffen her er byens beste. Du er
antagelig protestant?

- Ah, så De kommer fra London! Og
De liker engelskmennene!
- Ja visst.
- De er hyggelige mennesker,
engelskmennene, gjestfrie, morsomme
å snakke med. Men De har selvfølgelig
oppdaget at de er gale? Sinnssyke, alle
sammen. Det er ikke noe å bebreide

Jeg var ikke det heller, men jeg fulgte
hans gastronomiske råd og var
takknemlig for hans overbærenhet mot
en kjetter. Det var nå egentlig jeg som
skulle pumpe ham, da, men bordet ble
raskt snudd:

dem, det bare er sånn. En folkesykdom.

tjener du? Har du eget hus? Er du gift?
Hvor mange barn har du? Hvorfor har
du ikke flere barn?

Bedre og bedre.
Neste dag noen intervjuer om mer
seriøse saker og ting, og besøk hos en
jevnaldrende kollega i Irlands største
avis som inviterte meg til lunch.
- Det er fredag i dag, så jeg spiser
fisk – men du som nordmann bør ta

Menighetsblad

- Hvor gammel er du? Hvor meget

Selvfølgelig er de gale, og takk for det.
Jeg vet ikke hva han fikk ut av samtalen,
men jeg var henrykt, masse stoff her,
og jeg flyktet ned til et trappistkloster i
Sør-Irland, hvor ingen snakket til noen,
og tausheten var som en velsignelse
rundt mitt skrivebord.
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En glad giver er
Er du blant dem som sjenerøst
bidrar økonomisk til menighetens
drift? Er du det ikke, men ønsker å
være med å betale for en barne- og
ungdomskonsulent? Eller for en person
som skal jobbe med innvandrere for St.
Hallvard menighets Caritas? Og ellers
støtte vår menighet i dette viktige
arbeidet?
Prestene og menighetsrådet ønsker styrke
arbeidet med barn og ungdom og har derfor
utlyst en egen stilling for dette. Her trenger
vi hjelp fra dere alle til å være med å betale
lønn for denne stillingen. Har du lyst til å
hjelpe til?
Det er mange i menigheten som jevnlig
bidrar til menighetens økonomi gjennom
kollekter, kirkebidrag og gaver. Tusen
hjertelig takk til dere. Ved siden av de
kommunale tilskuddene er deres gaver
helt nødvendige for at vi som menighet
skal kunne vedlikeholde og betale alle våre
utgifter til kirken, menighetssal, prestegård
og lønn til våre ansatte – inkludert fast lønn
til prestene.
Til dere som føler et snev av dårlig samvittighet
– ikke fortvil. Har du ikke anledning til
å bidra med økonomiske midler, har jeg
forståelse for det. Skulle du derimot klare
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en god giver
å avse en eller gjerne et par hundrelapper i
måneden til Kirkens beste, oppfordrer jeg
deg til å tegne en avtalegiroavtale – så får
du skattefradrag i tillegg. (se skjema midt i
menighetsbladet).
Alle gaver, små som store mottas med stor
takknemlighet. Om du gir for eksempel 100
kroner hver måned, gjør forhåpentlig ikke
det så stort innhugg i din families økonomi.
Du får 28 % skattefritak for gaven, slik at
du faktisk bare gir 72 kroner i måneden,
menigheten mottar 100 kroner. Det blir
1.200 kroner til menigheten og 864 kroner i
gave fra deg i løpet av et år.
Skattefritaksordningen gjelder for alle
pengegaver inntil 12.000 kroner hvert år og
blir automatisk registrert på selvangivelsen.
Forutsetningen er at du tegner en avtale,
som du finner i menighetsbladet og som
bispedømmet administrerer. St. Hallvard
får så pengene overført til vår konto fra
bispedømmet.
Har du noen spørsmål om hvordan du kan
være med å støtte vår menighet økonomisk,
er det bare å kontakte menighetssekretær
Frode Eidem eller sognepresten.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest
Menighetsblad

A cheerful giver is a good giver.
Are you among those who generously
contribute financially to the running of
the parish? Or do you not contribute,
but would like to join in and help pay for
someone to work in the parish as a child
and youth consultant? Or for someone
who will work for St Hallvard Parish
Caritas and help immigrants? Could
you support the parish in this important
work?
The priests and the parish council wish to
strengthen and extend the work with the
younger members, and have therefore
advertised a position vacant as a child
and youth consultant. For this we need
help from you all, that you join in to
cover the salary. Are you willing to help?
There are many in the parish who
regularly contribute to the parish
economy at the offertory collection at
Mass, through subscription payments
and with donations. Our sincere thanks
to you. In addition to the subsidies from
the city council, your donations are
essential in order for us to be able to pay
all the expenses involved in maintaining
the church, the parish hall and the
presbytery and keeping them in good
repair, in addition to the salaries for our
employees and the priests’ wages.
For those who feel the slight prick of
a bad conscience, do not despair. I do
understand if you do not have the means
to support the parish financially. If, on
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the other hand, you are able to put aside
and give one or even two hundred kroner
each month for the welfare of the Church, I
would encourage you to arrange it through
direct debiting (avtalegiro) – so that you can
receive a tax deduction (see the form in the
centre of the magazine).
We are grateful for all donations, small and
large. If you could give for example 100 kroner
each month, we hope this would not create
too much of a problem in your economy.
With direct debiting (avtalegiro) you receive
28% tax deduction which means that in
reality you pay 72 kroner each month, while
the parish receives 100 kroner. Altogether,
for the whole year, the parish would receive
1.200 kroner while your contribution would
be 982 kroner.
The tax deduction applies for all money
donations up to 12.000 kroner each year
and is automatically registered on the tax
form. This is on condition that you sign an
agreement for direct debiting (avtalegiro).
There is a form in the centre of the magazine.
The diocese carries out the administration,
and transfers the money directly to the parish
bank account.
If you have any questions about how you
can contribute to the financial support
of the parish contact the parish secretary
Frode Eidem or the parish priest.
Father Sigurd Markussen
Parish priest

Zadowolony ofiarodawca to
dobry ofiarodawca
Czy należysz do osób, które hojnie
wspomagają finansowo działalność parafii?
Czy może nie należysz do nich, lecz chciałbyś
przyczynić się do opłacania konsulenta
do spraw dzieci i młodzieży? Lub też do
wspomagania osoby pracującej na rzecz
imigrantów w Caritasie przy oddziale parafii
Św. Hallvarda?
Księża oraz Rada Parafialna chcieliby
uskutecznić pracę z dziećmi i młodzieżą w
parafii, powołując w tym celu nowe, płatne
stanowisko. Potrzebna jest zatem pomoc Was
wszystkich, by pokryć pensję owej posady.
Czy chciałbyś pomóc?
Wielu parafian regularnie wspomaga parafię
finansowo poprzez tacę kościelną, osobne
datki na rzecz Kościoła lub inne ofiary.
Dziękujemy Wam za to bardzo serdecznie.
Oprócz wsparcia państwowego Wasze
ofiary są niezbędne, by móc utrzymywać
parafię, pokrywać wszelkie koszty budynku
kościoła, sali parafialnej, plebanii oraz by
móc wynagradzać naszych pracowników –
łącznie z pensją dla księży.
Ci, których dręczą drobne wyrzuty sumienia
nie muszą się martwić. Jeśli ktoś nie ma
możliwości wspomóc finansowo, w pełni
rozumiem tę sytuację. Gdyby jednak dało się
odłożyć jedną lub nawet kilka setek koron
miesięcznie dla dobra Kościoła, polecam
skorzystać z umowy „avtalegiro”, by w ten
sposób uzyskać także ulgę od podatku
państwowego (formularz w środku gazetki
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parafialnej).
Wszelkie ofiary, zarówno mniejsze, jak i
większe, zawsze przyjmowane są z ogromną
wdzięcznością. Jeśli na przykład miesięczna
ofiara wynosi 100 koron, prawdopodobnie ta
suma nie czyni zbyt wielkiej różnicy w Twoim
budżecie rodzinnym. Ten przykładowy
datek daje 28% ulgi podatkowej, a więc
ofiarodawca daje 72 korony w miesiącu, zaś
parafia otrzymuje 100. W ciągu jednego roku
parafia wzbogaca się o 1.200 koron, podczas
gdy Twój dar wynosi rocznie 984 korony.
Przepis o uldze podatkowej dotyczy darów
pieniężnych wynoszących do 12.000
koron rocznie, a wszelkie datki tego
rodzaju rejestrowane są automatycznie w
rozliczeniu podatkowym. Warunkiem jest
założenie umowy (przy pomocy formularza
znajdującego się w gazetce parafialnej), którą
administrować będzie biskupstwo, które z
kolei zadba o przekazanie pieniędzy na konto
parafii Św. Hallvarda.
W razie pytań dotyczących możliwości
finansowego wsparcia naszej parafii prosimy
zwrócić się do sekretarza parafialnego
Frodego Eidema lub do Proboszcza.

Ks. Sigurd Markussen
Proboszcz

Menighetsblad

Một người cho vui vẻ là một
người cho tốt lành
Có phải anh chị em là một trong những
người rất đại lượng đóng góp tài chánh
cho công việc điều hành hoạt giáo xứ?
Nếu không phải, nhưng anh chị em mong
ước tham gia vào việc trả tiền lương cho một
người phụ trách về trẻ em và thanh thiếu niên
phải không? Hoặc anh chị em là một nhân
viên sẽ làm việc cho các sắc dân ngọai kiều của
cơ quan Caritas thuộc giáo xứ St. Hallvard?
Và nếu không thì anh chị em là người giúp đỡ
công việc quan trọng đó?
Nguyện ước của các cha Linh mục và Ban
Mục vụ trong giáo xứ, là muốn tăng cường
những sinh hoạt dành cho các em thiếu
nhi và thanh thiếu niên. Vì vậy, giáo xứ
chúng ta mới đăng thông tin để mướn một
người đảm trách công việc đó. Giáo xứ
mong muốn anh chị em rộng tay giúp đỡ tài
chánh, để trả lương cho nhân viên nầy. Anh
chị em nào có hão ý muốn giúp đỡ việc nầy?
Cha biết có rất nhiều anh chị em đã rộng
tay đóng góp tài chánh cho giáo xứ, như là
tiền giỏ trong các thánh lễ; tiền đóng góp
cho giáo xứ, cũng như các quà tặng. Xin
chân thành cảm ơn tất cả quí ông bà và anh
chị em. Ngoài số tiền trợ cấp của cơ quan
chính phủ, số tiền biếu của quí ông bà và
anh chị em thật rất cần thiết để bảo trì giáo
xứ, thanh toán các khoản chi phí trong nhà
thờ, hội trường của giáo xứ, nhà cha sở và trả
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lương cho các nhân viên làm việc trong giáo
xứ - kể cả việc trả lương cho các linh mục.
Người nào cảm thấy lương tâm mình không
được yên ổn- đừng tuyệt vọng. Nếu người đó
không có khả năng đóng góp tài chánh, cha
rất thông cảm. Ngược lại, người đó có thể
sẵn sàng tiết kiệm một hay vài tờ giấy 100
kroner trong mỗi tháng cho việc rất tốt đẹp
của Giáo hội, cha khuyến khích người đó
ký tên vào phiếu chuyển tiền định kỳ qua
ngân hàng hay bưu điện, sau đó họ sẽ được
khấu trừ thêm vào tiền khai thuế ( xem
mẫu đơn ở trang giữa của tờ báo giáo xứ)
Mọi quà tặng, dầu nhỏ dầu lớn, giáo xứ nhận
với hết lòng cảm ơn. Nếu một người biếu
100 kroner trong một tháng thì cũng hy vọng
không quá nặng nề cho tài chánh gia đình.
Người đó sẽ được nhận 28 % miễn thuế do
quà tặng như thế, có nghĩa là người đó chỉ
tặng cho giáo xứ 72 krone, cho dẫu giáo xứ
đã nhận 100 kroner. Như vậy trong một năm
giáo xứ nhận được 984 kroner trong số tiền
1.200 kroner của một người tặng giáo xứ.
Điều lệ về miễn thuế có giá trị cho các số tiền
tặng lên đến 12.000 kroner mỗi năm và tự
động được ghi vào trong tờ khai thuế về lợi
tức hằng năm . Với điều kiện là người đó đã ký
định kỳ, như nguời đó đã tìm thấy nơi báo giáo
xứ hay như Tòa Giám mục điều hành. Giáo
xứ St. Hallvard nhận được tiền do Tòa Giám
mục chuyển vào trương mục của giáo xứ .
Nếu người nào thắc mắc làm sao có thể trợ

giúp tài chánh cho giáo xứ, xin vui lòng tiếp
xúc với ông Frode Eidem là Thư ký của giáo
xứ hoặc với cha chánh xứ.
Linh mục chánh xứ
Sigurd Markussen

kdKte;J mspg;gtNu
ey;y gqËfspgÊghsH
jhhs kdwÊghdÊikAldÊ MyagÊgqÊ¢dÊ
nghUshjhujÊjpwÊFgÊ ep§Ajtp nraËgtHfspyÊ ePqÊfSkÊ xUtuh? ,yÊiyah? mtÊthnwdpyÊ ßdÊtUkÊ VjhtnjhU gzpfÊF ep§Ajtp nraÊa
tpUkÊG¢wPHfsh? rpWtH - ,isNahH
MNyhrfH (Barne og ungdomskonsulent)
myÊyJ Gdpj fyÊthlÊ gqÊ¢dÊ fupjÊjhrpdÊ (Caritas), ntspehlÊltHfSfÊnfd (Innvandrere) gzpGupAkÊ xUtUfÊF C§akÊ toqÊFtjwÊF myÊyJ
gqÊ¢dÊ KfÊ¢a gzpfSfÊF cjtpGupa
tpUkÊGfpwPHfsh?
gqÊFfÊFUfÊfSkÊ gqÊFrÊrigAkÊ>
rpWtH - ,isNahUfÊfhd gzpia
NkYkÊ rpwgÊghf MwÊWkÊ NehfÊFldÊ
xU gzpgÊghsiu epakpgÊgjwÊfhd
xU ntwÊwpljÊjpwÊF tpzÊzgÊgkÊ NfhupAsÊsJ. ,eÊjgÊ gzpgÊghsupdÊ
C§ajÊij toqÊFtjpyÊ cqÊfsÊ gqÊfspgÊG NjitgÊgLfpwJ. ,jwÊF cjt
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cqÊfSfÊF tpUgÊgkh?
vkJ gqÊfpYsÊs gy gqÊFkfÊfsÊ> §UgÊgypáyÊ fhzpfÊif
nrYjÊJtjdÊ%ykÊ> mdÊgspgÊGfsÊ myÊyJ khjheÊj gqÊfspgÊGfsÊ %ykÊ gqÊfpdÊ nghUshjhujÊ§wÊF
cjåtU¢dÊwdH. mtHfsÊ vyÊNyhUfÊFkÊ kdKteÊj ezÊwpfisjÊ njupåjÊJfÊnfhsÊ¢dÊNwhkÊ. MyagÊ guhkupgÊG> MyagÊ gqÊ¢dÊ
,ju flÊblqÊfsÊ> FUfÊfsÊ ,yÊykÊ
vdÊgdtwÊwpdÊ guhkupgÊGfSfÊfhd nryTfsÊ> FUfÊfsÊ C§akÊ
cl;gl Myag; gzpahsHfSf;fhd
C§akÊ NghdÊw nryTfSfÊF X]
ÊNyh khefujÊ§lkpUeÊJ ¢ilfÊFkÊ njhifAldÊ cqÊfsÊ gqÊfspgÊGkÊ kpf
mtrpakhdJ.
gqÊfspgÊGrÊ nraÊatpyÊiynadÊW
tUeÊJ¢wPHfsh? gqÊfspgÊGrÊ nraÊa
tr§áyÊiy vdÊwhyÊ vkÊkhyÊ mij
åoqÊ¢fÊnfhsÊs KbAkÊ. mgbáyÊiynadÊwhyÊ khjheÊjkÊ xU rpy 100 jhsÊfis MyajÊ§wÊfÊFfÊ nfhLfÊfKbAkÊ
vdÊW vzÊZ¢zËwPHfsh? mjwÊF kpfrÊ rpweÊj top ‘Avtalegiro” KiwahFkÊ. ,jwÊfÊF tuprÊrYifAzÊL. (gqÊF
,jopdÊ ‘Menighetsbladet” eLgÊgF§iagÊ
ghHfÊfTkÊ) rpwpa> ngupa mdÊgspgÊGfsÊ
vyhkÊ ngUkÊ ezÊwpAldÊ VwÊWfÊnfhsÊsgÊgLkÊ. Cjhuzkhf ePqÊfsÊ xtÊnthU khjKkÊ 100 FNwhzH
nfhLjÊjhyÊ mJnthzÊWkÊ ngupjhf
cqÊfsÊ FLkÊggÊ nghUshjhujÊi-

Menighetsblad

jgÊ ghjpfÊfhJ vz;W vz;ZfpNwhk;.
mjÊJldÊ ,jpyÊ cqÊfSfÊF 28% tuprÊrYifAKzÊL. mjdÊgb cqÊfsÊ
nryT khjkÊ 72 FNwhzHfsÊ klÊLkÊ.
MzhyÊ MyagÊ gqÊF ngWtJ 100
FNwhzHfsÊ. mjhtJ xU tUljÊ§yÊ
MyajÊ§wÊF 1200 FNwhzHfsÊ fpilfÊf> cqÊfsÊ gqÊfspgÊG 984 FNwhzHfshf ,UfÊFkÊ.
tuprÊrYiffÊfhd cr;r tuk;G xU
tUlj;§w;F 12 000 FNwhzHfshFk;.
ePq;fs; ,e;jg; gqÊfspgÊGf;F> mjw;Fupa
gj;§uj;§y; xg;gkpLk; gl;rj;§y;>
(gj;§uk; gqÊF ,jopy; ‘Menighetsbladet” cs;sJ) mJ MaH mtHfspd; epHthfj;jhy; epHth¢f;fg;gl;L>
mq;¢Ue;J vkJ gq;¢w;fhd
tq;¢f;fz¢y; gzk; ,lg;gLk;.
cq;fSf;F ,J åilakhf VjhtJ Nfs;åfs; my;yJ Nky§f
åguq;fs; Njitg;gbd;> gq;F epHthfr;
nrayhsH: Frode Eidem cld;
my;yJ gq;Fj; je;ijAld; njhlHG
nfhs;sTk;.
p. Sigurd Markussen
gq;Fj; je;ij
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Hva har skjedd?
Taizé - liturgien i St Hallvard
P. Andreas Rupprecht SM
ungdomsprest@nuk.no

Taizé er en liten landsby i Frankrike
hvor Roger Schutz etter den andre
verdenskrig grunnla en økumenisk
kommunitet som i dag består av
over hundre brødre fra forskjellige
land, både katolikker og protestanter.
Kommuniteten lever i benediktinsk
tradisjon, med «bønn og arbeid».
Hvert år tiltrekker kommunitetens
spiritualitet tusenvis av unge
mennesker fra hele verden. Her møtes
folk fra ulike konfesjoner og kulturer
– troende eller tvilende – til samtaler,
måltider og bønner inspirert både av
middelalderens mystikk og et moderne,
multikulturelt Europa.
Taizé står bak en egenartet form for
liturgisk musikk med enkle fraser,
oftest ord fra Bibelen, som repeteres
eller synges i kanon. Denne formen
reflekterer fellesskapets vektlegging på
bønn og meditasjon.

Sangene har spredd seg verden rundt,
og noen finnes også i NUKs nye
sangbok «Adoremus». De kan ikke
bare deles av katolikker og protestanter,
men også i flerspråklige grupper fordi
tekstene er kort og finnes ofte i flere
språk.
Kveldsbønnen i Taizéform som består
av sanger, lesning i flere språk, forbønn
og stillhet, finnes det i Pauluskirken,
Grünerløkka, hver første fredag i
måneden, kl. 20. I noen måneder
nå har vi også hatt kveldsbønn i St
Hallvard hver tredje fredag i måneden,
kl. 20. Det har vært bra oppmøte fra
første gang, men vi kan trenge noen til
som enten kan hjelpe med å sette opp
kirken og menighetssalen eller som kan
være forsanger eller gitarspiller.

Konfirmanthelg på Mariaholm
Helgen 15. – 16. november deltok 27
konfirmanter fra 10. klasse + ledere
og p. Sigurd på konfirmanthelg på
Mariaholm
Foto (motstående side): Peter Ottersen
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Teleslynge i kirken
Vi minner om at St. Hallvard
menighet har montert teleslynge
i selve kirken. Sett høreapparatet
i ”T” eller ”MT” stilling for bruk.
Dessverre er mottaksforholdene
i sakramentkapellet inntil videre
dårlig, men i kirken viser våre
tester at systemet virker bra. Vi
er takknemlig for tilbakemelding
fra brukere om hvordan systemet
fungerer slik at vi evt. kan
forbedre forholdene.

Menighetsblad
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Takk til kirkekaffegledesspredere Stor takk til alle dere som stiller opp
søndag etter søndag og nærer oss med
kaker, vafler, vårruller osv osv. Vi har laget
et takkebilde til alle våre store og små
kirkekaffemedhjelpere!
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Hva skjer?
Menighetsrådet
Det nye menighetsrådet hadde sitt
konstituerende møte 15. oktober.
I henhold til de nye statuttene er
sognepresten rådets formann og vi
har ikke lenger en legperson som
menighetsrådsleder.
Derimot har vi i en ordstyrer som
ivaretar noen av den tidligere leders
oppgaver. Som ordstyrer ble valgt
Thor Anders Austad Svensson.
Menighetssekretær
Frode
Eidem
fortsetter som rådets sekretær. Vi håper
å kunne intervjue ordstyrer i neste
nummer av Hallvardsvaka!

Menighetsblad

Menighetsrådet vedtok i sitt siste møte
at
gaver
som legges
pengebøssen som henger ved St. Hallvard statuen
skal være øremerket Caritas sitt arbeide.
Ønsker du å gi en gave til Caritas, gjøres
det gjerne her.

Ny layout av Hallvardsvaka
Takk til Josef Ottersen som har sagt
ja til å utforme Menighetsbladet slik
at det blir ekstra vakkert. P. Sigurd
presenterte han for meg for noen dager
siden på følgende måte: ”Det er en av
”mine” ungdommer fra Arendal, men
som nå studerer i Trondheim. Han er
en kløpper på layout og lignende og har
drevet eget firma noen år”.
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Messeintensjoner
Mange ønsker at vi prester skal feire messe for spesielle
intensjoner og anledninger. Noen er vant til at det finnes
egne ”messeintensjonskonvolutter” til dette bruk og vi
har fått trykket opp slike. Bak i kirken, hos prestene og
på menighetskontoret finnes slike konvolutter. Dersom
du ønsker at vi prester skal feire messe for en av dine
intensjoner, vær vennlig å fyll ut feltene på forsiden av
konvolutten. Om du ønsker å gi et økonomisk bidrag til
kirken, legg da et selvvalgt beløp i konvolutten og lim den
igjen. Gi konvolutten enten i kollektkurven, direkte til
en av prestene eller til menighetskontoret. Ønsker du en
messe feiret på en spesiell dag, kan det være en fordel at
du avtaler dette direkte med en prest.
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Kjære nye og gamle venner av Eidene
Mariaforeningen har også i år gleden av å kunne invitere til et opphold på Eidene
på Tjøme, et av Røde Kors sine feriesteder.
Tid: 16. juni -24.juni, 2009 (8 dager)
Pris: kr 1700 pr/pers dobbeltrom, kr 2250 pr/pers enkeltrom
Vi ordner med busstransport til og fra Eidene som er inkludert i de ovennevnte
priser. På grunn av plassreservering trenger vi rask tilbakemelding på om du /
dere ønsker å delta. Vennligst gi meg beskjed på tlf: 22982165 / St Olav
Besøksadresse: Eidene senter, Helgerødveien 100, 3145 Tjøme. Tlf. 33303232
Med vennlig hilsen
For Mariaforeningen, Bjørg Halmøy

En fin julegave!
Sterk lyrikkdebut!
Med boka “Under min skygge”
debuterer Randi Christensen
som prosalyrisk forfatter. Hennes
diktning er som en fargerik
billedvev over menneskelivets
kår, - fra mismotets innkrøkethet
i seg selv, gjennom ordenes jag
etter mening og samfunn fram til
stillheten i Ordet som føder.

Randi Christensen er født i 1928
i Sandefjord, men har siden 1953
bodd i Oslo. Hun er utdannet
spesialpedagog og har mangeårig
praksis i døveskolen, med taletrening
og begynnende språk -opplæring
som spesialfelt. Hun har deltatt i
døvekirkens tilbud om trosopplæring
for døve barn. Hun har en sønn og tre
barnebarn. Hun er legfransiskaner
og har vært trofast kirkegjenger i St.
Hallvard i mange år!

Tittel: Under min skygge
Forfatter: Randi Christensen
ISBN: 9788292789353 2008
Bestill den fra forlaget Publica: http://www.publicabok.no/
Menighetsblad
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Ledig stilling som
barne- og ungdomskonsulent
og kontormedarbeider
i 100% stilling.

•

Et godt arbeidsmiljø i St. Hallvard kirke på
Enerhaugen i Oslo.

•

Gode muligheter for personlig og faglig
utvikling.

St. Hallvard menighet søker etter en barne- og

•

ungdomskonsulent (50%) og kontorarbeider
(50%) som kan være med å videreutvikle barne-

En trygg arbeidsplass med velordnede
arbeidsforhold

•

Opplæring/oppfølging

og ungdomsarbeidet i St. Hallvard menighet.
Stillingen er delt mellom å være barne- og
Menigheten søker en medarbeider med:

ungdomskonsulent og kontorarbeider på

•

Fullført relevant utdannelse for arbeid med

menighetskontoret og innebærer tett samarbeid

barn og ungdom

med prestene og menighetssekretæren. Det må

Evne og lyst til å engasjere barn og unge i

påregnes en del kvelds og helgearbeid.

•

Den katolske kirke

•

Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens

Det vil bli stilt krav til pedagogisk evne /evt.

lære

utdanning, leder- og administrasjonserfaring i

Gode evner til kommunikasjon

tillegg å beherske norsk språk både skriftlig og

Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over

muntlig.

tid og som er ryddig og nøyaktig
•

Et positivt menneskesyn

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

•

Kunnskap og erfaring innen kontor og

Stillingen avlønnes etter statens lønntrinn 30-40

administrasjon

avhengig av kompetanse og erfaring.
Tiltredelse etter avtale.

Vi kan tilby:
•

En selvstendig og utfordrende stilling hvor du

Søknad sendes innen 31. desember 2008 til

kan bidra til menighetens og enkeltpersoners

St. Hallvard menighet v/p. Sigurd Markussen,

vekst og utvikling.

Enerhauggt. 4, 0651 Oslo.
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Går du med gifteplaner i 2009?
Alle som har tenkt å gifte seg katolsk
må gjennom et forberedende kurs. I St.
Hallvard følger vi samme kursplan som
i St. Olav domkirkemenighet, det vil si
at vi avholder seks kurskvelder fordelt
på tre måneder. Det er viktig at alle som
ønsker å gifte seg melder fra så tidlig
som mulig til menighetskontoret og
prestene, senest fire måneder før vielsen
finner sted, enten dere skal gifte dere i
Norge eller i utlandet.

å delta i). Følgende kvelder har vi satt av
til kurset:
Tirsdag 13. januar
Onsdag 28. januar
Tirsdag 10. februar
Tirsdag 24. februar
Tirsdag 10. mars
Torsdag 19. mars

Første ekteskapsforberedende kurs i St.
Hallvar menighetstarter opp tirsdag den
13. januar. Kurset går over seks kvelder
fra kl. 18.30 – 20.00 (Det er kveldsmesse
i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til

Påmelding til p. Sigurd Markussen – eller
menighetskontoret før første kurskveld.

Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som
dekker alt kursmateriale.

Det vil også bli arrangert nytt kurs i
perioden mars – mai.

Familiesenteret
Oslo Katolske Bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 2000.
Kontoret har følgende hovedoppgaver: Ekteskapsforberedelse, vern om
livet, familieplanlegging, veiledning til ektefeller, råd/inspirasjon til dem
som lever i blandede ekteskap.
Ansatte: Maria Elisabeth Fongen (leder), Elzbieta Schjetne (medarbeider,
psykoterapeut) og p. Andreas Rupprecht.
Kontakt: familie@katolsk.no, Akersveien 16A, Oslo, Tel: 23219545
Hjemmeside: http://www.katolsk.no/okb/familie/
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Messer på Nesodden
Til alle dere som bor på og rundt Nesodden,
her følger en god nyhet! For å bedre
messetilbudet til dere har menigheten
inngått en ny avtale med Nesodden
kirkelige fellesråd om å leie Skoklefall
kirke to ganger i måneden for katolsk
messefeiring. Det betyr at det ikke lenger
vil bli feiret messe i Nesodden gamle kirke
og vi takker menighetsråd og menigheten
der for deres gjestfrihet gjennom lange
tider.
Fra og med nyttår vil det i stedet bli feiret
messe i Skoklefall kirke den 1. og 3. søndag
i hver måned kl. 13.30. Etter hver messe
blir det kirkekaffe i menighetshuset vis a
vis kirken.
Vi takker fellesrådet, menighetsrådet og
menigheten i Skoklefall for deres positive
respons på vår forespørsel og ser frem til et
godt samarbeid i tiden som kommer.
Første messe i Skoklefall kirke blir søndag
18. januar. Så fortløpende 1. og 3. søndag.
Dette betyr at det blir dobbelt så mange
messer og på regelmessige søndager. I
tillegg feires messene tidligere på dagen
så enda flere kan delta. Vi håper på stor
oppslutning, slik at vi kan ta opp igjen både
Menighetsblad

ministrantarbeid og på sikt også katekese.
Ønsker du å hjelpe til med å være kirkevert
og ordne før og etter messen, eller hjelpe til
med kaffe, te og saftlaging, kanskje bake en
kake eller to. Si fra og ditt bidrag og hjelp
blir tatt i mot med åpne armer.
Desember messene i år blir siste messer i
Nesodden gamle kirke i denne omgang,
messe den 14. desember kl. 17.15 og
midnattsmesse på julaften kl. 23.15.

Er du student i Oslo?
Hver onsdag i skoleåret feires det katolsk
messe i Frederikke kapell på Blindern
kl. 12.15 med etterfølgende kirkelunsj
i kantinen. P. Arnfinn Haram o.p. er
studentprest og tilgjengelig fra kl. 11.00 i
kapellet for samtale og evt. skriftemål.

Er du student på Ås?
Av og til vil det bli feiret messe for studenter
og andre interesserte på Ås. Neste gang er
onsdag 17.12.kl 1830 i lille Frans kapell,
Meyers vei 13 A, 1430 Ås.
Kontakt Aslaug Espe, tlf: 41699337 eller
67408882. Eller kontakt menighetskontoret
for nærmere informasjon.

Side 31

Nr 4 - 2008

Søndagsmesser for de som liker
å ligge lenge i sengen…
For alle studenter, ungdom og voksne i
alle aldre, arbeider vi med å starte opp
søndagsmesser i St. Hallvard hver søndag
kveld kl. 19.00 med etterfølgende kirkekafé
eller lignende spesielt for dere som liker å
ligge lenge i sengen en søndag.
Erfaringsmessig kan studenttilværelsen
være hard i helgen, derfor skal vi prøve å
få til et messetilbud for dere og med dere.
Om du har lyst til å bidra musikalsk eller
på andre måter, si i fra til p. Arnfinn Haram
o.p. eller p. Andreas Rupprecht sm, evt.
også til p. Sigurd Markussen. Følg med på
nyåret, endelig dato for oppstart er ennå
ikke avklart.

Månedlige familietreff i
St Hallvard våren 2009
Småbarnsfamilier i St Hallvard inviteres til
familietreff én lørdag i måneden i kirken.
Familietreffene er et tilbud til familier med
barn i alderen 0-5 år. Aktivitetene vil være
tilrettelagt for barn fra 3 år og oppover,
men vi vil også forsøke å inkludere de
yngste barna. Foreldrene selv vil også bli
bedt om å bidra til at deres barn får mest
mulig glede av familietreffene gjennom
familiens deltakelse.

Formålet med familietreffene er
først og fremst å gi de minste barna en
anledning til å bli bedre kjent med Kirken i
en setting som er tilrettelagt for dem.
På hvert familietreff vil vi ha en
sangstund, høre en Bibelfortelling og ha
aktiviteter knyttet til Bibelfortellingen og
kirkeåret. Noen av aktivitetene vil foregå
i samlet gruppe, mens andre vil være mer
aldersdelt.
Familietreffene starter kl 10.00,
samtidig som katekesen. Vi vil delta i
messen kl 11.00, og noen ganger bidra
med sang i denne. Vi avslutter kl 13.30.
Deltakerne bes om å ta med seg matpakke,
da vi vil spise en felles lunsj.
Familietreff våren 2009, kl 10.00-13.30:
lørdag 31. januar
lørdag 21. februar
lørdag 21. mars
lørdag 18. april
lørdag 16. mai
lørdag 13. Juni
Familietreffene
arrangeres
av
frivillige, og alle som ønsker å bidra til
familietreffene på ulike måter oppfordres til
å ta kontakt! Vi ser frem til godt samarbeid
med alle familier som deltar!
For mer informasjon, ta kontakt med
Marta & Stian Erdal:
Tlf.: 45 21 76 48 eller
e-post: bivand@hotmail.com
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Messetider i St. Hallvard
Ordinære

Skriftemål

St. Hallvard kirke

Skriftestolene i kirken er
Søndag:
betjent i tiden mellom
09:30 fromesse,
fromesse og høymesse på
11:00 høymesse (første søndag søndager.
i måneden familiemesse),
Hverdager: 17:00-17:50.
13:00 messe på polsk,
Lørdager:
17:30-18:00.
16:00 messe på engelsk,
Andre tider etter avtale
17:30 messe på tamil.
Messe på vietnamesisk 2. og
4.søndag i måneden kl. 14:30.
Mandag til fredag:
17:00 sakramentstilbedelse
18:00 messe
Onsdag: kl. 11:00
hverdagsmesse, Kontaktklubb.
Lørdag:
kl. 10:00 hverdagsmesse
kl. 18:00 første søndagsmesse

Messetider i julen
Julaften – onsdag 24. des
13.30 - Familiemesse
15.00 - Familiemesse
17.00 - Messe på tamil
19.00 - Messe på vietnamesisk
23.00 - 1. julemesse - 		
Midnattsmesse
23.15 - Midnattsmesse i 		
Nesodden kirke

1. juledag – torsdag 25. des
St. Hallvard Syd –
09.30 - 2. julemesse - 		
Holmlia messested (Holmlia
kirke)
Søndag: kl. 17.00 messe
Nesodden gamle kirke:
Søndag 14/12 kl. 17.15 og
julaften 24/12 kl. 23.15
Menighetsblad

Fromesse
11.00 - 3. julemesse - 		
Høymesse
13.00 - Messe på polsk
14.30 - Messe på vietnamesisk
17.00 - Messe i Holmlia kirke

2. juledag fredag 26. des
11.00 - Høymesse
16.30 - Messe på tamil
Lørdag 27. des
10.00 - Messe
18.00 - Messe
Søndag 28. desember
09.30 - Fromesse
11.00 - Høymesse
13.00 - Messe på polsk
14.30 - Messe på vietnamesisk
16.00 - Messe på engelsk
17.15 - Messe på Holmlia
17.30 - Messe på tamil
Mandag 29. desember
18.00 - Messe
Tirsdag 30. desember
18.00 - Messe
Nyttårsaften onsdag 31. des
11.00 - Messe
18.00 - Takksigelsesmesse
19.15 - Takksigelsesmesse på
tamil
Nyttårsdag torsdag 1. januar
11.00 - Høymesse
13.00 - Messe på polsk
14.30 - Messe på vietnamesisk
17.30 - Messe på tamil
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Enerhaug-nytt
DØPTE
20.09.08 André Mikhail Sebastian Panotes (St.
Magnus, Lillestrøm)
20.09.08 Anne Isabella Jacinto Granli (St. Olav,
Oslo)
20.09.08 Faith Andreana Regis (St. Olav, Oslo)
20.09.08 Felix Sureswaran (St. Joseph, Oslo)
21.09.08 Joachim Alexander Haglund (St.
Joseph, Oslo)
27.09.08 Louise Keser Bakken (St. Hallvard)
27.09.08 Isabella Katelyn Castro (St. Olav, Oslo)
27.09.08 Kristoffer Aiden Castro (St. Olav, Oslo)
28.09.08 Hedda Follesø (St. Hallvard)
04.10.08 Kate Kristin Adolfo Casino (St.
Hallvard)
04.10.08 Cindy Tran (St. Olav, Oslo)
04.10.08 Marielle Nimfa Arciaga Løwer (St. Olav,
Oslo)
11.10.08 Joren Anthony Payabyab Rivera (St.
Hallvard)
11.10.08 Christina Noonn Diasomito (J)
11.10.08 Mathilde Gwardys (J)
18.10.08 Yonathan Georgeo (St. Hallvard)
18.10.08 Martin Johan Tolo (St. Hallvard)
19.10.08 Kevin Vinh Pham (St. Olav, Oslo)
19.10.08 Anisha Tran Khamsita (St. Olav, Oslo)
19.10.08 Dan Khoy Chu (St. Olav, Oslo)
25.10.08 Diruby Nhu-Y (St. Hallvard)
25.10.08 Patrick Nicolai Asmaro (St. Hallvard)
25.10.08 Miryan Ghassan Jalal Yunus (St.
Hallvard)
25.10.08 Lina Anwar Luis Mansour (St.
Hallvard)
25.10.08 Charles Julian Magsino Ofrin (St. Olav,
Oslo)

25.10.08 Sofie James Lyngstøl (St. Olav, Oslo)
01.11.08 Sidona Daniel (St. Olav, Oslo)
01.11.08 Soliana Daniel (St. Olav, Oslo)
01.11.08 Martine Danielsen (St. Olav, Oslo)
09.11.08 Jakob Emanuel Erdal (St. Hallvard)
15.11.08 Joel Yonathan Berhane (St. Hallvard)
15.11.08 Ainsley Ocampo Valencia (St. Olav,
Oslo)
15.11.08 Celina Holm (Ullevål Sykehus)
22.11.08 Jade Helene Vasques Laursen (St. Olav,
Oslo)
22.11.08 Stella Amalie Tveteraas Helgø (St.
Hallvard)

OPPTATT I KIRKENS FULLE
FELLESSKAP
09.09.08 Herman Nikolai Reimers Massen
(Lunden kloster, Oslo)
04.10.08 Bjørg Mai Salberg (St. Dominikus, Oslo)

EKTEVIET
21.06.08 Katrine Karol Jenson og
Christer Alexander Jenson (St. Hallvard)
11.10.08 Guro Birgitte Sigmundstad og
Henrik Theodor Strøm (St. Hallvard)

DØDE
04.08.08 Lidia Budilski
11.11.08 Hans Michael Taxt
16.11.08 Celina Holm
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Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:
p. Sigurd Markussen
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 23 11
Sigurd.Markussen@katolsk.no
Kapellaner:
p. Nguyen Thanh Phu
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32 05
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no
p. Jon Atle Wetaas
Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo
22 43 07 71
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no
Messer på tamil:
p. Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Akersvn 6, 0177 Oslo
Inpa@katolsk.no
23 21 95 76.

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no
Vaktmester:
Christy Reginold Lawrence
Renholder:
sr. Agatha Ban T. Cu og Anne Theresa
Anh Tram Hoang
Sakristan:
sr Veronika Paulina Szelejewska
Frivillige på kontoret:
Liv Helmen, Berit Müller, Eileen
Tørnes, June Skaug, Gro Hindahl.
Ordfører i menighetsrådet:
Thor Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no
St. Hallvardsguttene
Dirigent: Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com

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

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

Parkering
Der er alltid vanskelig å parkere ved kirken på søndager. Er du klar over at der er
mange ledige og gratis parkeringsplasser
ved Munch-museet? Kort gangavstand.
Husk at alle plassene utenfor kirkeinngangen er reservert.

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
tlf: 23 30 32 00
fax: 23 30 32 01
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard
Kontortid
Mandag til fredag kl 0900-1500
Holmlia messested
Alle henvendelser til menighetskontoret.

Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter, om vi bruker feil
navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. Send oss gjerne en
e-post... TAKK!!
Forsiden: Årets symbolske julegave fra Caritas er et tre. Les mer på caritas.no
Baksiden: Lund, Kjell og Slaatto, Nils: “St. Hallvard kirke og kloster”
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