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Vente på Gud
Julen 2009
Vær stille, menneske,
legg ordene fra deg
og se:
Et stjernetegn
favner jorden.
Vær stille, menneske,
og lytt:
Porten er åpnet,
og sfærene synger.
Det tidløse
hviler i tiden.
Vær stille, menneske,
legg dårskapens våpen
fra deg
og knel.
Randi Christensen

Hvordan kan vi vente på Gud, spør Henri J. M.
Nouwen i boken Bread for the Journey (Brød på
reisen).
Vi må vente tålmodig. Men tålmodighet er
ikke ensbetydende med å være passiv. Å vente
tålmodig er ikke som å vente på bussen, vente på
at det skal slutte å regne eller på at solen skal gå
opp. Det er en aktiv venting, der vi lever helt og
fullt her og nå, og så får vi oppdage sporene etter
Ham som vi venter på.
For å oppdage sporene, må vi finne rom for
stillhet, legge stresset og maset fra oss, i alle fall i
noen korte øyeblikk…
Dette blir mitt siste nummer som redaktør for
Hallvardsvaka. Det har vært en fin tid. Jeg har
fått kontakt med mange i menigheten gjennom
dette arbeidet. Jeg takker for meg som redaktør,
men jeg vil gjerne fortsette å skrive.
Jeg ønsker dere alle en velsignet advents- og
julehøytid.
Aslaug Espe, Redaktør

Menighetsblad
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Kjære menighet!
Jeg vet ikke om andre er av samme
oppfatning, men jeg selv synes denne
høsten har gått alt for fort. Nå er det
allerede snart jul, og de aller fleste
begynner å få en viss julestemning.
En julestemning som omfatter
både verdslige og religiøse områder.
Julematen er kanskje allerede planlagt,
gaver er laget eller kjøpt, eller vil bli kjøpt
i siste liten julaften – like før butikkene
stenger. Julekort er sendt, eller en sitter
med dårlig samvittighet for at det ikke
ble noe tid til julekortskriving i år.

Så var det det religiøse området da.
Mange har deltatt i menighetens messer
og gjennom lesningene nå før jul, begynt
en åndelig forberedelse på feiringen av
det store mysteriet at Gud ble menneske.
Det er gjerne ofte slik at barna gleder seg
intenst til jul. Det er så mye som skjer,
og det skapes ofte (blant barna) enorme
forventninger om julen. Vi voksne
har det nok heller slik at vi bekymrer
oss for om alt er i orden, om vi har
husket alt osv, og vi har alle våre ulike
familietradisjoner som skal tilpasses
både den ene og den andre.
En av de flotteste tradisjonene jeg vet
om, er å delta i midnattsmessen på
julaften. Å være med og feire, sammen
med hele verdenskirken at Jesus Kristus
kom til verden, at Gud ble menneske,
inkarnasjonens mysterium, det er stort.
Å gå i kirken sent på kvelden og delta
under midnattsmessen er for veldig
mange tiden for å senke skuldrene og la
det virkelige julebudskapet sige inn.
Selv om vi har hørt juleevangeliet 100
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ganger tidligere, er det likevel ikke til å
unngå å bli rørt når en hører historien
om Jesu fødsel lest i kirken.
Da dette lille barnet ble født, begynte en
ny æra for menneskeheten. Vel hadde
Gud ved flere anledninger involvert seg
i hvordan vi mennesker levde. Mange
hadde han kalt til å hjelpe menneskeheten
til et nærere forhold til ham selv, men
aldri hadde han åpenbart seg på samme
måte som nå. Ved at Gud ble menneske
gjennom Jesu fødsel, fikk mennesket et
nytt perspektiv. For troende mennesker
i dag er ikke Gud bare en fjern makt
i himmelen. Han har selv gått rundt
på jorden. Han har snakket og spist
med folk, han har helbredet utallige
mennesker, samlet tusener på tusener til
en ny omvendelse, til å se Gud på en ny
måte. Gjennom sitt voksne liv har han
preget menneskeheten ved sin væren.
Ved å innstifte sakramentene har han
gjort det mulig for oss å oppleve hans
nærvær på en konkret måte, kanskje aller
mest gjennom vår feiring av Eukaristien,
nattverden i messen. Her kommer Jesus
til oss i skikkelsen av brød og vin, hans

Menighetsblad

eget dyrebare legeme og blod. Vi får
del i ham og han blir en del av oss. Noe
større kan vi mennesker knapt oppleve.
Tja, er det kanskje noen av dere som
sier. Dette ble litt vel fromt. Likevel vil
jeg hevde at dette er sentrum for vår
katolske kristne identitet – at vi møter
vår Herre, Jesus Kristus, i sakramentene
og
som
høydepunkt
gjennom
Eukaristifeiringen.
Er du blant de rundt 7 000 i menigheten
som jevnlig går i kirken og deltar i
messen, vil du antakelig si deg enig.
Er du kanskje heller blant de nesten 4
000 som sjelden eller aldri går i messen,
vil jeg invitere deg spesielt til å delta i
messefeiringen denne julen. Du, som
alle andre, er hjertelig velkommen til
å leve ut din trosidentitet gjennom
deltakelsen i menighetens store
fellesskap i messen. Kjenner du ingen
som går i kirken, sier du?, Ikke noe
problem. Det er flere andre som går i
kirken som ikke kjenner så mange. Den
største faren du kan oppleve da, er at du
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kanskje blir kjent med noen andre, og
det er vel egentlig ikke så ille. Prestenes
ansikt har du sikkert sett før, så vi er
ikke fullstendig fremmede, håper jeg.
Snart ringes julen inn gjennom
kirkeklokker fra alle kirkene i vårt land.
Klokkene kaller oss til et møte med Gud
som er enestående. Gud ble menneske,
i kjøtt og blod, for min og for din skyld.
For vår skyld ble han født;
”For så høyt har Gud elsket verden at
han gav sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.” (Joh 3,16)
En velsignet julehøytid ønskes dere alle!
p. Sigurd Markussen
Sogneprest

Preste
Den 1. mars 2006 ble St. Eystein presteseminar offisielt opprettet. Nå kunne
endelig utdanningen av prester til Kirken skje i Norge. Inntil nylig ble alle prestestudentene sendt ut av landet, og de
nærmest forsvant for alles i øyne i 6 år.
Dette ønsket biskopen å gjøre noe med.
Ikke bare var det en tro på at vi hadde
egne akademiske ressurser i Norge til å
gi en god og grundig teologisk utdannelse, men det var også et sterkt ønske om
at studentene skulle få sine formasjonsår i sterkere tilknytning til menighetene
her til lands hvor de en dag ender opp
med å virke.
Som kjent; ting tar tid. Sakte, men sikkert, begynte arbeidet med å bygge opp
seminaret. Ulike personer ble hentet inn

Prestemøte på Mariaholm i oktober 2009 (foto: p. Pål Bratbak)
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studentene i St. Hallvard
og involvert, og arbeidene med selve seminarbygningen der studentene skulle
bo begynte. I 2007 ble Alexander Golding tatt opp som den første seminaristen til å utdannes i Oslo. I 2008 ble
ytterligere 5 seminarister tatt opp, deriblant Tao Nguyen og Martin Blom.

Hva er en presteutdannelse?
Vi seminarister har vært synlige i og
rundt deler av alt det som skjer i St. Hallvard. Mang en søndag har vi løpt rundt i
kirken, med og uten soutan (“prestekjolen”). Men hva holder vi på med ellers,
og hvordan er denne utdannelsen?
Som mye annet i Kirken er det også lange tradisjoner for hvordan en prest skal
utdannes. Formasjonen, eller utdannelsen, bygger på 4 selvstendige deler:
- En akademisk del, som sørger for at
presten lærer det han skal av fag. Det
være seg om filosofi, bibelen, latin og
gresk, Guds treenighet, nåden og mange andre sider ved teologien.
- Den andre delen går på det åndelige.
Studenten skal gjennom veiledning i
de 7 årene utdannelsen nå tar, utvikle
Menighetsblad

og fordype seg i forhold til Gud. Gjennom bønn, sitt forhold til messen og å
se Kristus i menneskene rundt seg, skal
han trekkes stadig nærmere Gud. Dette
er en prosess som pågår hele livet og
gjelder alle mennesker, men som det
legges særlig vekt på for seminarister og
prester.
- En tredje del av formasjonen tar for seg
det pastorale. Det vil si å lære studentene
å møte de ulike situasjonene de blir satt
i som prester. Å håndtere ministranter,
drive sjelesorg, holde katekese og annen
trosundervisning, lære seg å feire messen og generelt om å møte mennesker
og å være der for dem i livets ulike faser.
Her kommer vårt nærvær i St. Hallvard
inn!
- Den siste og fjerde delen av formasjonen tar for seg den menneskelige karakteren til seminaristen. Kort sagt handler
den om å utvikle ‘sosiale antenner’, og å
lære seg å bli et helstøpt menneske med
prestekallet som identitet. Denne biten
skjer i tett samspill med alle de tre områdene av utdannelsen nevnt ovenfor.
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Tiden i et presteseminar går med til å
både prøve og utvikle kallet til å bli prest.
Derfor er det i den daglige rutinen vår
viktig å leve et hellig liv, som prester gjør.
Vi bor sammen, nesten som i et kloster.
Vi ber tidebønner sammen kl.7.00, 17.15
og 21.30 hver dag og deltar daglig i messen. Dagene består av faglige studier,
foredrag i seminaret, veiledning nå og
da, samt daglige arbeidsrutiner tilknyttet driften av seminaret. (Sånt som vasking, innkjøp og laging av mat, holde
styr på biblioteket og å lede tidebønnene.)
Alt dette forventes det at vi er med på
og gjennomfører. Underveis får vi tilbakemeldinger på hvordan det går fra vår
rektor p. Carlo og staben som har ansvar
for utdannelsen vår.
- Men hver lørdag har vi fri:)

Tao og Martin
For de som ikke kjenner oss, eller har
fått anledning til å prate med oss på
kirkekaffen kan det være greit med en
liten presentasjon. Hvert år bestemmer
staben i seminaret hvilke seminarister
som skal være hvor, som et ledd i deres
pastorale formasjon. I år er Tao og Martin med på høymessen i St. Hallvard i

prinsippet hver søndag.
Tao er født i Bergen, oppvokst i Trøgstad,
har bodd i Moss og er 25 år gammel.

Før han gikk inn i seminaret jobbet han
som bil - og båt- elektriker. Han er veldig sportslig anlagt og kan Tae Kwondo
og Jeet Kunedo (kampsporten til Bruce
Lee). Alltid blid, glad i sang og en real
altmuligmann. Han har vært mye aktiv
i arbeidet til NUK.
Martin er født og oppvokst i Oslo. Han
var som liten aktiv i St. Hallvard, men
fortsatte siden i St. Olav der han egentlig
hører hjemme og har vært mye aktiv i
NUK. Før han gikk inn i seminaret studerte han fysikk og matte, og tok utdan-
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nelse i pedagogikk. Han er glad i både
sjøen og fjellet, samt at han har en forkjærlighet for Donald og science-fiction.

Seminarets venner
Tiden i St. Hallvard har til nå har vært
utrolig koselig. Ikke bare i år, men også
i fjor for Martin sin del. Mest har vi hatt
å gjøre med ministrantarbeidet, men vi
har også fått innblikk i det store mangfoldet i menigheten. Ved å være med
på mer enn bare høymessen har vi fått
innblikk i de ulike nasjonale gruppene.
Det har vært gøy å få oppleve engelskmesser med både filippinsk og afrikansk
innslag, messer på Holmlia, ungdomsmesser, samt både jul og påske! Å få
Menighetsblad

være med på konfirmanthelger, gå med
sykekommunion, dåp og begravelser
har vært både fint og lærerikt. Vi håper
selvfølgelig at menigheten opplever det
som positivt at vi er tilstede, selv setter
vi stor pris på å få være en del av livet i
St. Hallvard!
Til sist vil vi gjerne komme med en liten bønn og oppfordring: Når seminaret ble opprettet i Norge, var tanken at
presteutdannelsen var noe menighetene
skulle få større eierskapsfølelse til. Det
er fra menighetene kallene til presteutdannelsen kommer, og det er i og for
menighetene prestene arbeider. Å drive
et presteseminar og utdanne prester er
ikke billig. Biskopen vil alltid støtte med
det som trengs, og har sammen med andre veldedige gitt mye til opprettelsen av
seminaret, men det er et håp om at det
er fra menighetene økonomisk støtte til
den daglige driften vil komme. For menighetene er det en investering i egne
framtidige prester. Med det for øye, vil
vi gjerne be om deres støtte i form av
forbønn, for oss seminarister og om nye
kall, og i form medlemskap i St. Eysteins
venner. Ved avtalegiro gir du et fast beløp hver måned, som går til driften av
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seminaret. Se etter folder bakerst i kirken, eller klikk deg inn på www.katolsk.
no og finn informasjon på forsiden der.
Vi håper du som leser dette vil melde
deg inn, for det er en forutsetning for å
utdanne prester at ikke bare Gud kaller,
men at økonomien også tillater det.
I tiden etter opprettelsen av St. Eystein
har mye nå falt på plass. Bygningen står ferdig, tirsdag 10. november hadde vi ettårs dag
for innflytting i seminaret,
og samarbeidet med Menighetsfakultetet om den
akademiske
utdannelsen fungerer godt. Per i
dag er det 5 seminarister som bor der, mens
det totalt er 11 seminarister under utdanning
tilknyttet seminaret. Det
er mange sett i forhold til
antall katolikker i Norge, og
veldig bra!
St. Hallvard vil med sin nære beliggenhet til seminaret sannsynligvis
kunne bli kjent med mange av fremtidens prester:)
Hilsen Tao Nguyen og Martin Blom

Kirken trenger
hellige prester.
På festen for Jesu hjertefest (19. juni i år)
innledet Den katolske Kirke et spesielt
“presteår”. Tema for året er “Kristi
trofasthet, presters trofasthet”, og
året avsluttes på Jesu hjertefest
neste år (11. juni) med en stor
samling på Petersplassen.
I forbindelse med dette
presteåret
har
pave
Benedikt flere ganger
fokusert på prestenes
identitet og åndelige
liv, og bl.a. sagt:
Formålet med dette
året er å hjelpe prestene
til å “gjenoppdage og
gjenopplive bevisstheten
om den ekstraordinære
og uunnværlige nådegave
som den ordinerte tjeneste
representerer, for den som mottar
den, for hele Kirken og for verden, som
ville være fortapt uten Kristi virkelige
nærvær.” “I en verden hvor den vanlige
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livsanskuelsen gir stadig mindre rom for
det hellige, og hvor ‘funksjonalitet’ blir
det eneste viktige, risikerer det katolske
synet på presteskapet å miste betydning,
noen ganger også i den kirkelige
bevissthet,” Botemiddelet er at prestene
“identifiserer seg helt med Kristus som
døde og gjenoppsto.”
Og Vatikanets pressetalsmann, p.
Federico Lombardi, fokuserte på
prestenes åndelige liv da presteåret ble
kunngjort, og sa bl.a.: “Også prester
må huske å be”. Og: “Det er alltid lett
å redusere bønnen til overfladiske
og forhastede øyeblikk, og på denne
måten bli overmannet av gjøremål og
menneskelige bekymringer”.
Pave Benedikt har knyttet dette
presteåret opp mot 150-årsmarkeringen
av Den hellige Johannes Maria Vianneys
død - som var 4. august 1859.
Og når vi ser på Den hellige Johannes
Maria Vianneys liv, får vi noen tips
om hva som bør være mest sentralt i
prestenes liv:
Han var ikke noe spesielt flink
akademisk, og bare ved hjelp av prester
som trodde på ham, ble han i det hele
tatt presteviet. Og som prest fikk han
Menighetsblad

først en kapellanstilling, og deretter ble
han sogneprest i en liten, ubetydelig og
avsidesliggende menighet i landsbyen
Ars - de kirkelige myndigheter hadde
altså ikke mye tro på ham.
Ars var en ensom og forsømt landsby
med 230 innbyggere, hvor alkoholisme,
søndagsarbeid, utukt og religiøs
likegyldighet hadde utryddet alt kirkelig
liv. Særlig i sine første år i embetet var
sogneprest Johannes Vianney svært
streng og “puritansk”; han angrep
kraftig blasfemi og obskøniteter, og førte
utrettelig krig mot dans, drikking og
all uanstendighet. Etter flere års kamp
mot denne umoralen bedret endelig
forholdene i landsbyen seg.
Men hans strenghet på prekestolen
ble oppveid av hans helt ualminnelige
innsikt og makt til å omvende mennesker
i skriftestolen. Han ble en viden kjent
skriftefar, og den hellige prestens egen
uskyldige enfold viste seg i alt han
gjorde. Han ga utdypende veiledning
til dem som søkte hans råd, og hjalp
mange. Etter en stund spredte ryktet
om denne hellige presten seg over store
deler av Frankrike, og mennesker kom i
tusentall for å få hjelp av ham.
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På en måte er presteåret rettet mest
inn mot prestene selv; de blir bedt om
å se på sitt liv, sin bønn, sin tjeneste,
sine prioriteringer osv. Det legges også
til rette for ekstra retretter og andre
samlinger for prester dette året. Men
som Vatikanets pressetalsmann også sa:
“Hvis utfordringen med å være i enhet
med Gud konfronterer alle kristne,
så konfronterer den spesielt prester”.
Og: “Selvsagt er presters hellighet først
og fremst deres eget ansvar, … På den
annen side så er den åndelige solidaritet
fra menighetene en kraftig støtte for
deres åndelige og apostoliske liv. For å
oppsummere: ´Presteåret’ er ikke bare
viktig for prester, men for alle troende”.
På internett kan man lese mye mer om
Den hellige Johannes Maria Vianney
(på norsk) her: http://www.katolsk.
no/biografi/vianney.htm Og bl.a. på
engelsk kan man lese mye om presteåret
på Vatikanets nettsider: http://www.
vatican.va/special/anno_sac/index_
en.html og på nettsidene til USAs
bispekonferanse: http://www.usccb.org/
yearforpriests/
Oddvar Moi, kapellan i St Hallvard

Kjære foreldre,
I St. Hallvard menighet ønsker vi å
legge til rette slik at familier til barn
/ unge med utviklingshemning skal
kjenne seg velkommen og kunne
delta ut fra egne forutsetninger.
Spørsmålet vi nå stiller oss er: Er
det familier i vår menighet som
har et barn eller en ungdom med
utviklingshemning?
Når vi sjelden ser utviklingshemmede
barn / unge i vår menighet, er det
fordi de ikke fins eller er forklaringen
heller at det er vanskelig å ta med
barnet / ungdommen i kirken?
Er dere foreldre for eksempel redde
for at barnet / ungdommen skal lage
lyder / forstyrre i messen?
Er dere redde for at det ikke passer seg
å ha med utviklingshemmede barn og
unge i kirken?
Vi ønsker at alle skal kjenne seg
velkommen i kirken.
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Vi ønsker også at alle skal kunne delta dersom de ønsker det.
Menigheten ønsker å få en oversikt over hvor mange barn og unge med
utviklingshemning som tilhører menigheten, og håper at dere foreldre vil ta
kontakt.
Vi ønsker å møte dere og snakke om hva dere og barnet / ungdommen deres
trenger. Vi ønsker å tilrettelegge slik at det blir mulig å delta.
Dere kan ta kontakt med:

E-post: Aslaug.Espe@katolsk.no
Telefon:67408882 (etter kl 1700),
eller 41699337 (mobil)
Adresse: Meyers vei 13 A, 1430 Ås

Aslaug Espe. Jeg er spesialpedagog
og har i mange år arbeidet i ulike
tilbud knyttet til mennesker
med
utviklingshemning
(i
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT), i gruppeboliger for
utviklingshemmede, og de siste
årene gjennom Tro og Lys, en
internasjonal, kristen organisasjon
som bygger fellesskap i kirkene
med utviklingshemmede, deres
familier og andre).

Snakker / skriver dere ikke norsk, skriv på morsmålet. Vi ordner med oversettelse.
Eller dere kan ta kontakt med sognepresten p. Sigurd Markussen,
Sigurd.Markussen@katolsk.no eller Telefon 23 30 32 11

Menighetsblad
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Skal menigheten deles?
I nummer 1/2009 av Hallvardsvaka skrev
vi om mulig deling av menighetene i
Oslo-området og antydet at det kunne
bli dannet nye menigheter med basis
i Groruddalen og Søndre Nordstrand.
Både St. Olav og St. Hallvard er blitt
store menigheter, og tanken om deling
har vært luftet i mange år uten at det
foreløpig har skjedd noe konkret utover
regelmessige messer i Holmlia kirke.

Nå har bispedømmet tenkt høyt med
tanke på å bruke bydelsgrensene som
nye menighetsgrenser. En mulig løsning
kan være at St. Olav menighet vil bestå
av bydelene Grünerløkka, Sagene, St.
Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre
Aker og Nordre Aker, at St. Hallvard vil
bestå av bydelene Gamle Oslo, Østensjø
og Nordstrand, at en ny menighet i
Groruddalen vil bestå av bydelene
Bjerke, Grorud, Stovner og Alna og at
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en ny menighet i Oslo Syd vil bestå
av bydelen Søndre Nordstrand og
kommunene i Follo. Det er litt uklart
om Nittedal kommune skal tilhøre
St. Olav, menigheten i Groruddalen
eller kanskje legges til St. Magnus på
Lillestrøm. Det kan også være en tanke
at Enebakk kommune helt eller delvis
flyttes til St. Magnus.

av ca 6.000 medlemmer og en ny
menighet i Oslo Syd vil være ubetydelig
større enn St. Hallvard.
Uansett hvordan en deling måtte bli,
vil det bety en dramatisk endring i
nåværende St. Hallvard menighet, både
antallsmessig, økonomisk og når det
gjelder kirkelige tilbud. For St. Olav vil
endringene være mye mindre.

Vi har alltid blitt fortalt at en menighet
i Groruddalen stort sett vil bestå av
personer som i dag tilhører St. Olav,
men ved nærmere studium finner vi
at langt de fleste i Groruddalen i dag
faktisk tilhører St. Hallvard.

Alt det som er nevnt ovenfor er
foreløpig bare på planleggingsstadiet,
og menighetsrådet vil bli sterkt
involvert i prosessen. Vi synes
likevel at det er viktig å informere
medlemmene av dagens St. Hallvard
om hva som kan komme til å skje.

Slik forslaget foreligger, vil en ny
menighet i Oslo Syd i sin helhet
bli utskilt fra St. Hallvard. Bydel
Grünerløkka er i dag delt mellom St.
Olav og St. Hallvard, men forslaget vil
legge hele bydelen til St. Olav.
Et resultat av en deling som antydet
ovenfor vil bety at St. Olav menighet
reduseres fra vel 9.000 medlemmer til
ca 8.000 medlemmer. St. Hallvard vil
dramatisk bli redusert fra dagens 11.500
til bare litt over 3.000 medlemmer. En
ny menighet i Groruddalen vil bestå
Menighetsblad

Vi er veldig interessert i å komme
i kontakt med personer som blir
berørt av en slik deling og få deres
synspunkter både av positiv og negativ
art. Vi er også veldig interessert i
personer som bor i Groruddalen eller
Oslo Syd / Follo og som kan tenke seg
å være med på den store utfordringen
det er å bygge opp en helt ny menighet
med kirke, menighetshus, kontorer,
administrasjon, katekese og alle andre
aktiviteter som naturlig hører hjemme i
en stor menighet.
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Babytreff i St. Hallvard kirke!
Er du hjemme med barn og kan tenke deg å treffe andre katolske foreldre og barn?
St. Hallvard menighet har gleden av å invitere alle medlemmer av menigheten som
har barn fra 0-18 mnd til å delta på babytreff! Babytreffet er hver onsdag kl. 11.00 i
St. Hallvard kirke.
Vi møtes først til messe i kirken, etterpå synger vi og beveger oss sammen med
barna. Vi lærer morsomme rim og regler og kristne sanger. Vi avslutter med vafler,
kaffe og prat. Bli med og gi barnet ditt en sangskatt og et kristent felleskap i starten
av livet!
Velkommen! Lurer du på noe, ta kontakt:
Mvh. St.Hallvard menighet
v/ Therese Skaar ,
barne- og ungdomskonsulent,
St. Hallvard menighet
Therese.skaar@katolsk.no,
tlf: 22303213/40436427
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Koret blomstrer!
Det er en mandag ettermiddag. Jeg står
på menighetens kjøkken og lager middag.
Klokken nærmer seg 17.00. Det skal serveres
familiemiddag! Håpet er at middagen skal
gjøre det enklere for familiene å komme til
kirken for å synge i kor, i en travel hverdag.
Håpet er egentlig at menigheten skal få et
barnekor som blomstrer!
Jeg er like spent hver mandag. Hvem
kommer? Kommer det noen nye? Kanskje
de som var der sist ikke syns det var noe
gøy og lar være å komme? Det er mange
tanker som kommer når en starter opp
noe helt nytt. Det er sårbart, spennende,
gøy og utfordrende på samme tid.

Men hvorfor ønsker menigheten
et kor for barna?
Kjære alle barn i St. Hallvard, det er dere
jeg skriver til. Jeg skal med en gang
innrømme en ting: Det at jeg driver
barnekor, er faktisk litt egoistisk. Jeg
elsker nemlig å få være sammen med
dere. Det gir meg så mye å få synge med
dere, snakke med dere, leke, og ikke
minst, så føler jeg at jeg lærer så mye av
å være sammen med dere. Men det er
Menighetsblad

Første øvelse etter jul er mandag 4. januar kl. 18.00-19.00 i
den store menighetssalen i St.
Hallvard kirke.
For dere som ønsker å spise middag først, så serveres den fra kl.
17.00-18.00. Det koster 20 pr/
person eller 80 kr/pr familie.
flere grunner til at menigheten driver
et kor for dere. Vi tror at å synge om
Gud kan gi DEG masse glede, vi tror
at et barnekor som synger i messene
vil gi ALLE masse glede, vi tror barn
som voksne har godt av å treffe andre
katolikker og bli kjent med hverandre,
be sammen, lære av hverandre og
kjenne på et felleskap som går utover
det å se hverandre i messen. Å synge i
kor er så mye mer enn å bare synge!
Koret har nå hatt øvelse 7 ganger. Og
vet dere hva? Vi er alt 8 barn som
synger i koret!! Koret har begynt å
blomstre! Jeg er lykkelig!

Koret har plass til mange flere!!
Jeg håper DU og familien din
har fått lyst til å bli med i koret.
Jeg håper vi sees!
Hjertelig hilsen Therese
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Min store dag i Kuwait
av Per Bang

Det var i begynnelsen av 1970-årene.
Suezkanalen var full av skipsvrak etter
krigen mellom Israel og Egypt, og
tankrederne verden over hisset seg opp:
Nå MÅ kanalen renses så skipsfarten
kommer frem! Et forståelig krav.
Det skulle arrangeres en stor
internasjonal konferanse i Kuwait hvor
man håpet å kunne sette opp en liste for
de utålmodige. Godt stoff for det som
den gangen het ”Norges Handels- og
Sjøfartstidende”. Redaktøren ba meg
dekke den. OK med en tur til et fjernt
utland, men det pålegger en visse plikter,
blant annet må man lese seg grundig opp
ved en sånn anledning, man må mentalt
sett plassere seg selv i kanalen og håpe
på en hardt påtrengt inspirasjon. Fra
Henrik Ibsen, kanskje?

- Erru gæern? Hva hadde Ibsen med
Suez å gjøre?
- Vel, han var til stede da kanalen ble
offisielt åpnet i 1869 og skrev et langt
rimbrev om det til en svensk dame. Man
kan alltid stole på Ibsen, han kan brukes
til det meste.
Da jeg kom frem til Kuwait, sammen
med en styrtsjø av internasjonale
kolleger, oppdaget jeg at salig Ibsen
hadde portrettert dem:
Elleve haner av de franske;
fire hingster, de var spanske.
Lutter fyr- og flammefoler.
En slags bukk fra Sveitserlandet,
samt naturligvis en skokk
olden – eller oldgermanske
villsvin, nesten ganske tamme
og som avart av de samme,
et par militære rovdyr
og en hel hop smådyr
under fellesnavnet rådyr…
Han kjente nok pressen, gamle Ibsen,
for jeg dro kjensel på flere kolleger
fra mange land som svarte til hans
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frimodige beskrivelse.
Jeg hadde en viss erfaring fra oppblåste
konferanser og visste at selv om de var
aldri så viktige, så bestod det meste
av snakket av uforpliktende forslag
og poengløse innlegg. Men jeg visste
også at det alltid fantes et elskverdig
pressekontor hvor journalister kan få
utdelt tekstene til alle foredragene. Et
av dem skulle holdes av en egyptisk
minister som skulle snakke om hvem
som skulle få beste køplass når kanalen
omsider var ryddet. Akkurat tingen
for våre lesere. Hadde pressekontoret
manuset?
- Ja, vær så god, her er det. Men det er
sperrefrist til etter at det er holdt.
- Selvfølgelig!
Tilbake til hotellet. Foredraget var på
rundt tolv sider; mye godt stoff her.
Av lang erfaring visste jeg at med litt
flaks kunne jeg kanskje bruke fem
prosent, resten var snikksnakk og
tomme ord. Det er utrolig hvor meget
som er overflødig i et foredrag. Jeg
satte merker i margen der jeg fant noe
brukbart, og så slo det meg plutselig at
dette var jo som skapt til et intervju!
Her hadde jeg alle svarene, det eneste
Menighetsblad

jeg trengte var å formulere noen kloke
spørsmål. Ingen kunst dette, jeg myket
opp stoffet til noe mer leservennlig og
la inn smarte bemerkninger som virket
helt overbevisende: ”sier ministeren til
”Sjøfartstidendes utsendte medarbeider”.
Et intervju skal ha noen lett muntlige
innslag også, det behøver ikke være
tungt, selv om temaet er hundretusener
av utålmodig tonnasje.
Ned til hotellets fax-kontor, noen
taster å trykke på, en surrende lyd,
og mesterverket ligger på desken i
redaksjonen. Tid til å stikke ned til
pressekontoret nå.
- Hvordan gikk foredraget?
- Hvilket foredrag?
- Ministerens, selvfølgelig.
- Å, han er blitt syk. Foredraget måtte
avlyses.
Et øyeblikks isnende skrekk. Jeg måtte
ta en hastig beslutning. Det gikk et fly
hjem om noen få timer. Jeg tok risken,
pakket og nådde flyet.
Intervjuet var slått pent opp og
redaktøren var meget fornøyd.
- Bra jobbet, Bang!
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Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet – marriage preparation in St. Hallvard parish:

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

Neste kurs starter opp torsdag den 20.
august. Kurset går over seks kvelder fra
kl. 18.30 – 20.00 (Det er kveldsmesse i
kirken kl. 18.00 som dere er invitert til
å delta i).
Alle par må sørge for å ta med seg
dåpsattest (for katolikker kan den
ikke være eldre enn 6 måneder regnet
fra ekteskapsinngåelsesdatoen) og
sivilstandsbekreftelse for begge parter.
Kurset koster kr. 1000,- pr. par - som
dekker alt kursmateriale. Beløpet kan
betales kontant første kurskveld eller
overføres via nettbank til menighetens
konto: 3000 22 49134 (husk å skriv

Kurs 1/2010 – avholdes
følgende kvelder i den store
menighetssalen i 1. etasje:

Kurs 2/2010 – avholdes
følgende kvelder i den store
menighetssalen i 1. etasje:

Torsdag 11. mars, torsdag 25. mars,
torsdag 8. april, torsdag 22. april,
tirsdag 4. mai og torsdag 20. mai.

Onsdag 19. mai, torsdag 27. mai,
torsdag 3. Juni, torsdag 10. juni,
torsdag 17. juni og torsdag 24. juni
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Marriage preparation in St.
Hallvard parish

”Ekteskapskurs” og ditt navn i ”gjelder”
feltet.
Følgende ekteskapskurs vil bli avholdt
frem til sommeren i 2010:
Påmelding til p. Sigurd Markussen
(sigurd.markussen@katolsk.no) – eller
menighetskontoret (tlf. 23 30 32 00) før
første kurskveld.
Påmelding til p. Sigurd Markussen – eller
menighetskontoret før første kurskveld.

The course is obligatory for everyone
who wants to enter a sacramental
marriage. St. Hallvard parish also
runs marriage preparation courses
in Norwegian. Please sign up for the
course in advance, sending an e-mail to:
sigurd.markussen@katolsk.no
Place: St. Hallvard church parish hall
Time: 18.30 – 20.00
Teacher: Edwin Sammut
Price: NOK 1.000,- (to be paid either in
advance to the parish account number:
3000 22 49134, marked with your name
and “Marriage preparation” or cash at
the first day)

Marriage preparation course
in English (01/2010) in St.
Hallvard Church 2010, in the
big parish hall:

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

Tuesday 12. January, Tuesday 26.
January, Tuesday 9. February, Tuesday
23. February, Tuesday 9. March and
Tuesday 23. March.

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

Menighetsblad
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Enerhaug-nytt
DØPTE:
28.06.09
08.07.09
22.08.09
30.08.09
05.09.09
05.09.09
05.09.09
09.09.09
12.09.09
12.09.09
12.09.09
19.09.09
19.09.09
26.09.09
03.10.09
03.10.09
03.10.09
09.10.09
10.10.09
10.10.09
10.10.09
10.10.09
10.10.09
10.10.09
11.10.09
18.10.09
18.10.09
24.10.09
24.10.09
24.10.09
24.10.09
24.10.09
24.10.09
25.10.09
31.10.09

Julia Zachara (St. Magnus, Lillestrøm)
Tim Nino Pham (St. Hallvard)
August Johannes Viale Nilsen (Lunden kloster, Oslo)
Calvin Craig Chellah (St. Magnus, Lillestrøm)
Zilvinas Kazlauskas (St. Hallvard)
Zygimantas Kazlauskas (St. Hallvard)
Arnas Kniutska (St. Hallvard)
Thea Adriana Boye Garque (St. Hallvard)
Ashen Chandrasegar (St. Olav, Oslo)
Emanuel Joseph (St. Olav, Oslo)
Patryk Marek Czapla (St. Olav, Oslo)
Gustav Nagraba (Angered, Sverige)
Marika Nagraba (Angered, Sverige)
Jonathan Ebube Agwumaro (St. Hallvard)
Aryan Rafael Ocampo Jamil (St. Hallvard)
Lena Suchodolska (St. Olav, Oslo)
Maria Eliza Daquidag (St. Olav, Oslo)
Martin Garrido Grøndalen (Cefalu, Italia)
Rebekka Sigmundstad (St. Hallvard)
Mikah Ella Canete Huertas (St. Hallvard)
Jonas Magtibay Sadeghi (St. Hallvard)
Juda Steffi Venceslos (St. Olav, Oslo)
Sherinda Rose Mayo (St. Olav, Oslo)
Wiktoria-Maria Jasinski (St. Olav, Oslo)
Maria Zuba (St. Hallvard)
Emilia Tomasiak (St. Olav, Oslo)
Matylda Mazurkiewicz (St. Hallvard)
Thomas Tzehaye (St. Hallvard)
Elisabeth Grønfur (St. Hallvard)
Ai My Doan (St. Hallvard)
Maria Eden de Hert (St. Hallvard)
Kevin Rafael Pecho (St. Olav, Oslo)
Vincent Robert Amalathas (St. Joseph, Oslo)
Aimal Safi (St. Olav, Oslo, voksendåp)
Gregary Anand Melvin (St. Hallvard)

Side 22											

St. Hallvards

Nr 4 - 2009

31.10.09
31.10.09
31.10.09
07.11.09
07.11.09
07.11.09
07.11.09
07.11.09
08.11.09

Maria Eliza Ramolete do Carmo (St. Olav, Oslo)
Marcus Imutan Cabusao (St. Olav, Oslo)
Andrea Michaela Obach Høyer (St. Olav, Oslo)
Janne Hien Ho (St. Hallvard)
Iselin Centeno Kordal (St. Joseph, Oslo)
Martine Centeno Kordal (St. Joseph, Oslo)
Oliwier-Filip Dereniewicz (St. Olav, Oslo)
Agata Dereniewicz (St. Olav, Oslo)
Ryan-Ray Mokom Samndong (St. Hallvard)

OPPTATT I KIRKENS FULLE FELLESSKAP:
16.05.09

Han Nhi Nguyen (St. Hallvard)

EKTEVIET:
27.06.09
08.08.09
15.08.09
15.08.09
29.08.09
26.09.09
26.09.09
		
26.09.09
24.10.09
31.10.09
07.11.09

Lena Marie Hauge og Joachim Østberg (St. Magnus, Lillestrøm)
Barbara Anna Zielonka og Pawel Jerzy Koczur (St. Hallvard)
Sharmila Amalan og Amalan Amalathas (St. Hallvard)
Cathrine Bielig Klarholm og Eric Riiber (St. Magnus, Lillestrøm)
Amanda Doan Thi Thu Ha og Nguyen Minh Triet (St. Hallvard)
Hanh Thi Huynh og Tuan Quoc Nguyen (St. Hallvard)
Marte Stangeland Fjordholm og Finn Skre Fjordholm (Skoklefall
kirke, Nesodden)
Ludymie Migue Gumboc og Stig Ove Skamo (St. Olav, Oslo)
Katharine Vida Baylis og Miroslaw Adam Czupryna (Polen)
Kerstin Potthoff og Sebastian Eiter (privat kapell i Ås)
Cathrine Egset og Harald Huse (St. Olav, Oslo)

DØDE:
12.09.09
15.09.09
06.10.09
16.10.09
17.10.09
18.10.09
18.10.09
31.10.09

Menighetsblad

Laszlone Livia Kiraly
Jens Petter Grande
Luis Alberto Tello
Gregorio Gonzalez Ramos
Prospero Nieves Cacho
Inger-Marie Lühnenschloss
Lucja Halina Johansen
Mireille Niyomukiza
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Julens messer
Julaften – torsdag 24. desember:

13.30 - Familiemesse
15.00 - Familiemesse
16.30 - Messe på tamil
18.30 - Messe på vietnamesisk
23.00 - Første julemesse - 			
Midnattsmesse
23.15 - Midnattsmesse i Skoklefall kirke

1. juledag – fredag 25. desember

09.30 - Andre julemesse - Fromesse
11.00 - Tredje julemesse - Høymesse
13.00 - Messe på polsk
14.30 - Messe på vietnamesisk
16.00 - Messe på engelsk
17.00 - Messe i Holmlia kirke

2. juledag lørdag 26. desember

(den hellige Stefan):
11.00 – Høymesse
13.00 – Messe på eritreisk
15.30 - Messe på tamil
18.00 - Messe
19.00 - Messe på polsk

Søndag 27. desember

(Den hellige Familie)
09.30 - Fromesse
11.00 - Høymesse
13.00 - Messe på polsk
14.30 - Messe på vietnamesisk
16.00 - Messe på engelsk
17.00 - Messe i Holmlia kirke
17.30 - Messe på tamil

Mandag 28. desember:
18.00 - Messe

Tirsdag 29. desember

18.00 - Messe

Onsdag 30. desember :

11.00 - Messe
18.00 - Messe

Torsdag 31. desember, nyttårsaften

18.00 - Takksigelsesmesse
19.15 - Messe på tamil

Fredag 1. januar 2010, 1. Nyttårsdag
11.00 – Høymesse
16.00 – Messe på engelsk
19.30 – Messe på tamilsk
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DØPTE:

Ordinære messetider i St. Hallvard

St. Olav:

14.03.09
Niklas Leano Eirksen
14.03.09
St. HallvardAnnika
kirkeGail Ocampo Calilung
15.03.09
Tony Hoang Nguyen
Søndag:
21.03.09
Nichole Mellie Bettan Andersson
09:30
fromesse,
21.03.09
Gabriel André Cabusao
11:00 høymesse
(familiemesse
11.04.09
Tieu Ida
Nha Kieu Bui 1./mnd)
11.04.09
Thuong Nguyen
13:00 messeThi
påMong
polsk,
13.04.09
Elise Masiak
16:00 messePauline
på engelsk,
18.04.09
Annika Trisha Montano de Leon
17:30
messe
på tamil.
25.04.09
Amy Cabrera Santos
19:00 messeAnnria
på polsk
25.04.09
George

St. Hallvard:
Messe
på vietnamesisk 2. og 4.søndag i

21.02.09
Millicent Massiah Kvernberg
måneden kl.Maya
14:30.
14.03.09
Uzoma Kingsley Opara
14.03.09
Mark Joshua Pacis Maglambayan
Mandag
til
fredag:
15.03.09
Astrid Vida Munoz Lossius
17:00 sakramentstilbedelse
21.03.09
Aurelia Frances Axiak
21.03.09
18:00 messeSara Vy Nguyen
04.04.09
Emma Mitrovic
04.04.09
Juan Patrizio Simensen Valenzuela
Onsdag:
kl.
11:00 hverdagsmesse,
04.04.09
Leon Ho
Kontaktklubb.
13.04.09
Agnes Maria Caputa
18.04.09
Joross Litardo Escomiendo
18.04.09
Lilianne Jez
Lørdag:
25.04.09
Veronica Ogbay Arhe
11:00 hverdagsmesse
02.05.09
Lil Jhasmine Maglambayan
18:00
første
søndagsmesse
på norsk
02.05.09
Vincent
Huan Nguyen
19:00
søndagsmesse
på polsk
02.05.09 førsteAriadna
Aviles Sannes
03.05.09
Samuel Essayas Hailemariam
09.05.09
ArianaSøndag:
Sophie Soorian
Holmlia
Kirke:
kl 17.00 messe
10.05.09
Leah Hasini Jagan

De vietnamesiske martyrers kapell, Oslo:

10.03.09

Felix Tran

Skriftemål:
13.04.09Skriftestolene
Sara Lazic i kirken er betjent
i tiden mellom fromesse og
Skoklefall
kirke, Nesodden
:
høymesse
på søndager.
St. Joseph, Oslo :

19.04.09

Lily Penelope Lynch

Hverdager: 17:00-17:50.
OPPTATT
Lørdager:I KIRKENS
17:30-18:00.FULLE
AndreFELLESSKAP:
tider etter avtale.
25.03.09
Remi Adrian Hegna
etterLund
Tridentisk ritus:
13.04.09Messer
Øystein
29.04.09
Åse Markussen
29.04.09Det

Ingvild
Røsok etter
feires
messer
Tridentinsk ritus i St. Joseph
kirke, Akersveien
DØDE:på følgende
søndager
det neste halvåret:
25.02.09
Nga Tuyet Thile
25.02.09
Norma Gladys Reyes Ugalde
05.03.0917. januar,
Rosette21.
Kandjo
februar, 21. Mars,
08.03.0918. April,
Lino 23.
Ghersetti
Mai og 6. juni
17.03.09
Duyen Phuc Nguyen
19.03.09
Henny Sovia Sunandi
Alle
dagene
kl. 18.30
i St. Josephs
02.04.09
Rafael Gamorro
Cordola
påfølgende
kirkekaffe
09.04.09kirke, med
Alejandro
Francisco Rojas
Urbina
13.04.09i den gamle
Rosa Szyperski
menighetssalen

tilhørende St. Olav menighet.

Nesodden
(Skoklefall kirke):
St. Magnus, Lillestrøm:
Første og tredje
søndag
mnd kl 13.30
21.02.09
Melesha
Shalomii Silva
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Sogneprest:
Sogneprest:
p. Sigurd
Sigurd Markussen
Markussen
p.
Enerhauggt 4,
4, 0651
0651 Oslo
Oslo
Enerhauggt
23 30
30 32
32 11
11
23
Sigurd.Markussen@katolsk.no
Sigurd.Markussen@katolsk.no

Kapellaner:
Kapellaner:
p. Nguyen
Nguyen Thanh
Thanh Phu
Phu
p.
Enerhauggt 4,
4, 0651
0651 Oslo
Oslo
Enerhauggt
23 30
30 32
32 05
05
23
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no
Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no
p. Jon
Oddvar
p.
Atle Moi
Wetaas
Energhauggt 4, 0651 Oslo
Dominikanerne
23 30 32 06 15
Neuberggaten
Oddvar.Moi@katolsk.no
0367
Oslo
22 43 07 71
msgr. Lucjan Skolik
Jon.Atle.Wetaas@katolsk.no
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
23 30 32på
03tamil:
/ 48 88 41 93
Messer
Lucjan.Skolik@katolsk.no
p.
Clement Inpanathan
Amirthanathan OMI (p. Inpa)
Messer på
Akersvn
6, tamil:
0177 Oslo
p. Clement Inpanathan
Inpa@katolsk.no
Amirthanathan
OMI (p. Inpa)
23
21 95 76.
Kristian Vs plass 1, 1776 Halden
Inpa@katolsk.no
Menighetssekretær:
69 18 11
68
Frode
Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no
Menighetsblad

Barne- og ungdomskonsulent:
Menighetssekretær:
Therese Skaar
Frode
Eidem
therese.skaar@katolsk.no
Frode.Eidem@katolsk.no
Organist:
Barneungdomskonsulent:
Sara og
Strazynski
Therese
Skaar
Sara.Strazynski@katolsk.no
therese.skaar@katolsk.no
Vaktmester:
Organist:
Strazynski
ChristySara
Reginold
Lawrence
Sara.Strazynski@katolsk.no
Renholdere:
Vaktmester:
Christy
Beata Wasyluk
og Reginold
Anne Theresa
Lawrence
Anh Tram Hoang
Renholder:
Beata Wasyluk
Sakristan:
sr Veronika Paulina Szelejewska
Sakristan:
sr Veronika
Szelejewska
FrivilligePaulina
på kontoret:

Staben i St. Hallvard menighet

Staben i St. Hallvard menighet

Liv Helmen, Berit Müller, Eileen
Frivillige
Tørnespå
ogkontoret:
Gro Hindah.
Berit Müller og Eileen Tørnes.
Ordfører i menighetsrådet:
Ordfører
i menighetsrådet:
Thor Anders
Austad Svensson
Thor
Anders Austad Svensson
sthallvard@totti.no
sthallvard@totti.no
St. Hallvardsguttene
St. Dirigent:
Hallvardsguttene
Hans Martin Molvik
Dirigent:
Hans Martin Molvik
hmmolvik@hotmail.com
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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.

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651 Oslo
tlf: 23 30 32 00
fax: 23 30 32 01
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
Kontortid: Man-fre kl 0900-1500
Holmlia messested:
Alle henvendelser til menighetskontoret.
Nett:
http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard
Blogg:
http://st-hallvardmenighet.blogspot.com/
Katekesetilbudet:
http://katekesesth.blogspot.com/

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!!
Trykket av Haakon Arnesen as. Oslo
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