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på at vi har kunnet sende et produkt vi er stolte av ut til vår menighetslemmer.
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ST. HALLVARD MENIGHET – p. Carlo har ordet

e

p. Carlo Le Hong Phuc – Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Advent er den liturgiske tid,
som er håpets tid for alle kristne.
Advent er gledens tid, selv om
kulde og snø er med på å gjøre
Advent til noe spesielt. Men alt
dette bør føre oss tilbake til den
reelle og dype mening med
denne tid: forberedelse til Jesu
Kristi fødsel - Guds komme.
Adventstiden vil derfor minne
oss om og forberede oss på
Guds komme til oss i skikkelse
av et lite barn som ble født i
Betlehem. Vi blir minnet om at
Jesus vil komme inn i vårt liv:
”Ordet ble menneske og tok
bolig iblant oss”(Joh 3,16). Gud
gir oss et synlig tegn på sin
kjærlighet ved å komme oss i
møte gjennom sin Sønn Jesus
Kristus. Gjennom Jesus som ble
født i Betlehem går Gud inn i
menneskets kår. I disse ukenes
liturgi gjenkjenner vi opprinnelsen og det egentlige innhold av
Adventstiden.
Ved begynnelsen av det nye
kirkeåret og et nytt avsnitt av
Kirkens pilegrimsgang møter vi
Gud. Vi møter den usynlige
som er blitt levende og nær
værende i sin Sønn: ”Ordet ble
menneske av kjøtt og blod, og vi
har sett hans guddomsglans”
(Joh 1,14). Liturgien i juletiden
proklamerer dette glade budskap: ”En hellig dag har lyst
opp for oss. Kom alle folk og
tilbe Herren; for i dag er et stort
lys kommet ned til Jorden”.
Kristus er det sanne lys. Derfor
Jesu ord: ”Jeg er verdens lys.
Den som følger meg skal aldri

vandre i mørke; han har det lys
som fører ham til livet” (Joh
8,12).
Kristi lys hadde i sannhet allerede åpnet vismennenes sinn
og hjerter. Evangelisten Matteus
forteller at vismenn tok avsted
og fulgte stjernen, modig beveget de seg langs ukjente veier på
en lang og ikke lett reise. De
nølte ikke med å legge alt bak
seg for å følge den stjerne de
hadde sett i Østen (Matt 2,2).
Vismennene nådde Betlehem
fordi de lydig hadde latt seg
lede av stjernen. Sannelig, ”Da
de så stjernen, ble de fylt av
glede”(Matt 2,10). Ved første
øyekast er det ikke noe spesielt
ved dette. Og dog er dette barn
forskjellig fra andre: Han er
Guds førstefødte, som gav avkall på sitt eget (Fil 2,7) og kom
til jorden for å dø på korset. Han
kom ned til oss og ble fattig, for
å åpenbare for oss sin guddommelige ære, som vi til fulle skal
betrakte i himmelen, vårt velsignede hjem. Hvem ville ha
kunnet finne et større tegn på
kjærlighet? Hvordan kan vi
takke for så stor en godhet?
Vismennene fulgte stjernen
til Betlehem. De anerkjente
Guds kjærlighets tegn og tilbad
ham: ”De gikk inn i huset og
fikk se barnet hos moren Maria,
og de falt på kne og hyllet det.
Så bar de fram gaver til barnet:
gull, røkelse og myrra”(Matt
2,11). Gavene som vismennene
frembar for Messias, symboliserer sann tilbedelse. Med gull
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understreket de ham som konge,
med røkelse anerkjente de ham
som den nye pakts prest, ved å
gi ham myrra, priste de profeten
som skulle utgyde sitt eget blod
for å forsone menneskeheten
med Faderen.
Ved å etterligne vismennene
vil vi også forberede oss til å ta
av sted på en åndelig reise i
adventstid til Betlehem. Ved å
lytte til Kristus og å tilbe ham,
lærer vi å sette Kristus først i
vårt liv, og retter våre tanker og
handlinger mot ham. Å møte
Kristus i sakramentstilbedelsen
er å elske ham og gjøre ham
elsket. Når vi tilber Kristus i det
hellige sakrament, forblir vi i
vår Herres nærvær. Vi overgir
oss til ham som vi tilhører, og
som vi nettopp ved dette, blir
mottatt av. Vi åpner oss for ham
som gjerne vil meddele oss seg
selv i vårt innerste. I sakramentstilbedelsen får vi en rik utfold
else ved at det eukaristiske brød
blir høytidelig fremvist, sett og
tilbedt. Viktig ved dette er det at
vi alltid tilber den gave som
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kjærlighet skal bli gitt og mottatt i. Og viktig er det også at vi
ut fra kraften i denne gave vitner for verden om Guds kjærlighets nærvær.
Derfor ønsker jeg at vi på
nytt prøver å sette eukaristien i
sentrum for vårt personlige
fromhetsliv, at sakramentstil
bedelsen også skal være et

kjærkomment tiltak i vår menighet gjennom dette året. Hver
dag før messen har vi sakramentstilbedelse. Jeg vil derfor
oppfordre menigheten til å fordype troen på Kristi virkelige
nærvær i sakramentet, og vise
ærbødighet og tilbedelse ved
eukaristien. Hvor opptatt vi enn
er, burde det alltid være tid til å

møte Ham der. Gjennom til
bedelse anerkjenner vi Ham
som vår Skaper, eneste Herre og
Frelser. Måtte Maria, Guds mor,
som bar Jesus i sitt skjød, lære
oss å tilbe Ham, og lede oss mot
Ham som er ”Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske”
(Joh 1,9).

Avskjed og velkomst for prester
i menigheten
Som vi også markerte i forrige
nummer av Hallvardsvaka, er det
på kort tid skjedd mye innen preste
standen hos oss.

P. Janusz, som gjorde tjeneste i
menigheten under p. Sigurds
studiepermisjon, ble utnevnt til
sogneprest i Lillestrøm fra
1. september.

P. Krzysztof, som hadde vært
kapellan et lite år, forlot oss
for å gjøre tjeneste i vår nabo
menighet, St. Johannes.

P. Sigurd, som
skulle komme
tilbake til menigheten 1. august etter to
år i Roma, ble utnevnt
til generalvikar i Tromsø stift. Han trådte
da inn i sin gamle stilling i én måned for
så å ta avskjed med oss for godt
31. august.
P. Sigurd og p. Janusz holdt felles avskjedsmesse
31. august med påfølgende kirkekaffe, men før det
var det avskjed i Kontaktklubben og med staben på
menighetskontoret. Det ble mange gode ord og
klemmer - og noen vemodstårer.
Vår store glede er likevel at vi innimellom får
besøk av p. Janusz og p. Sigurd. Av og til feirer en
av dem messen hos oss. Den andre dukker opp
både til dåp, begravelse og i festlig lag. Vi ønsker
dem alt godt i deres nye oppgaver.
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Søndag 14. september kunne
vi ønske vår nyutnevnte
sogneadministrator, p. Carlo
Borromeo Le Hong Phuc velkommen. Da hadde p. Carlo
vært i full virksomhet i
menigheten siden 1. september med mange nye ting å
sette seg inn i.
P. Waldemar Bozek kom
samtidig med p. Carlo til menigheten. Inntil han har lært
norsk, vil han først og fremst
ha messer på polsk.
Vi anbefaler våre tre prester, p. Carlo, p. Oddvar og p.
Waldemar til menighetens
forbønn.
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Ta vare på hverandre!
Intervju med p. Carlo
Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

I mai fikk vi beskjeden om hvem som ville bli vår
nye sogneadministrator; p. Carlo Borromeo Le Hong
Phuc. Han var da fremdeles på studiepermisjon i
Roma, men fra 1. september var han offisielt på plass
i menigheten. Hallvardsvaka vil gjerne at menigheten
skal få anledning til å bli litt bedre kjent med p. Carlo,
og han stiller smilende og velvillig opp for en prat.
Da du presenterte deg i menighetssalen første gangen, fortalte du at
du opprinnelig kom til Norge som
båtflyktning fra Vietnam i ung alder.
Det må ha vært en dramatisk og stor
omveltning for en ung gutt. Kan
du fortelle litt om din bakgrunn og
hvorfor du kom til Norge. Ser du
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en sammenheng mellom denne bakgrunnen og ditt prestekall?
- Jeg kom til Norge som 13-åring
i november 1984 med en bakgrunn som båtflyktning. Jeg er
eneste sønn i familien, men har
to søstre, en som er yngre og en
som er eldre enn meg.
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Det var en vanskelig og urolig tid i Vietnam. Vietnamkrigen
var fremdeles i friskt minnet, og
det var høy militær spenning og
konflikter med både Kina og
Kambodsja. Det kommunistiske
militærregimet så med skepsis
og motvilje spesielt på innbyggere med katolsk bakgrunn,
både på grunn av den kristne
troen som sådan, men også på
grunn av båndene til vesten.
Trosfriheten var begrenset, og
katolikker ble i stor grad hindret både i forhold til utdannelse og i arbeidslivet.
Mange ønsket seg ut av landet
og bort fra disse forholdene,
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men det var forbudt og forbundet med stor fare. Min eldre søster hadde tidligere klart å flykte,
men først på det åttende forsøket lyktes det henne. De andre
gangene ble hun arrestert av
politiet, og tilbragte to år i fengsel på grunn av dette. Til slutt
kom hun seg ut og ble plukket
opp av et norsk skip.
For meg ville det vente en
obligatorisk militærtjeneste på
to år og stor fare for å bli sendt til
områder med væpnede konflikter.
Det er en sterk og dramatisk
historie p. Carlo kan fortelle fra
denne tiden, om en flukt der livet
flere ganger sto i fare. Med en
dagsrasjon på en kopp vann og
litt ris ble mennesker smuglet ut
innestengt i hemmelige rom i
små fiskebåter. Politipatruljer
var stadig på jakt etter flyktninger. Han har minner fra trange,
varme rom, nesten uten luft. Og
gjennom små sprekker i falske
skott kunne bevæpnede soldater
skimtes da de gjennomsøkte båten. Et lite host, og alt ville bli
avslørt, med store konsekvenser
for både kaptein og flyktninger.
35 flyktninger, som var stuet
sammen på en liten fiskebåt,
opplevde orkan og trodde ikke
de ville overleve natten, de gikk
tomme for drivstoff, led motorhavari og visste knapt hvor de
var. Pirater herjet i farvannene.
Døden var en nær og realistisk
mulighet hver dag. Etter seks
døgn på havet nådde båten fram
til en liten filippinsk øy.
Det ble ropt og bedt mye til
Gud i denne tiden, og gjennom
alle farer og trusler vokste
bevisstheten om en Gud som
lytter og hjelper, og om en tro
som bærer. Den sterke og

inderlige bønnen hos oss ga ro
og styrke gjennom alle farene.
I en filippinsk flyktningeleir
kom spørsmålet om han hadde
slektninger i andre land og om
hvilket land flyktningene helst
ønsket å dra til. Ryktene fortalte
at i Norge var det mørkt i månedsvis og veldig kaldt. Mange
ønsket seg til USA. Han hadde
en fetter i Canada, og det var
også en mulighet.
Gjennom bønn og kontemplasjon vokste vissheten fram
om at det likevel var Norge han
skulle til, og til slutt ble han
gjenforenet med sin eldre søster,
som da bodde i Stavanger.
- Når jeg ser tilbake på denne
tiden nå, ser jeg tydelig Guds
omsorg og Åndens ledelse, og
jeg fylles av en stor takknemlighet og en sterk hengivenhet til
Ham som ledet meg gjennom
dette både fysisk og psykisk.
Gjennom takknemligheten begynte en kallsbevissthet å vokse
fram, og i løpet av årene på videregående skole i Stavanger
tok dette form som et mer konkret prestekall.
Jeg kom i kontakt med biskop Schwenzer, som sendte
meg til England for en presteutdannelse der. Det fantes ikke
noe norsk katolsk presteseminar eller utdannelsestilbud her
den gangen, men jeg var student på Det Teologiske Fakultet
på Blindern i ett år.
Hvordan husker du møtet med den
katolske kirken i Norge?
- I den universelle Kirken er det
selvsagt mye som er grunnleggende likt uansett land og
kultur, men når det er sagt, så
var det nok store forskjeller. I
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hjembyen min i Vietnam hadde
vi nærmeste kirke bare noen få
hundre meter unna, og den var
et naturlig samlingspunkt for
oss barn og unge, ja for foreldre
og de eldre også. Det var et
levende og aktivt miljø både
åndelig og sosialt. Jeg var aktiv
som ministrant og var en del av
alt som skjedde. Faren min var
menighetsrådsleder. Grupper i
menigheten var også aktive i
lokalt karitativt arbeid i forhold
til eldre, syke og vanskeligstilte.
På den måten omsatte vi troen i
praksis. Norge er et velstandsland
med godt utbygd helse- og
sosialvesen, og det skal vi selvsagt være glade og takknemlige
for, men samtidig ser vi nok at
dette betyr at menighetslivet
mister viktige dimensjoner i forhold til i mange andre land, og
sånn sett blir skadelidende. Det
som skjer i kirken og menigheten blir bare et av mange
aktivitetstilbud og har lett for å
bli prioritert bort. Vilkårene for
å leve troen rent praktisk er
sånn sett ganske annerledes.
Samtidig må jeg si at det er
veldig befriende å kunne snakke
sammen så fritt om troen som vi
kan her. Møter, foredrag, retretter osv. kan trygt organiseres og
annonseres, uten frykt for represalier fra myndigheter som
er lite vennlig innstilte i forhold
til kirke- og menighetsliv.
I Norge er det også så mange
muligheter til å utvikle seg videre og fordype seg i troen, blant
annet gjennom Katolsk akademi,
Katolsk forum, katolske temadager og foredragsserier.
Du ble presteviet i St. Olav domkirke av biskop Schwenzer i august
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1999, og ikke lenge etter gikk ferden
til Tønsberg, der du hadde ditt
virke fram til 2006, det meste av
tiden som sogneadministrator. Vi
kan vel si at du hadde din læretid
som menighetsprest her.
Kan du si litt om hvordan du opplevde denne tiden?
- I min presteutdannelse fra
England hadde vi ett år med
menighetspraksis, så jeg hadde
en del pastorale erfaringer derfra, men de var nok ikke så helt
representative for de pastorale
utfordringene som ventet meg i
Norge. Det er vel riktig å si at
jeg ikke var helt godt forberedt
på den virkeligheten som møtte
meg her. Teologien og det læremessige var ikke noe problem,
men samspillet med menighetsrådet og det å skulle forholde
seg til etablerte lokale tradisjoner og rutiner, representerte
utfordringer som var ganske
annerledes enn de jeg hadde
møtt i England.
Jeg tror at Norge generelt har
tradisjoner for sterke menighetsråd med stor grad av selvstendighet, der det i England er
tydeligere at menighetsrådet er
et rådgivende organ, mens beslutningsmyndigheten og ansvaret i viktige spørsmål klart
ligger på sognepresten.
En god sogneprest vil alltid
være oppmerksom og lyttende,
men noen ganger vil han også
måtte skjære gjennom og ta avgjørelser som ikke alle vil være
fornøyde med.
I 2006 kom du tilbake til Oslo, og
nye utfordringer ventet da du ble
utnevnt til rektor for St. Eystein
presteseminar. Presteseminaret var
vel helt nytt den gangen?

Nr 4 -2014

Hva ble dine oppgaver her?
Mange land sliter med få kall og
alvorlig prestemangel. Hvordan ser
du på situasjonen i Norge i dag og
utsikten fremover?
- Ja, presteseminaret var helt
nyopprettet, og vi måtte begynne
helt fra grunnen av med oppbyggingen. Dette ble naturligvis
helt andre typer oppgaver og
utfordringer for meg enn som
aktiv menighetsprest. Som rektor var det ikke mitt ansvar å
forelese i teologi, filosofi eller
kirkehistorie, den klassiske faglige utdannelsen får semi
naristene andre steder, og vi
samarbeider tett og godt med
Menighetsfakultetet. Min rolle i
forhold til seminaristene var
selve formasjonen, det å sy
sammen de faglige, åndelige,
menneskelige og pastorale ressursene hos studentene på en
måte som vil gjøre dem godt
rustet for prestetjenesten.
Jeg vil gjerne få rose MF for å
være positive, generøse og velvillige i sitt møte med oss.
Vi er også så heldige å ha en
biskop som har klare visjoner
og som i årevis har jobbet målrettet med å få til en norsk katolsk presteutdannelse. Den
økumeniske erfaringen og skoleringen våre prestestudenter
får er viktige for å kunne gjøre
en god prestetjeneste her i
Norge.
Rent antallsmessig kan vi jo
ikke si at vi har mange kall i dag,
men i forhold til Kirkens størrelse i Norge, er situasjonen absolutt ikke håpløs. På grunn av
at vi i så stor grad er en innvandrerkirke, vil vi uansett være
avhengige av å hente inn prester med språklig og kulturell
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bakgrunn for å kunne betjene
den sterke veksten vi har opplevd og fremdeles opplever.
Dette med kall og rekruttering er noe vi alltid må arbeide
seriøst med, men det er viktig å
understreke at det ikke er presteseminarets hovedansvar å
skape kall.
Du har også erfaring som koordinator
for bispedømmets innvandrersjelesorg.
Er det spesiell problemer du kan peke
på som typiske for katolske inn
vandrere som kommer til Norge i dag?
- De møter mange ulike utford
ringer, og dette vil selvsagt
variere en del fra person til person og gruppe til gruppe. Det
dreier seg om praktiske problemer, som utdanning, arbeid og
økonomi, men jeg vil nok spe
sielt trekke fram språk. Og da
tenker jeg ikke bare på språkferdigheter for generelt å kunne
fungere i samfunnet. Det er viktig
å huske på at språket rører ved
selve hjertet - kjernen i troen vår.
Som kirke er det viktig å
kunne møte førstegenerasjonsinnvandrere så tidlig som mulig.
Kirken blir for dem ofte et fast
holdepunkt, et utgangspunkt å
orientere seg ut fra i en sårbar
fase i livet, og en arena for
nettverksbygging.
Her tror jeg det er viktig at vi
viser tålmodighet i forhold til
språklig integrering. Naturlig
vis er dette viktig, men som
kirke kan vi ikke sitte passive og
vente på at nylig ankomne katolikker skal bli gode nok i norsk
til å skjønne en preken eller
motta sjelesorg på norsk, noe
som faktisk krever et ganske
høyt mestringsnivå.
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Ellers er det nok en del foreldre som er bekymret for at
barna skal miste sin katolske tro
og kirketilhørighet i et land som
er såpass preget både av protestantisk tro og sekularisering.
Det kan være vanskelig å få
barna til å engasjere seg i kirken
når så mange av vennene er helt
kirkefremmede.
I likhet med p. Sigurd har du nylig
tilbragt to år med videreutdanning
i Roma. Hvordan var det å komme
fra en katolsk utkant som Norge til
pavens bakgård, så å si?
Og hva tok du med deg hjem igjen?
- Ja, Norge er nok fremdeles en
katolsk utkant på mange måter,
men uten at jeg opplever det
som trosmessig vanskelig når jeg
er her. Men det er godt å møte
den katolske identiteten og kulturen i Roma. For en katolikk
representerer Roma en spesiell
følelse av å komme “hjem.”

I løpet av disse to årene har
jeg brukt det mestre av tiden til
å studere emner med tilknytning
til spiritualitet og formasjon.
Jeg synes at det er viktig at
det gis mulighet til slike opphold. Som prester trenger vi
også å videreutvikle oss både
faglig, åndelig og personlig.
Disse to årene har for meg
også blitt sterke møter med
apostlene og andre hellige
menn og kvinner. I Roma beveger vi oss i deres fotspor, ser deres ofre og samtidig fruktene av
deres innsats. I helgene hendte
det at jeg oppsøkte andre pilegrimsmål utenfor Roma, spesielt vil jeg nevne Assisi, som gjør
et mektig inntrykk. Etter et sånt
opphold vender man hjem med
åndelig påfyll og inspirasjon.
Og så kom du altså hit til oss i
St. Hallvard, en virkelig stor og
mangfoldig menighet. Det må ha
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fortonet seg som en krevende og
kanskje også litt skremmende
oppgave..?
Kan du si litt om hvordan du har
opplevd møtet med menigheten og
disse første to månedene hos oss?
Selv om jeg ofte tenker på
presteseminaret og kan savne
det, er jeg veldig glad for å få
komme tilbake til aktivt menighetsarbeid igjen. Skremt ble jeg
ikke, for jeg har tillit til Guds
ledelse og ledsagelse. Det er
Gud som styrer, jeg skal være
hans redskap. Men jeg har både
tenkt og ikke minst bedt mye.
Jeg føler meg velkommen og er
blitt veldig godt mottatt av
staben, menighetsrådet, alle de
frivillige og av menigheten
generelt. Jeg har også opplevd
god støtte fra mine forgjengere,
p. Sigurd og p. Janusz.
Jeg føler meg godt forberedt
til å ta fatt på krevende arbeidsoppgaver i menigheten.
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Denne første tiden har naturlig nok vært preget av at det er
mye nytt å sette seg inn i og
mange nye mennesker å bli
kjent med.

er sterke og etablerte, mens andre, som den eritreiske gruppen,
er mer utsatte og sårbare. Her er
det viktig å skape gode nettverk
og trygg tilhørighet. P. Tekle arbeider aktivt og godt i forhold
til denne gruppen.

Hva vil du si er menighetens største
styrke?
Og hvor ser du de største utfordrin- I navnet ditt har du “Carlo Borromeo”
gene for menigheten vår fremover?
etter den hellige Karl Borromeus
- Jeg vil gjerne få litt mer tid til å
(1538-1584). Han levde og virket
bli kjent med menneskene og
som prest og biskop i en dramatisk
forholdene her før det eventuelt
omstillingstid for Kirken, like etter
vil være riktig å si for mye kon- reformasjonen.
kret om menighetens styrke, “Humilitas et Caritas” (ydmykhet
men jeg har opplevd å møte
og kjærlighet) sto det i hans bispemye godt engasjement her, og
våpen. Du fremstår som en mann
mennesker som ser hverandre, som følger ditt kall med ydmykhet,
bryr seg om hverandre og tar
og du taler gjerne om kjærlighet.
vare på hverandre. Det varmer.
Er den hellige Karl Borromeus et
Av utfordringer, tror jeg at
spesielt forbilde for deg?
jeg vil trekke fram det å ta vare
Kan vi med vår tids store utforpå våre barn og ungdommer, la
dringer for Kirken fremdeles ha
dem få oppleve fellesskap og til- mye å lære av de hellige hyrder som
hørighet. De unge har vi ikke
ledet Kirken gjennom tidligere tiders
råd til å miste!
kriser og omstillingsperioder?
Det store nasjonale mangfol- - Carlo Borromeo-navnet fikk jeg
det kan selvsagt representere
fra min gudfar, som var politiutfordringer, men først og
mester.
fremst er det en stor berikelse
Ja, han er et viktig forbilde
for menigheten. Vi har så mye å
for meg! Han er faktisk skytslære av hverandre! Noen grupper
helgen for presteseminarer, og
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for sjelesørgere og åndelige veiledere. Han sparte seg aldri,
men kjempet iherdig og med
hengivenhet for troen og for
Kirken i en vanskelig tid. Dypest
sett vil alle kriser og utfordringer, uansett tid, kreve at vi alltid
vender oss hengivent til Gud i
bønn og tillit, og ber om hans
lys og styrke. Vi må også være
villige til å stille oss til disposisjon for Hans vilje med våre liv,
og denne veien viser de hellige
oss, og på deres forbønn styrkes
vi på vår vei.
Til sist: Har du et ønske eller noe
du spesielt du vil formidle til
menigheten og Hallvardsvakas
lesere i dag?
Ta vare på hverandre! Både
unge, eldre og familiene.
Se på mangfoldet rundt dere
som en berikelse, en Guds gave.
Ta dere tid til å lytte, for vi har
så uendelig mye å lære av
hverandre!
Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og
kvinne. Dere er alle én, i Kristus
Jesus. (Gal 3,28)

Sakramentene: Ekteskapet

Ekteskapets sakrament
p. Oddvar Moi – Oddvar.Moi@katolsk.no

“Hvilken plan har Gud for mann og kvinne? Gud som er kjærlighet, har
skapt menneskene for kjærlighet og kalt dem til kjærlighet. Han skapte
dem som mann og kvinne, og i ekteskapet har Han kalt dem til et intimt
livsfellesskap og til gjensidig kjærlighet, slik at de «ikke lenger er to,
men ett legeme» (Matt 19, 6). Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær
fruktbare og bli mange» (1 Mos 1,28).”
Denne innledningen fra Kom
pendiet til Den katolske kirkes
katekisme (spørsmål 337) syns jeg
hjelper oss til å se korrekt på ekteskapets betydning. At ekteskapet
også nevnes allerede i første
kapittel i 1. Mosebok, viser hvor
sentralt det er, både i Kirken og i
samfunnet. Og hvem av oss som
deltar i en vielse (som brudepar
eller som gjest) kan unngå å forstå hvor viktig vielsen er; her
binder de som står foran alteret
seg til hverandre for resten av
livet. Nå er det slutt på at noe er
mitt og noe er ditt, for nå er det
vårt. Nå kan man ikke lenger bare
tenke på seg selv, noe som blir
enda tydeligere når man får barn
(som er den naturlige frukten av
ekteskapet). Ved vielsen starter et
nytt kapittel i vårt liv, som skal
vare til vi dør, der svigerforeldre,
barn, og etter hvert svigerbarn og
barnebarn får en naturlig plass,
og som gjør livet til noe helt annet
enn det var før man giftet seg.
I Den katolske kirke er ekteskapet særdeles viktig; det er viktig i
samfunnet, men det er enda viktigere i vår Kirke, og det forberedes
også grundig. Her skal man først
ha et forberedende ekteskapskurs,
myndighetenes tillatelse skal mottas, dåpsattester skrives og det
skal bevises at man ikke har vært
gift før. Dernest kommer

forberedelsen av selve bryllupet,
tekster og musikk til kirken, brudeparets klær, invitasjon av gjester,
meny til middagen etc. For svært
mange er bryllupet den største
dagen man vil oppleve i hele sitt
liv - i konkurranse med det som
oftest kommer som en naturlig
følge; barnefødslene.
Kirken gleder seg sammen
med de som gifter seg, og ekteskapet er så viktig at det har blitt opphøyet til et eget sakrament. I
Kompendiet kan vi lese følgende
om dette i sp. 346: “Ekteskapets
sakrament skaper et vedvarende og
enestående bånd mellom ektefellene.
Gud selv besegler brudefolkenes samtykke. Derfor kan et ekteskap som er
sluttet og fullbyrdet mellom døpte,
aldri oppløses. Dessuten gir dette
sakramentet brudefolkene den nødvendige nåde til å oppnå hellighet i det
ekteskapelige liv, og til å motta og oppdra barna på en ansvarlig måte.”
Dessverre opplever noen ikke
bare gleder, men også problemer
og sorger i sitt ekteskap. Sorger –
p.g.a. sykdom og ulykker - kan
dessverre aldri helt unngås, og
man har jo lovet hverandre troskap både i “onde og gode dager”.
Alvorlige konflikter mellom ektefellene, på den annen side, bør
man arbeide hardt for å unngå, og
oftest bør man kunne klare det. I
vår Kirkes ekteskapsforberedelse

Side 11

vies konfliktløsning en del plass,
men det er jo først og fremst opp til
de to som har giftet seg med hverandre, å leve slik at de store problemene ikke oppstår. Noen ekteskap
går i stykker likevel, og faktisk er
det slik at det noen ganger i etterkant viser seg at man absolutt ikke
burde ha giftet seg. Derfor har alle
katolske bispedømmer en ekteskapsdomstol som heter Tribunalet,
der man kan ta sitt havarerte ekteskap opp og få vurdert om det var
riktig inngått. En prest kan ofte
hjelpe om man har ekteskapsproblemer, eller om man etter en sivil
skilsmisse tenker på å få sitt ekteskap vurdert av Tribunalet.
Ekteskapet hører med blant de
fem sakramenter som katolikker
vanligvis mottar, sammen med
dåp, kommunion, skriftemål og
konfirmasjon. Disse siste fire
sakramentene bør alle katolikker
motta, mens ekteskapet ikke er en
forpliktelse for alle, for “Gud kaller
enkelte menn og kvinner til å følge
Herren Jesus på jomfruelighetens eller
sølibatets vei, for himlenes rikes skyld.”
Kirken sier også at ekteskapet,
sammen med ordinasjonens
sakrament, meddeler en spesiell
nåde for en særlig sendelse i
Kirken og tjener til å bygge opp
Guds folk. Og Kompendiet sier
i sp. 338 følgende om Guds formål med ekteskapet: “Den ekteskapelige forening av mann og
kvinne, som ble grunnlagt av
Skaperen og utstyrt med særegne
lover, er ut fra sin natur rettet mot
ektefellenes samliv og vel, samt mot
å få barn og oppdra dem.”
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HØSTENS FAMILIETREFF

En arena for å bli kjent!

Marta Bivand Erdal – bivand@hotmail.com

Lørdag 25. oktober samlet nær
50 store og små seg til Familie
treff i St Hallvard menighet.
Familietreffet har vært en halvårlig begivenhet i menigheten
de siste 7 årene, og samler stadig nye familier som ønsker en
møteplass hvor foreldre og barn
kan delta sammen på aktiviteter
i katolsk regi. Familietreffet om
høsten legges en uke før utdeling av barnebibler til menig
hetens 4-åringer, og disse inviteres spesielt sammen med sine
familier. Denne gangen samlet
treffet barn og ungdom i alderen 0-14 år.
Høstens familietreff hadde
som tema at for å kunne stole på
Gud, må vi kjenne Gud. Under
åpningen i kirken ble fortellingen om David i løvehulen fortalt ved hjelp av flanellograf. Sr.
Faustyna og novisene hos
Elisabethsøstrene fortsatte deretter i menighetssalen med felles sang, hvor voksne og barn
deltok med stor entusiasme. I
ringen av voksne og barn var
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Familietreffet ble avsluttet
det mange som ikke kjente hvermed et festmåltid hvor hver faandre fra før, og fellesskapet
milie bidro med en matrett hver.
gjenspeilte mangfoldet av ulike
språklige og kulturelle bak- Hele arrangementet ble gjennomført som en felles dugnad,
grunner i menigheten vår.
og en gjeng med foreldre tok
Aldersdelte grupper, hvor
ansvar for å sette istand koldtskolebarna, 4-åringene, og de
bordet, og bidro også til at meyngste barna deles og har
nighetssalen ble ryddig igjen etalderstilpassede aktiviteter er
også blitt en tradisjon. Som tid- ter at treffet var over. Imens
ligere tok presten, denne gan- benyttet de eldste barna anledgen p. Carlo, med seg 4-årin- ningen til å utvikle nye vennskap på fotballbanen ved Tøyen
gene på kirkevandring, hvor
barna fikk se seg om i skriftesto- skole.
len, kikke litt bak alteret og på ❖ Neste familietreff vil finne
sted som en m i n i-fastelesepulten, utforske døpefonten,
retrett-dag for hele familien,
oppdage tabernakelet og eviglørdag 21. mars 2015, kl.
hetslampen, og se hva som skjer
i sakristiet. De eldste, skolebarna,
14.30-17.00.
hadde oppl egg sammen med ❖ St. Hallvard menighets årlige
Elisabethsøstrene med sr.
Familiehelg vil finne sted 5.-7.
Faustyna i spissen, hvor de fikk
juni 2015 på Mariaholm.
høre mer om utvalgte helgener,
deriblant hellige Maximilan
Ønsker du å være med å planlegge
Kolbe og hellige Elisabeth av
og arrangere familietreff og/eller
Ungarn. Imens fikk en liten
vårens familiehelg, ta kontakt med
gruppe barn fra 3 år og nedover
Marta Bivand Erdal (bivand@hotutforske Noahs ark og bølgene på
mail.com) eller ring til menighets
havet i den store menighetssalen.
kontoret for mer informasjon.
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p. Oddvar Moi – Oddvar.Moi@katolsk.no

Henning Wimmer

UTDELING AV BARNEBIBLER
TIL 4-ÅRINGER

søndag 2. november

Tradisjonen tro delte vi ut barnebibler
til alle fireåringer i menigheten første
søndag i november. I år ble det delt ut
45 bibler; ca 30 i familiemessen kl. 11,
de resterende i andre av dagens messer.
Side 13
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«... gi barna en positiv opplevelse
av troen, menigheten og kirken »
Angelika Wimmer – angelika.wimmer@katolsk.no

Angelika Wimmer, Margareth Santos

Katekesen lever av at engasjerte legfolk tilbyr trosformidling for barna i menigheten – en viktig støtte
for foreldre og en uvurderlig innsats for menighetens vekst og utvikling. Hva er det som motiverer og
inspirerer disse frivillige til å engasjere seg?

Lars Baumbusch,
kateket i 4. klasse

Clarabel Amarapala,
kateket i 5. klasse

Sophia Blum,
kateket i 2. klasse
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Hva er det viktigste for deg som kateket?
For meg er det viktigste å gi barna en positiv opplevelse av troen, menigheten og kirken. Får
barna med seg dette, kan det være en støtte og veiledning for resten av livet.
Hva synes du er spesielt gøy som kateket?
Å jobbe med barn er både krevende og veldig givende. Det er flott å se hvordan barna utvikler
seg som personlighet og i troen. Vi i katekesen er verden i det små – mange forskjellige bakgrunner, nasjoner, tradisjoner, kunnskap og forventninger – det er en spennende utfordring.
Hva gir deg inspirasjon og kraft som kateket?
Å jobbe sammen med andre kateketer mot et felles mål gir meg inspirasjon, kraft og styrke.

Hva er det viktigste for deg som kateket?
Jeg ønsker å bruke kunnskapen
min til å bidra i menigheten.
Hvilken egenskap eller ferdighet kan
du bidra med spesielt som kateket?
Jeg jobber med barn til daglig og
har mye erfaring derfra. Jeg har
også vært lærer og kan mye om
katolisismen.
Hva gir deg inspirasjon og kraft som
kateket?
Da jeg var barn sendte foreldrene
mine til katekesen og oppdro
meg i den katolske troen. Slik
oppdrar jeg også mine barn.
Herfra henter jeg min kraft og
inspirasjon som kateket.

Hva synes du er spesielt gøy som
kateket?
Det å få være med i prosessen der
barna vokser inn i troen og inn i
kirken. Og veldig gøy når man
ser hele gruppa engasjert i et prosjekt, som når vi i 2. klasse lagde
engler siste gang!
Hvilken egenskap eller ferdighet kan
du bidra med spesielt som kateket?
Noe jeg kan bidra spesielt med er
min lange erfaring med barnekor,
og også med musikk og sang i
messen.

Prienth Rajakumar,
kateket i 6. /7. klasse
og aktiv NUK’er

Maria Rajakumar,
kateket i 4. klasse
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Hva er det viktigste for deg som
kateket?
Det viktigste for meg som en
kateket er å få lære bort troen
som vi alle tror på. Og at vi kanskje om noen år får nye aktive
medlemmer i NUK.
Hva synes du er spesielt gøy som
kateket?
Det som er spesielt gøy i katekesen
er at alle barna har så forskjellige
meninger og at de snakker fritt
om den katolske kirken. Og så er
det gøy når alle stiller spørsmål
som man helst ikke vil svare på.

Hvilken egenskap eller ferdighet kan
du bidra med spesielt som kateket?
Omsorg overfor barna, god kommunikasjonsevne, felleskap og
samarbeid med andre kateketer.
En flott opplevelse i katekesen?
Der er spesielt flott å undervise
barna om Jesus.
Hva synes du er spesielt gøy som
kateket?
Å bli kjent med barn med forskjellig bakgrunn og oppdra dem
til å bli kjent med Gud og Kirken.
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Marta Bivand,
kateket i 1. klasse

Hva synes du er spesielt gøy som
kateket?
Det er morsomt og hyggelig å
være sammen med barna, og la
barna få være med å utforme
katekesetimen med sin energi,
nysgjerrighet og glede. Når man
flere år senere møter et eldre
barn som smiler og kjenner deg
igjen, skjønner du at det korte
møte i katekesen kan spille en
liten rolle for den andre.
Hva gir deg inspirasjon og kraft som
kateket?
Ofte er barnas trosvitnesbyrd,
gjennom deres tillit og åpenhet, en
inspirasjon fra katekesen til hverdagslivet, og til stunder med egen
tro og ikke minst tvil. Når man
sammen med barna får utforske
Guds kjærlighet, blir det en ny
mulighet til å åpne seg for Gud.

Hva synes du er spesielt gøy som
kateket?
Jeg synes det er interessant og
givende å kunne formidle tro
til barna i menigheten og jeg
synes jeg får mange fine opplevelser sammen med barna.
Ellen Lyng, kateket for
Det er godt å oppleve at barna
førstekommunionsfår en forståelse av at vi er et
barn
fellesskap.

Steffen Heim,
kateket for 6. /7.
klassingene

Hva er det viktigste for deg som
kateket?
Det viktigste for meg som kateket
er å være et forbilde i troen for
barna. Troen gis i første rekke
videre gjennom andre menneskers
forbilder. Jeg hadde ikke hatt
min egen tro uten mine foreldres
forbilder.
Hva gir deg inspirasjon og kraft som
kateket?
Troen selv. Den er overveldende
rik når man først tar en nærmere
titt på den. Ikke minst lærer man
mye om troen selv når man prøver å formidle den til andre.

Hvorfor stiller du opp og hjelper til i
katekesen, Margareth?
Fordi jeg er glad i å hjelpe andre
mennesker, og jeg føler ro i min
sjel når jeg er i Guds hus :-)

Margareth Santos
de Sousa,
praktisk hjelper i
katekesen
Aleksandra Haugstad, kateket for
2. klassingene

Isabelle Maroy,
kateket for førstekommunionsbarn

Inspirert?

Om du vil vite mer om det å være kateket, ta kontakt med Angelika.

For tiden går ca. 140 barn fra 1.-7. klasse i den norskspråklige katekesen
i St. Hallvard. Derav forbereder seg ca. 40 barn til sin førstekommunion
i mai 2015. Rundt 75 ungdommer i 8. og 9. klasse deltar på konfirmantkurs.
Kontakt: angelika.wimmer@katolsk.no
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Adventaksjonen 2014 går til Colombia, «La de unge bygge fred». Her ser du to bilder fra Colombia. En
glad jente som spiller fiolin, og et fattig område i en by. Mange mennesker i Colombia har måttet flykte
fra sine hjem på grunn av vold og krig. Mange unge mennesker har ikke fått gå på skole, og de er redde
for fremtiden. Gjennom Adventskasjonen støtter vi Caritas sitt arbeid i Colombia for å gi unge et håp,
en utdanning, og for at de skal få bygge fred i sitt eget land.

Her kan du lage en tegning og en bønn for fred i Colombia, og for barn og ungdom der,
og for fred i verden.
Nr 4 -2014
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Fargelegg tegningene under.
Tenk på at akkurat som Jesus
hadde en engel ved krybben sin,
slik har alle mennesker en egen
verneengel. Vi som bor i Norge,
og de som bor i Colombia, og
alle mennesker i hele verden.

Du kan støtte
Adventsaksjonen ved å gi et
bidrag i menigheten –
eller sett inn penger på denne
kontoen:

3000.16.91410

Side 17
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Angelika Wimmer – angelika.wimmer@katolsk.no

Velkommen til Helligetrekongersfest 2015
i St. Hallvard kirke søndag 11. januar etter norsk høymesse!
Store og små er invitert
Vi venter besøk av de hellige tre konger som kom til den nyfødte Jesus, knelte for ham og ga ham gull,
røkelse og myrra i gave.
De skal ha med seg noe godt til barna når de kommer på besøk til St. Hallvard!
Det blir også gang rundt juletre med felles sang.

Visste du at….…. relikviene til de Hellige tre konger

befinner seg i Köln i Tyskland siden året 1164? Der ligger
de i et fantastisk vakkert skrin av gull som er formet som
en spesiell type kirke, en basilika, som kunstneren Nikolas
av Verdun har laget. De hellige tre konger er skytshelgene
for byen Köln. Mange pilegrimer begynte å reise nettop til
Köln - for å ære de hellige tre konger. Siden den tiden
begynte man å feire Helligetrekongersfest. Når du skal
reise til Köln en gang – ta deg en tur inn i den store domkirken og se på det gulne skrinet!

Det er tradisjon mange steder i Tyskland at barn
og/eller voksne kler seg ut som de hellige tre konger og som «stjernesangere» og går fra dør til dør
for å samle penger for barn i nød. De skriver også
en formel for husvelsignelse på dørkarmen: I 2015
blir det 20-C-M-B-15. Bokstavene står for Christus
mansionem benedicat (latin) – «Kristus velsigne
huset». Kanskje du kan få et klistremerke med
denne formelen i St. Hallvard – så kan du lime det
på døren deres hjemme.

Hae h???
relikvie

en kroppsdel fra eller gjenstand som har en forbindelse til en hellig person

skrin

eske, kasse, liten kiste med lokk, oftest hengslet og låsbart

pilegrim en person som av religiøse grunner foretar en reise (valfart) til et sted som i vedkommende religion blir ansett for hellig
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Familiekoret i st. hallvard kirke

“HaBaKo”

Fra januar skal det hver mandag
skje noe spennende i St. Hallvard
kirke fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er
øvelse for familiekor.
Vi øver for å prise Gud med våre
stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt
del i liturgien dvs. Den Hellige
Messe. Barnekoret er ansvarlig for å
lede sangen i familiemessene som er
første søndag i måneden.
Vi har det veldig gøy sammen. Vil
du være med??? Bare kom!!! Du er
hjertelig velkommen.
Vi starter i januar. Datoene for
vårsemestret:
4. januar søndag familiemesse da
møtes vi 10.15,
5. januar,
12. januar,
19. januar,
26. januar,
1. februar søndag familiemesse, da
møtes vi 10.15,

2. februar,
9. februar,
16. februar,
23. februar
1. mars søndag familiemesse da
møtes vi 10.15,
9. mars, 16 mars,
23. mars,
30. mars. Da er det påskeferie helt
til den 13. april,
20. april,
27. april,
3. mai søndag familiemesse, da
møtes vi 10.15,
4. mai,
11. mai,
18. mai,
25. mai,
1. juni,
7. juni søndag familiemesse, da
møtes vi 10.15,
8. juni,
15. juni, sommer avslutning

Du er hjertelig
velkommen!

Ta kontakt ved spørsmål:
sr. Faustyna tlf. 23 38 44 11;
mobil: 412 52 226
eller mail:
faustyna@stelisabeth.katolsk.no

ST. HALLVARD MINISTRANTLAG
Har du lyst til å være ministrant (altergutt/pike) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten
under feiringen av liturgiske handlinger - messefeiringen? Alle som har mottatt førstekommunion
kan bli ministrant. Ministrantgruppen til St Hallvard kirke består i dag av 15 flinke gutter og piker.
Det er plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden for øving og sosialt samvær.
Tid og sted for samling vil bli annonsert i søndagsbladet. Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt
med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 415 31 615, epost: hung0047@gmail.com
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Konfirmantweekend for 9. klasse
p. Oddvar Moi – Oddvar.Moi@katolsk.no

Fredag 7. til søndag 9. var 37 (av 44) 9. klassekonfirmanter på helgetur til Mariaholm sammen med seks
ledere (ledet av Alexander Kopperud) og p. Oddvar
Moi. Programmet bestod som vanlig av aktiviteter
(for å bli bedre kjent), underholdning, undervisning
(om det 5. bud denne gangen) messer (både lørdag og
søndag) - og nødvendige ting som mat og soving. Det
var en flott tur, og bildene viser noe av det som
skjedde.

KONFIRMANTER FRA KONFIRMASJONEN
9. JUNI 2014
Ved en feiltagelse falt dessverre konfirmantgruppen som ble fermet 9. juni ut
av forrige nummer av Hallvardsvaka.
Derfor presenteres de i dette nummer:
Mandag 9. juni
Amie Stefánie John
Anthony Bataluna Diosomito
Bao Gia Nguyen
Cecylia (Lucia) Ambrozy
Faid Paulos Tesfaldet
Jakub (Franciszek) Raczynski
Jean Nicolai P. Danielsen
Jiane Charm Baradero Caluza
Joshua (Paul) Ogeno Lotara
Kristela Lucaj
Kristian (Matei) Skoric
Lilaila Najar
Marcus Sadei Abraham
Mel Anna Sarmiento

Meloni De Zilva
Pa-Kow Bonful
Sara (Elisabeth) Torsnes
Selina Thasan
Sindy Maria Lie
Stian Alexander
Stian Fjeld

TAKK TIL AUDUN DRIVENES

Tessa Manalo
Vanessa Riley
Victoria Martine Padilla
Vivian Vu
Wiktoria Maria (Gertruda)
Gaszcz
William Kevin Anandan

Audun Drivenes har siden 13. januar 2013 vært ansatt som barne- og ungdomskonsulent i
St. Hallvard menighet. Fra november 2014 forlater han menigheten for å gå over i annet
arbeid. Vi takker Audun for tiden i vår menighet, og ønsker han lykke til i hans nye oppgaver.
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Menighetsreisen til Tallinn
september 2014

Ruinene av det gamle Pirita klosters kirke
Frøydis Gustavsen – f-gusta@online.no

Vi var 11 deltagere i alt som reiste til Tallinn i september og bodde hos Birgittasøstrene under
oppholdet. Det ble fine, innholdsrike og meningsfylte dager. Tiden ble fordelt mellom besøk i
gamlebyen i Tallinn og en dagsutflukt til den sjarmerende lille byen Haapsalu, hvor vi besøkte
bispepalasset og domkirken, hvor vi hadde en
liten andakt, før vi hadde en hyggelig lunch på
den historiske gamle Kuursal, etterfulgt av en fin
spasertur langs stranden. På veien stanset vi også
for å se ruinene av det gamle cistercienserklosteret
i Padise, og den vakre herregården som nå brukes
som hotell og restaurant.
Deltagerne har ordet: Takk for en flott tur! Om
Estland og de baltiske statene lærte jeg mye, noe
som er så viktig i disse dagene når de russiske styresmaktene truer med både det ene og det andre
og folket ønsker bare fred og mulighet til å utvikle
sitt eget land. Det å bo hos søstrene var som en retrett, med bønn, sang, og messen med father Vello
Salo, som hadde korte men innholdsrike prekener
på engelsk. Evelin var vår guide på turen til

Haapsalu og hadde mye kunnskaper å dele. Å
huske detaljene blir vanskelig, men det har iallfall
vært mye krig og konflikter opp gjennom århundrene. Det at hun delte sin egen families erfaringer, ga en ekstra dimensjon som gjorde historien
siden krigen levende.
Jeg tenker mye på turen til Tallinn, mye på de
menneskene som bor der. Vi hadde en guidet
busstur og fikk sett både fattigdom og velstand.
Da Frøydis spurte meg for noen år siden om jeg
vil bli støttegiver til klosteret ville jeg gjerne det.
Jeg tenker på om det er andre måter å hjelpe på..
Jeg vet at den støtten jeg gir, kommer rett til dem
som trenger det, - formidlet av Birgittassøstrene i
Tallinn. Turen ga meg noe å tenke på. Takk til
Frøydis som er enestående i dette arbeidet.
Birgittasøstrene gjør at vi føler oss velkomne.
Messen var også veldig fin, selv om språket gir litt
problemer. Jeg oppfordrer de som har anledning,
til å besøke Birigttasøstrene og kanskje av og til å
gi dem noe støtte! Mitt første møte med Tallinn ble
en stor opplevelse. Reiser gjerne tilbake.
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Biskop Philip Jourdan åpner kveldens Vesper

Bispepalasset i Haapsalu

Vil bare takke for utrolig deilige dager hos
søstrene. Topp utflukter og guiding, hyggelig sosialt samvær, utsøkte måltider, og det viktigste:
åndelig påfyll. Dette gjorde godt!
Fantastisk tur med mange hyggelige mennesker! Både kjente og nye! Tusen takk Frøydis, for at
du gjorde det så bra for oss.

Estland, Marialand

Som en ekstrabonus på vårt besøk i Tallinn, fikk vi
gleden av å overvære økumenisk Vesper i Pirita
kirkeruiner. Bakgrunnen for arrangementet var at
Pave Innocent III i år 1215 erklærte Estland, som
Marialand. For å markere at det var 800 år siden
dette skjedde, ble det avholdt en økumenisk
Vesper - Avavesper, kvelden før åpningen av
Mariaåret, som var satt til Marias fødselsdag den

8. september. Det var komponisten Margo Kölar’s
nye verk, Vesper til Maria, som ble fremført av 4
kor og et orkester i de gamle kirkeruinene til Pirita
kloster. Biskop Philip Jourdan, den katolske biskopen av Estland, holdt åpningstalen, hvor han bl.a.
sa at selv om mange land hadde et slags kallenavn, kjente han ikke noe annet land som hadde
et så vakkert og meningsfullt navn som Estlands
Maarjamaa (Marias land). Vi kan være stolte av
det navnet, sa han. Maria er ikke bare et vakkert
navn, men fordi det ble dedikert til den hellige
jomfru for 800 år siden, minner det oss om hvordan kristendommen nådde Estlands befolkning
og banket på døren til hver innbyggers hjerte.
Han understreket samtidig at den årlige feiringen
av Maarjamaa ikke bare var for dagens kristne,
men heller en gjenoppdagelse av Kristus i nasjonens historie og i hver enkelts personlige biografi.
For den lille norske gruppen ble dette en flott
avslutning på et fint opphold i Estland.

Lunch i hyggelige omgivelser i Haapsalu
Nr 4 -2014
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Høstmøte i Pastoralrådet
i Oslo katolske bispedømme
Arthur Haakonsen – ozwegian@gmail.com

PROs høstmøte, som var siste møte for perioden
2012-2014, ble avholdt på Mariaholm 24.-26. oktober. Det ble før perioden bestemt at medlemmene
i Pastoralrådet i OKB skulle bestå av menighets
rådenes ledere/ordstyrere, fremfor frittstående
representanter fra hver menighet. I tillegg er
bispedømmets avdelinger, prestene, ordensfolk,
nasjonale grupper og enkelte katolske organisasjoner representert. I St. Hallvard har vi, i likhet
med en del andre menigheter, hatt en ordning der
nestleder har vært fast representant. Så også i den
inneværende perioden, 2014-2016. Følgende
temaer ble valgt som fokusområder for perioden:
1. Menigheten som arbeidssted, 2. Katolikk i
dagens Norge, 3. Familien, 4. Kirken som samfunnsaktør. Tema på høstmøtet var “Livsvern og
menneskeverd”. I tillegg til foredrag og temaøkter
med utgangspunkt i dette, ble den foreløpige progresjonen av arbeidet for kartlegging av nasjonale
grupper i OKB presentert. Dette er et veldig spennede arbeid som tar for seg både veksten i antall
medlemmer, hva som er viktig eller kjennetegner
fokuset for hver nasjonale gruppe, og hvordan vi
kan lære av hverandres erfaringer og forventninger til Kirken. Det henger godt sammen med
arbeidet vårt menighetsråd har gjort i forrige periode ved etableringen av utvalget med arbeidsnavn
«Nasjonalt utvalg», som har hatt fokus på å styrke
kommunikasjonen på tvers av menighetens mange
grupper.
Samtidig som dette var et tema i menigheten,
har bispedømmet og PRO hatt det som sentralt
arbeidsområde i forrige periode. Bekymringen
har vært at andre generasjon etter innvandrede
katolikker primært knytter sin tro til sin nasjonale
arv, og at troen derfor ikke finner sin naturlige
plass i en norsk hverdag. Kartleggingsarbeidet
som har blitt gjort er et direkte resultat av denne
arbeidsposten, og resultatene vil være nyttige for
både sogneprester og menighetene forøvrig i sitt
møte med de nasjonale gruppene.

Et annet tema som ble tatt opp i forrige periode
er bispedømmets menighetshåndbok, som har vært
utgitt tidligere, men ikke oppdatert. Menighets
håndboken var en praktisk hjelp til å drive en menighet, som det har vært særlig behov for i de
mindre menighetene. Den er både grundig og
omfattende, og en revisjon av denne har vært
svært etterlengtet. At et av inneværende periodes
hovedfokuser for PRO er “Menigheten som arbeidssted”, lover derfor godt for dette.
To organisasjoner var invitert i forbindelse
med presentasjonen av høstens tema. Organisa
sjonen Menneskeverd, ved generalsekretær Liv
Kjersti Skjeggestad Thoresen, holdt foredrag om
deres arbeid for vern av livet fra befruktningen til
en naturlig død. Vår menighets egen Aslaug Espe
representerte Tro og Lys og fortalte om deres
arbeid. Hun har vært sentral i grunnleggelsen av
organisasjonen i Norge og er svært aktiv i arbeidet.
Foredragene ble etterfulgt av gruppearbeid, med
spesielt fokus på hvordan menighetene våre møter
og tilrettelegger for sine medlemmer med utviklingshemming. Både den menneskelige tilnærmingen og kirkebyggenes fysiske utforming ble
drøftet, med tanke på å se hvilke muligheter man
har for bedre tilrettelegging. Dette vil være aktuelle problemstillinger å se på i hver enkelt
menighet.
Mer informasjon om PRO og protokoll fra
møtene finnes her: http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/pro
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Katolsk forum om bioteknologi
Frøydis Gustavsen – f-gusta@online.no

Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

29. oktober arrangerte vi Katolsk forum i
St. Hallvard om bioteknologi. Dette er et spennende og viktig tema, og som troende og katolikker
er det viktig at vi holder oss informert om et tema
som i dag debatteres av Bioteknologirådet og som
vi på et senere tidspunkt skal forholde oss til. For
mange kan dette temaet virke komplisert og teknisk, men nettopp derfor inviterte vi til en
temakveld slik at vi fikk en bedre innsikt i det.
Vi var så heldige å få besøk av professor
Gunnar Heiene, professor ved Menighetsfakultetet
og medlem av det regjeringsoppnevnte Biotekno
logirådet (tidligere Bioteknologinemda), og
Helena d’Arcy, som er ordfører for Respekt, en
svensk katolsk bevegelse som arbeider for å
fremme respekten for menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til en naturlig død.
Gunnar Heiene loset oss gjennom en del av de
mulighetene som nå er tilgjengelige innen forsterdiagnostikk, assistert befruktning (IVF) og embryo
forskning, og pekte på hvor vi finner de største
etiske utfordringene forbundet med dette.
Rent teknisk har vi i dag kommet veldig langt
når det gjelder muligheter, men et grunnleggende
spørsmål er i hvilken grad vi skal akseptere all utvikling og hvor grensen går til det etiske i disse
spørsmål. Vi er allerede på vei mot et sorterings
samfunn der det blir akseptabelt å luke ut ikke bare
alvorlige sykdommer, men også mennesker med
egenskaper som vi ser på som uønskede. Er vi som
katolikker villige til å se på denne utviklingen uten
å la vår stemme høres, eller ønsker vi å ha en stemme
med i det videre arbeidet, og ikke minst, vet vi tilstrekkelig om temaet til å kunne ha en slik stemme?
Assistert befruktning, der kvinnens egg befruktes utenfor livmoren, kan være til stor hjelp
for par som er ufrivillig barnløse, men med moderne teknikker (preimplantasjonsdiagnostikk,
PGD) kan man i dag genetisk identifisere faren for
sykdommer og uønskede egenskaper før det befruktede egget settes inn i kvinnens livmor, og det
er dermed mulig å velge bort befruktede egg.
Et grunnleggende etisk problem er at de ulike
fagmiljøene er uenige om embryoets moralske status. Et annet viktig spørsmål er hvem som skal få
tilgang til assistert befruktning. Hva med enslige?
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Gunnar Heiene

Helena d’Arcy

Hva med lesbiske par? Her kom Heiene også inn
på spørsmål rundt eggdonasjon og surrogati.
Helena d’Arcy gikk gjennom flere av de aktuelle problemstillingene og gjorde rede for hva
Kirken faktisk mener og hvor vi kan finne informasjon om dette. Hun understreket nødvendigheten
av å se et skapt menneske først og fremst som et individ, fordi et embryo er et menneske fra og med
befruktningen, og dermed må det alltid behandles
som et mål og aldri som et middel i forskningen.
Den svenske nettsiden til Respekt anbefales! (www.
respektlivet.nu) Her kan du finne linker, en god
FAQ og henvisning til bøker og annen aktuell litteratur. Det er også mulig å abonnere på Respekts
nyhetsmagasin som kommer hver uke.
Det kom under diskusjonen frem en del frustrasjon i forhold til at Kirken i Norge er for lite på
banen i slike spørsmål. Det mangler kompetanse
og klare holdninger utad.
Konklusjon på denne kvelden; det kom fram
mange nye tanker, nye vinklinger og langt større
forståelse for de vanskelige spørsmålene innenfor
området, og ikke minst en avklaring på hvor den
katolske kirke står i dette.
Det ble også uttrykt et ønske om at man må
fortsette med informasjon om dette innad i Kirken.

Side 24

19. mars arrangeres
fasteretrett med
br. Bjarne Falkanger.
Vi kommer tilbake til
flere detaljer senere.
Sett av denne dagen til
stillhet og refleksjon.

1890 – 2015

JUBILEUMSNYTT

1966 - 2016

MESSEHAGEL – menighetens gave til kirken vår
Vi minner om artikkelen av Liv Benedicte Nielsen
i forrige nummer av Hallvardsvaka, hvor hun forteller om forberedelsene og arbeidet med vår nye
messehagel som skal brukes på Hallvardsdagen.
Messehagelen er nå i produksjon i et kloster i
Polen. Kort tid før Hallvardsvaka går i trykken,
får vi melding om at messehagelen er ferdig brodert,
og at det kun er montering som gjenstår før den er
ferdig! Vi gleder oss til å se det ferdige produkt.
Hallvardsvaka minner om at det er mulig for hver
enkelt å gi et bidrag til produksjon av St. Hallvardmessehagelen til konto 3000 22 49134, merket
jubileumsgave.

Programutkast for jubileumsåret 2015/16

Nedenfor finner dere et utkast til program for vårt jubelår. Her kan dere se hva dere har å glede dere
til. Sett av datoene, meld gjerne din interesse i form av deltagelse i planlegging og gjennomføring av de
enkelte programposter. Dere finner kontaktperson til hvert enkelt arrangement under datoen for de
ulike arrangementer.
15.5.2015 – åpning av jubileumsåret
Ansvarlig: arrangementsutvalget

23.6.2015 – Sankthans
Ansvarlig: menighetsrådet

Dagen starter, slik Foreningen for St. Hallvards
dag foreslår: med “pilgrimsprosesjon fra St.
Hallvardskatedralen til St. Hallvard kirke”.
Deretter en kort “Pilgrimsliturgi” med pilgrimsbønn kl. 17.00 og prosesjon som avsluttes ved
St. Hallvards kirke. Pontifikalmesse kl. 18,
deretter fortsettelse i menighetssalen. Konsert
med flere medvirkende. Vi inviterer
Hallvardguttene til å synge i messen, enkel
servering.

Alle naboer og naboorganisasjoner og –institusjoner inviteres til Sankthansfest. Det skal
brennes bål, serveres mat fra land der våre
menighetsmedlemmer kommer fra litauisk/
latvisk musikk og dans og eventuelt andre
midtsommertradisjoner som kan skape god
stemning.

13.6.2015 – pilegrimstur til Lier
Ansvarlig: arrangementsutvalget

Det er også kommet fram at det har vært en
betydelig Hallvard-kult i det som inntil
1600-tallet var Sørøst-Norge lokalisert til
Bohuslän i Sverige, men også i Østfold på norsk
side. Pilegrimstur i dette området. Mari Lunde
er kontaktperson her.

Pilegrimsreise til Lier med besøk på gården
hvor hl Hallvard kom fra, deretter til Sylling
hvor vi feirer messe i den gamle katolske kirken
der.

September – oktober 2015 –
pilegrimsvanding til Bohuslän
Ansvarlig: menighetsrådet og Mari Lunde
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St. Nikolas-feiring er en naturlig del av dette
– arrangement for barna og barnefamilier.
Utstilling av julepynt/tradisjoner og julemarked
med varer fra ulike nasjonaliteter. NUKs
Adventsaksjon kan kombineres med dette
– også ministranter og ungdommer (SHUL) kan
kobles inn med mål om rekord i innsamlet
beløp til Adventsaksjonen. Be NUK sentralt om
hjelp

Lørdag 3. oktober – fransiskanernes bidrag
til St. Hallvar gjennom 75 år
Ansvarlig: legfransiskanerne og
arrangementsutvalget
Transitusritualet kan gjennomføres. Stein
Morten Omre er positiv til dette.
P. Grzegorz Gryz OFM, p.Hallvard Hole OFM,
p. Nikolas Goryczka OFM.
P. Nikolas er åndelig veileder for legfransiskanerne og bør delta.

Februar 2016 – menigheten får eget bygg
Ansvarlig: Kariuki

Det meldes at man arbeider med å utgi Frans
skrifter på nytt.

Foredrag om kirkebyggets historie, tanker da
man skulle bygge. Kariuki har allerede gjort seg
noen tanker og vært i kontakt med Lund og
Slaatto.

Klarissene.
St. Elisabethsøstrene står den fransiskanske
familie nær, og bør ha en særlig plass.

Mars 2016 - menighetens katolske kunstnere
Ansvarlig: Vera Olsnes

Fransiskushjelpen bør også delta her.

Utstilling med bilder, skulpturer og lignende,
laget av menighetens (etablerte og ennå uoppdagede) katolske kunstnere.

15. november i kirkekaffen
Grunnleggelsen av menigheten i Oslo
Ansvarlig: bokkomiteen
Foredrag om grunnleggelsen av menigheten
med historisk overblikk – om utfordringene og
hvordan de ble mestret, hvor kom katolikkene
fra, hvem var de og hva ble det med dem? Også
med blikk på dagens situasjon - hva har menighetens fortid å si for dagens situasjon og hva
slags lærdom kan vi trekke for fremtiden?
Bokkomiteen arbeider med dette stoffet og kan
benytte foredraget som stor bokpresentasjon
(planlagt utgivelse er ca. jul 2015). Lorentz
Klüwer som arbeider med menighetskartoteket/
kirkebøkene kan kanskje si noe om hva kirke
bøkene forteller?

14. og 15.5.2016 – stor avslutning
Ansvarlig: jubileumskomiteen
Stor avslutning med program på lørdag og
søndag. Lørdag podiumsdiskusjon med teamene ”Menigheten da og nå. Hva kan vi se tilbake
til, hva har vi i vente? Hvor går Den katolske
kirke i Norge, hvor går St. Hallvard? Hva er
utfordringene? Hvordan kan Den katolske kirke
bli en synlig og naturlig del av Norge, hvordan
kan St. Hallvard bli/fortsette å være en synlig og
naturlig del av Oslo øst.

St. Elisabethsøstrenes juleverksted
som holdes i denne perioden
Ansvarlig: Elisabethsøstrene

Deretter middag for inviterte gjester, deriblant
prester og andre som har hatt tilknytning til
menigheten, representanter fra ordenshus og
katolske menigheter samt gjester fra DNK og
bydelen.

Mellom Kristi konge fest og 3. advent 2015
– jul i alle Herrens land
Ansvarlig: kateketene

På søndag utvidet kirkekaffe etter høymessen
der de inviterte gjeste som har anledning kan
være med under kirkekaffen og hilse på menigheten. På kvelden den tradisjonelle konserten.

Angelika Wimmer med kateketer og katekesebarn lager ting som senere kan inngå i en
utstilling (til våren 2016).

Nr 4 -2014

Side 26

1890 – 2015

JUBILEUMSNYTT

1966 - 2016

FRA URTEGATA TIL ENERHAUGEN
fra Hans Bruces jubileumsskrift til menighetens 100-årsjubileum
Sammendrag Tone Westersø – tone@westerso.com

Så kom innvielsesdagen 15. mai 1966. Menigheten
samlet seg utenfor kirken og biskop John Willem
Gran velsignet kirken utvendig. Så ble selve kirkerommet vigslet etter den gamle ritus, og biskop
Gran leste messen sammen med 6 fransiskanere. I
sin preken sa biskop Gran bl.a.:
«Kjære fransiskanerpatres, disse ord rettes først og
fremst til dere som i dag ser innfridd og kronet lange
års forventninger – og ikke bare forventninger, men en
hel generasjons møysommelig, hårdnakket slit. Men
også til St. Hallvard menighet går disse ord, til alle
som har sluttet opp om patrene, og da særlig til dem
som generøst har tatt seg sin del, eller mere, av løftet i
råd, byggekomite og allehånde hjelpere.
Til menigheten hører jo også St. Elisabethsøstrene,
for hvem dagen sikkert er en gledens og takknemlig
hetens dag, så bundet som de har vært til sognets liv og
trivsel. Men også for hele Oslo-området, ja, for hele
bispedømmet, er dette en stor dag; for en kirke eksisterer
ikke bare for det ene sogn, - den står åpen for alle og har
noe å gi alle.
Men disse ord har en videre adresse enda: Dette kirke
bygg er frukten av et – jeg vil våge å si inspirerende og
betagende samarbeid mellom dem som efter hvert i
kraft av sitt engasjement eller sitt yrke er blitt trukket
inn i dette prosjekt. Stadig flere har det vært, som rimelig kan være, og det er en glede å kunne konstatere at
så mange er tilstede her i dag: arkitekter, entreprenører,
håndverkere, arbeidere. Denne oppgave som har vært
noe mer enn bare reisningen av et hvilketsomhelst bolig
eller kontorbygg har sveiset dere sammen så å si til en
familie – om enn for bare en tid. Måtte en varig velsignelse følge alle som har samarbeidet på fullførelsen av
dette bygg.
I dag, med så mange til stede her i kirken, både
katolikker og ikke-katolikker – noen for å takke og prise
Herren, andre for å delta i en høytid som bare kan finne
sted én gang i en kirkes historie, - i dag er allerede kirken sprengt. Alle kirker er selvfølgelig sprengt ved enkelte anledninger – selv Peterskirken, som dog rommer

over 70 000 mennesker. Men la oss se litt nærmere på
dette, for det kan være godt på en slik dag å bli klar over
hvilken utvikling det er som har betinget nødvendig
heten av dette bygg. For 25 år siden hadde St. Hallvard
rundt regnet 200 sognebarn. I dag er dette tallet vokst
til temmelig nøyaktig 1000. Hvis alle disse skulle
komme regelmessig til kirken, ville den allerede nu
være altfor liten. På den annen side: dersom økningen
kommer til å fortsette i samme tempo, må patrene og jeg
allerede i oversiktlig fremtid begynne å se oss om efter
nye utveier, kanskje efter nye tomter, arkitekter, entreprenører – ikke minst glade givere og glade hjelpere.
Jeg vet at mange vil si: trøst dere, stadig flere mennesker flytter ut av byene, der blir stadig færre tilbake;
balansen etablerer seg selv. Men dette er bare til dels
riktig: Vi omgis av høyhus, og stadig flere – og høyere
– er planlagt. Bysaneringen er i full gang i dette området som er det egentlige opprinnelige «Oslo under
Eikaberg» - hvor engang Fransiskanerne ferdes og gled
naturlig inn i bybildet for 500, for 600 og 700 år siden.
Nu som den gang gjelder det å følge utviklingen og
være forberedt på alle eventualiteter. Men står det slik
til, da la oss dobbelt glede oss over at vi her på
Enerhaugen ikke bare har en verdig kirke, men også et
vakkert og tidsmessig kloster som kan være en solid
base for våre fransiskanere, hvor de midt oppe i deres
mangehånde pastorale gjøremål også kan få ro, inspirasjon og innsikt. All fruktbar planlegging trenger til
disse ting. Når vi vet hva våre kjære patres har greid å
sette ut i livet fra sin base i Urtegaten, hva kan vi da
ikke vente oss, når de snart flytter inn i sitt nye kloster
her. Men i dag og i ukene som kommer, skal vi unne
dem en velfortjent pause, for at de, som det heter, i ro
kan få beskikke sitt hus, både det gamle og det nye.
Det gamle: Nu når dette skjer, er det vemodig at St.
Hallvard i Urtegaten har hatt sin siste gudstjeneste,
forrige søndag, så å si på 70-årsdagen for grunnstensnedleggelsen. Den gang kirken ble konsekrert, for det
ble den, fremførtes den samme messe som i dag, hvorunder det synges: «Godt grunnfestet er Herrens hus på
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den faste klippe.» Grunnens fasthet under Urtegaten
betviles av både patrene og andre, men her på
Enerhaugen kan der ikke herske noen tvil. Som jeg sa
ved grunnstednedleggelsen for dette bygg for et år siden:
Her står man støtt og ser langt! Og det er nødvendig.
Jeg vil da i dette perspektiv – som nødvendigvis
innebærer et tilbakeblikk – av hjerte takke patrene for
hva de har væt og hva de har utrettet her i Gamlebyen
og andre steder i vårt land, og ikke minst for at de har
holdt ut så lenge, så trangt og dog så livsglade.
Det er godt å kunne konstatere at de fleste av de
Fransiskanere som er kommet til oss i årenes løp er i
live og ved godt mot – ikke alle i Norge – men alle i full
virksomhet der kirken har gitt dem en oppgave: Pater
Jorne som kom først for 42 år siden, pater Notenboom
som ble St. Hallvard første fransiskanske sogneprest i
1934, pater Novatus, pater Boers, - broder Martin. Og
så de som virker blant oss til daglig og som gleder seg
over å ha fått et riktig norsk moderhus: St. Hallvards
utrettelige sogneprest og Prior, pater Castricum og
hans to trofaste medhjelpere og støtter, pater Hansen,
vår første norske Fransiskaner og pater siden reformasjonen, og pater Arno, allemanns venn. Av hjerte unner
vi dem stundens storhet og glede. Og vi vil glede oss
med våre øvrige patres, som yder sin innsats langt fra
Oslo-området, over at deres Orden nu har fått et feste i
vårt land som vil komme dem alle til gode, et arnested
hvor de kan søke hen og finne åndelig og menneskelig
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støtte i sin ofte ensomme og krevende diasporatilværelse. Jeg vil ikke glemme å uttrykke min og Bispe
dømmets takknemlighet til de patres som har virket i
vårt land og som er gått bort, men hvis innsats og
eksempel lever videre i manges minne: pater Leo, pater
Hol og pater Damian. Vi vil minnes dem særlig under
denne offerhandling. Det må være tillatt å tro at de er
nærværende og gleder seg med sine ordensbrødre og
støtter opp om dem, kanskje bedre nu enn om de hadde
sittet iblant oss.
Som Bispedømmets ansvarshavende takker jeg for
alt som er blitt utrettet, - dette er jo en sognekirke. En
spesiell takk til Pater Provinsial og den Hollandske
Provins for den meget store økonomiske hjelp de har
ydet, og den oppmuntring de i mange år har gitt sine
norske ordensbrødre. Men jeg vil også takke for alt hva
dere Fransiskanere med dette løft påtar dere for frem
tiden. En slik kirke, et slikt kloster forplikter. Det er
dere de første til å erkjenne og ville ta konsekvensen av.
Derfor nærer dere nu et dypt og hjertelig ønske om å
evne å leve opp til og vokse på denne oppgave. Det er
godt for en mann når han kan si at han ingen fiender
har. Det kan Dere, Fransiskanere, trygt si. Måtte det
alltid forbli slik og Gud vil velsigne deres virke, og
gjennom Dere menigheten, Bispedømmet, ja hele vårt
land og folk.»
								
Hamburg 18. august 2014
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Kjære St. Hallvard menighet
For menighetene St. Marien med Edith-Stein
Bernadette Baumann

Mange takk for de nyhetene fra dere som nådde
oss rett før sommerferien.
Likeså vil vi si mange takk for innbydelsen til
deres store jubileum 15. mai 2015. 125-årsjubileum
for grunnleggelse av menigheten og 50-årsfeiring
for innvielse av kirkebygget. Dette har dere all
grunn til å feire!
Vi gleder oss over å få anledning til å være gjester hos dere til denne feiringen. Så langt har 11
personer meldt seg til Norges-reise med jubileumsfeiring. Hvor mange gjester kan menigheten
klare å skaffe overnatting til?
I desember planlegger vi å legge de endelige
planer for oppholdet hos dere.
Vi hører at det foregår store endringer i menigheten. Det er synd vi ikke vil treffe sogneprest p.
Sigurd Markussen, siden han forlater St. Hallvard.
Vi ønsker ham lykke til og alt godt for oppgaven
han går til i Tromsø.
I vår menighet stå heller ikke tiden stille. Vi
står overfor en annen type radikal endring. Hos
oss slår man flere menigheter sammen og skaper
andre pastorale sammensetninger (?) Vår menighet, St. Marien med Edith-Stein, blir slått sammen
med syv andre nabomenigheter og vil utgjøre en
pastoral enhet. De ulike menigheter må i økende

grad forholde seg til denne nye pastoralstrukturen. Man møter nye sammensetninger av mennesker og menighetsmodeller. Følgen av dette er at
man fremmer og oppdager nye talenter både i
egen og i de andre menighetene. I vår menighet
har erkebispedømmet utnevnt fire legfolk til å
lede ordets lovsangsgudstjeneste. De feirer Ordets
gudstjeneste i St. Christophorus en søndag i måneden, siden denne menigheten ikke lenger har
en prest som kan holde regelmessige
gudstjenester.
Fra 2. til 9. august sendte vår menighet og nabomenighetene 18 ministranter til ministrantvalfart i Roma. Der møtte de 50 000 andre tyske
ministranter.
Nå er det snart slutt på menighetens sommer
ferie. Vi synes det er flott å tenke tilbake på vår felles reise til Israel våren 2013. Vi hadde hellet med
oss, siden det inneværende år ville vært vanskelig
å gjennomføre reisen på grunn av den politiske
situasjonen.
Vi gleder oss over å skulle få møte dere igjen i
Oslo i mai 2015. VI ønsker dere lykke til med oppstart etter sommerferien, og alt godt for deres vei
videre.

«St. Hallvardminner i Sverige»
Lasse Stein Borgen – lasse.mari@gmail.com

Sverre Emanuel Dehli

Mari Atlanta Lunde – mariatlanta.guide@gmail.com

I forkant av disse jubileumstider i St Hallvard
kirke kan det være på sin plass med noen ord om
St Hallvard, som vår kirke er oppkalt etter. Dette
er den første av flere historiske artikler om «vår»
helgen. Etter at St. Hallvard ble drept på
Drammensfjorden15 mai 1043, ble han begravet i

et St. Olav kapell på Huseby i Lier. Der sprang det
ut en hellig kilde på stranden like ved og et hellig
lys strålte over graven. Etter begravelsen skjedde
det flere mirakler ved graven. I 1053, ti år etter
hans død, ble hans legeme lagt i et praktfullt skrin
som sto på alteret i Mariakirken i Oslo.
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Mariakirken var kongens egen kirke og lå nær
kongsgården nede ved havnen. Da St. Hallvardkatedralen sto ferdig i 1130, ble skrinet med St
Hallvards relikvier flyttet nær høyalteret i den nye
katedralen (datidens nest største bygg i Norge).
Det vokste fram en Hallvard-kult, særlig i
Sør-Norge.
Og hva var så Sør-Norge? Bohuslän i Sverige
(fra Gøtaelv ved Gøteborg og mot i nord forbi
Strømstad til Svinesund) var norsk. Hele området
fra Glomma til Gøtaelv ble kalt «Alvheim» i tiden
før 1200. Kong Harald 1. Hårfagre gjorde Bohuslän/
Alvheim til en del av Norge i ca. 870. Da Kalmar
unionen gikk i oppløsning i 1523, forble Bohuslän
i Danmark-Norge og ble ikke en del av Sverige før
etter freden i Roskilde i 1658. Hele Østfold-Bohus
länområdet var en del av Oslo bispedømme. Det
var for øvrig også Lier, som St. Hallvard kom fra.
I en svensk helgonkrønika står det at Hallvard
var Oslos skytshelgen og Bohusläns apostel.
Hallvard knyttes i Sverige til stedet Ytterby utenfor Kungälv, da det lå en kirke viet ham der. På
en hjørnesten i det nordvestre hjørnet av kirkeruinen i Ytterby kan man se hogget ut ansiktene av
de to fetterne - Hallvard Vebjørnsen fra Lier og
Kong Olav 2. Haraldson (den hellige).
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Legenden sa at Olav den hellige initierte bygging av kirken, noe som er lett å motbevise. Olav
døde snaut 13 år før Hallvard og dessuten er kirken bygget ca. 100 år etter helgenenes død. En
annen historie sier at hjørnesteinen viser Hallvard
og kvinnen han reddet. Videre sier legenden at
når hodene på stenen fra pilaren når marken (noe
den har gjort), er det tegn på at jorden skal gå under! At kirken i Ytterby var en Hallvards-kirke og
at man i dette området ba om helgenens forbønn
gjennom hele året (ikke bare rundt 15. mai), er
sikkert.
Et annet håndfast bevis på Hallvards kulten i
området, det finner man i middelalderkirken Skee
i nordre Bohuslän, Strømstad kommune. Vi vet
ikke hvem kirken er viet til. Man har funnet et
gravfelt ved kirken fra jernalderen, 500 f.kr - 1050
e. kr., som viser at kirken er bygget på en hedensk
kultplass. Skee er en stor romansk stenkirke fra
1100 tallet og full av severdigheter, men her skal
vi konsentrere oss om St. Hallvard og alterskapet.
Skee kirke i Strømstad kommune er bygget i østnorsk tradisjon i bohusgranitt . Det er en stor
kirke, og portalene skulle være like de man hadde
i St Hallvards-katedralen i Oslo med enkel profil,
ikke søyleprofil eller bueprofil.
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Alterskapet er fra Lübeck på 1490-tallet. Et
bilde av den korsfestede Jesus er omgitt av små
enkeltbilder av de tolv apostlene (Mattias har erstattet Judas foræderen). På nederste rad står tolv
helgener. Det at St. Hallvard er en av de 12 helgenene, viser at alterskapet i kirken var spesielt bygget for en kirke i Oslo bispedømme.
Fra venstre til høyre er de tolv:-1) St. Katarina
av Alexandria 2) St. Maria Magdalena 3) St.
Hallvard av Oslo 4) St. Barbara 5) St. Birgitta av
Sverige/Vadstena 6) St. Gertrud av Nivelles 7) St.
Erik av Sverige (muligens St. Georg) 8) St. Olav av
Norge 9) St. Anna 10) St. Dorotea 11) Fransiskaner
bror St. Bernhard av Sienna (muligens St. Sigfrid)
og 12) St. Agnes. Ingen har glorier, men de står
under små «portaler» i alterskapet. Så nummer tre
fra venstre er vår St. Hallvard, der han står med et
møllehjul i hendene.
Også av interesse kan være at fransiskaneren
St. Bernhard av Sienna er en av de tolv helgenene.
St. Bernhard forekommer bare i én annen kirke i
Sverige. Det fantes fransiskanerbrødre i Oslo og
Marstrand i middelalderen, og man vet at de foretok seg «prekenvandringer» til nordre Bohuslän
og kan slik ha påvirket at det kom en fransiskaner
i alterskapet.
Hva ligger bak at vi finner en slik stor stenkirke isolert og langt ute på landet? Størrelsen tilsier at den var en, som lutheranere vil kalle det,
«en prostikirke». Dette kan kanskje best kalles kirken til en av biskopens assistenter, hvis man skal
forklare det på «katolsk» vis. En annen forklaring
er at kirken lå på en pilegrimsrute, og videre at
det fantes ressurser i området p.g.a. granitten som
ble produsert. Kirken er av samme byggestil som
østnorske kirker fra samme periode i
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bohusgranitt. Portalene er like de som var i
Hallvards katedralen i Oslo.
Hallvardskulten var særlig utbredt på Øst
landet. Løvøy kapell i Larvik er bygget opp fra
ruiner av en St. Hallvards kirke. Rygge kirke, syd
for Moss, er oppført av stenhuggere fra St.
Hallvardskatedralen. Ytterligere forbindelse til
Hallvard har man ikke kjennskap til for Rygge
kirke. Det var en Hallvard- kirke i Sylling / Buske
rud og en kirke i Hval i Akershus som er nedlagt.
Både Oslo og Sarpsborg har sin «St. Halvards
plass», og Sarpsborg har sitt St Halvard
borettslag.
Oslo, 2.11.2014 Allesjelersdag
Kilder:

«Skee kyrka» av Bengt Ingmar Kilstrøm
«En svensk helgonkrønika» av Carl Henrik
Martling
Tavle i Skee kirke med helgennavn og apostler
(bilde sendt fra Lasses mobiltelefon)
Sverre Dehlie
Kulturhistorisk museum , UIO
Petter Molaug NIKU.no og Leder i foreningen «St.
Hallvards-dag»
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St. Elisabethsøstrene
St. Elisabethsøstrene

Vår kongregasjon er knyttet til St. Hallvard menighet siden 1891. Tjenesten i og for menigheten lå
alltid alle søstrene på hjertet. De kunne påta seg
oppgaver som var små og skjult, men viktig for
menigheten og for Gud. Vårt ordensliv er et liv i
spenningsfeltet mellom nærværet foran Gud og

nærværet blant mennesker. Kongregasjonen har
sitt utspring i erkjennelsen av Guds vilje: å tjene
ham i de syke og nødlidende. Etter Kristi ord: ”Alt
hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine
brødre, det har dere gjort mot meg” /Matt 25,40/,
ville hun i de syke ”pleie de sårede lemmer på den
guddommelige Frelsers legeme”.
I Urtegaten, som lå på menighetens område,
hadde søstrene et sykehjem. På grunn av mangel
på nye kal, måtte søstrene stenge huset. Nåflyttet de
til Nordstrand. Heldigvis ligger også Nordstrand
i St. Hallvards menighetsområde. Søstrene bidro
fortsatt med sin hjelp ved å tjene i menigheten
som sakristaner, organister og kateketer. Men
mangel på rekrutering var fortsatt er kjent utfordring for oss. Gud velsignet vår kongregasjon i
Norge med nye kall, men ganske sparsomt. Men
vi ga oss ikke. Vi ber hver dag om nye kall til vår
kongregasjon og vi ble bønnhørt. Pr. i dag har vi i

nytt råd
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kadidater

Noviser

opplæringen to søstre med tidsbestemte løfter, sju
noviser og ni kandidater. Disse er håp for vår kongregasjon, men også for norske menigheter, og
først og fremst for St. Hallvard menighet. Be
sammen med oss for dem, at de trofast følger kallet som Gud har gitt dem, slik at vi blir til nytte for
menigheten.
I dag driver vi St. Elisabethhjemmet som er et
hjem for eldre mennesker. Til sammen har vi 20
eldreboliger. Til vårt hjem tar vi alle uansett religion og livssyn, slik våre grunnleggerinner oppfordret oss til. I leiesummen for en leilighet på 28
kvm inkl. dusjbad/wc er også inkludert middag,
utgifter til varme, strøm, lys, fellesutgifter som
rengjøring av trapper og korridorer, samt snørydding. Det er en forutsetning for leieforholdet at
leieren selv kan stelle leiligheten og sin egen tørrkost, eventuelt ved hjelp som leieren selv
ansetter.

I år har vi hatt provinsialkapittel. På minne
dagen for de hellige martyrer Kosmas og Damian,
den 26. september, fulgte valget av Provinsial
superior og hennes fire rådssøstre.
Søster M. Katarina Hodyr er blitt valgt til provinsialsuperior for St. Elisabethsøstrene Den
Norske Provins. Vi anbefaler vår nyvalgte provinsialledelse til alles forbønn.
Du kan komme og bli kjent med oss. Den store
anledningen er julebasar som finner sted den 29.
november 2014 fra kl. 10 – 14 hos oss på
Nordstrand. Samme dag inviterer vi alle barn til
JULEVERKSTED. Adressen er: St. Elisabeth
hjemmet, Munkerudveien 52, 1165 Oslo. Årets
inntekten vil gå til klosterutdanning.
Selv om ikke mange av oss er synlig i menigheten, så er menigheten alltid i våre forbønner.

Julebasar
29. november 2014 fra kl. 10 – 14
Samme dag inviterer vi alle barn til JULEVERKSTED
Adressen er:
St. Elisabethhjemmet, Munkerudveien 52, 1165 Oslo
Årets inntekten vil gå til klosterutdanning
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Voldens pris
Ingrid Finess Evensmo, Caritas Norge

Det enorme omfanget av vold i mange land er et
alvorlig hinder for utvikling og fattigdomsreduk
sjon. Diskusjonen rundt de nye utviklingsmålene
har satt fokus på den internasjonale innsatsen
for å bekjempe vold.
– Vi lever i konstant frykt for at noe kan skje med
oss, altfor mange uskyldige har møtt en voldelig
død kun fordi de har vært på feil sted til feil tid.
Volden har nådd et slikt omfang at verdien av og
respekten for et menneskeliv er borte.
Det forteller 23-åringene Hilda Caceres
Amador og Diego Nuñes. De kommer fra
Honduras, landet med den høyeste drapsraten i
verden, og deltar i et Caritas-prosjekt for volds
bekjempelse. Honduras er ikke i krig, men fattigdom, kriminalitet og stor sosial og økonomisk
ulikhet har bidratt til en voldsbølge som nå er ute
av kontroll. Ungdom regnes som de mest sårbare
for rekruttering til kriminelle gjenger, og mange
av ofrene for den væpnede volden er ungdom.
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Nitti prosent av voldelige dødsfall i verden i
dag skjer ikke i krig eller borgerkrigssituasjoner;
de knyttes til samfunnsproblemer som kriminalitet, partnervold og vold mot barn. I dag har omtrent ett av tre land i verden en drapsrate på mer
enn 10 drap per 100000 innbyggere i året, som er
det nivået Verdens helseorganisasjon (WHO) regner som kritisk. I 2012 var tallet for Honduras 85
drap per 100 000 innbyggere.

Vold hindrer utvikling

Volden i Latin-Amerika er tett knyttet til korrupsjon, utpressing og narkotikahandel. Den har ført
til mistillit til de statlige institusjonene og utbredt
frykt i befolkningen. Det høye voldsnivået er ofte
et resultat av fattigdom, samtidig som volden
bidrar til å bremse videre utvikling. Mens «konfliktfellen» er blitt et vanlig begrep for å beskrive
land i verden med gjentakende konflikt og borgerkrig, kan man snakke om at mange latinamerikanske

Side 34

CARITAS NORGE

og karibiske land sitter fast i en «voldsfelle».
Tidligere antok man ofte at økonomisk, politisk
og sosial utvikling automatisk ville føre til reduksjon av volden. Men de siste 20 årene har vist at
bekjempelse av væpnet vold må prioriteres spe
sielt ved siden av tradisjonell fattigdomsb ekjempelse.
Det har tatt tid å få vold og utrygghet opp på
den internasjonale utviklingsagendaen. Tusenårs
erklæringen for utvikling nevnte fred og sikkerhet, men inkluderte ikke et eget tusenårsmål om å
redusere vold. I den pågående internasjonale prosessen for å definere nye utviklingsmål fra 2015
har imidlertid vold og sikkerhet fått større oppmerksomhet. Da FN gjennom undersøkelsen My
World spurte to millioner vanlige mennesker fra
hele verden hva de ønsket skulle være med i de
nye målene, havnet frihet fra vold og konflikt
blant de syv øverste prioriteringene. Anbefalingen
fra FNs arbeidsgruppe for utviklingsmålene inkluderer som mål nummer 16 «Å fremme fredelige og inkluderende samfunn». I høst begynner
FNs medlemsland å forhandle om hvordan de endelige målene skal se ut.

Feilrettet bistand?

I september i år kom forskere fra Oxford og
Stanford University med nye innspill til debatten.
I en rapport advarer de mot at det nye bærekraftsmålet får for stort fokus på å redusere vold i krig
og konflikt, og ikke tar inn over seg statistikken
som viser at mord, voldelige overfall, partnervold
og overgrep mot barn er store og kostbare problemer globalt sett. Forskerne Anke Hoeffler og

James Faeron peker på at en svært liten andel av
dagens bistand er rettet mot forebygging av voldskriminalitet og andre former for vold i samfunnet.
De mener en større internasjonal prioritering av
bekjempelsen av slik vold vil kunne gi stor utvik
lingseffekt. Blant annet har de beregnet at dersom
drapsraten i Latin-Amerika ble redusert til null,
ville det gitt en velferdsøkning tilsvarende det
som følger av en økning i BNP på litt over fire
prosent.

Forebygging blant unge

Mange ungdommer i Honduras velger å bli med
i ungdomsgjenger og organisert kriminalitet for å
finne en vei ut av fattigdom og arbeidsløshet. Men
de fleste overlever ikke i gjengene mer enn tre år
før de blir drept, forteller Diego Nuñes.
I 2012 ble 27 prosent av alle drap begått i LatinAmerika, til tross for at kun ni prosent av verdens
befolkning bor på kontinentet. De unge mennesk
ene som dør eller lemlestes av volden kunne hatt
et langt og produktivt liv foran seg. På denne måten rammes landene og fattige lokalsamfunn
hardt både økonomisk og sosialt.
Hilda og Diego mener det er nødvendig å
skaffe andre alternativer til vold for ungdommer
ved å satse på skole og jobbmuligheter for alle,
uavhengig av hvilken sosial klasse de tilhører. De
er lei av å leve i frykt for hva som kan skje med
dem selv og deres nærmeste.
Når jeg er ute tenker jeg alltid på om personen
ved siden av meg på gaten vil gjøre meg noe
vondt. Honduranere er bestandig på vakt, det har
blitt en permanent psykisk tilstand, sier Hilda.
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Gammelt og nytt fra Fransiskushjelpen
I forrige nummer av Hallvardsvaka sto det en kort
presentasjon av de ulike avdelingene i Fransiskushjelpen.
Jeg vil gjerne gi et litt bredere bilde av en av avdelingene, Pleietjenesten, og si noe mer om vår
historiske bakgrunn, litt om hva vårt arbeidsområde dreier seg om, og hvilke aktiviteter vi er
engasjert i.
Pleietjenesten i Fansiskushjelpen har i snart 40
år jobbet med alvorlig syke og døende som ønsker
å være i eget hjem.
Pleietjenesten kalles også et ”Hjemmehospice”.
Begrepet Hospice er inspirert av århundrelang
tradisjon med vandrerhjem og herberger for fattige og syke i en rekke europeiske land.
Den moderne Hospicebevegelsen fikk sitt gjennombrudd da en kvinne ved navn Cicely Saunders
etablerte St. Christopher`s Hospice i London i
1967. Cicely Saunders var både sykepleier, lege og
sosialarbeider.
Et hospice er et hjem for kronisk syke eller døende pasienter. Behandling på hospice kjennetegnes av at den hverken tar sikte på å fremskynde
eller utsette døden, men derimot på å avhjelpe behov og problemer både av fysisk, psykisk, sosial
og åndelig karakter.
Brita Paus, som regnes som en av grunnleggerne
av Fransiskushjelpen, startet i 1957 en frivillig tjeneste som skulle formidle hjelp til syke og eldre som
var kommet i vanskeligheter. Utover 1960-årene
vokste Fransiskushjelpen, og ble en betydelig frivillig
organisasjon med et engasjement som ble lagt
merke til, og tjenesten ble stadig utvidet. Dette var
før tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp
var tilbud fra kommunen, slik vi har det i dag.
Nr 4 -2014

I 1976 kom det forespørsel fra Radiumhospitalet,
og behovet for omsorg for alvorlig syke og døende
i sitt eget hjem ble aktuelt, og da ble Pleietjenesten
etablert.
Det innebærer at Fransiskushjelpen var Norges
første ambulerende hospice som arbeidet etter
hospicefilosofien, og man sier at Brita Paus var
den som bragte hospicebevegelsen til Norge.
Helhetlig fokus og god kompetanse rundt alle
pasientens sammensatte behov kjennetegner måten vi i Pleietjenesten ivaretar de pasientene som
er innskrevet i vår tjeneste.
Til enhver tid har vi ca 120 pasienter, hoved
sakelig kreftpasienter, innskrevet i vår tjeneste.
Hvert år yter vi omsorg, pleie og lindring til ca
450 pasienter i hjemmet hjemmehørende i Oslo.
Vi er pr i dag ca 20 ansatte helsearbeidere;
sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere,
lege og fysioterapeut, mange med spesialkompetanse innen kreft og palliasjon ( lindring). Vi er alle
ansatt på grunnlag av kompetanse og erfaring.
Hvem som helst kan ta kontakt med oss for å
henvise en pasient. Det er lagt vekt på lite byråkrati og stor fleksibilitet i tjenesten. Det betyr at
det sjelden er mer enn noen få dagers ventetid før
vi er i kontakt med pasienten, og han / hun kan
innskrives hos oss. De fleste henvendelser til oss
kommer fra sykehus og hjemmetjenesten, men
det er også en god del pårørende og pasienter som
tar direkte kontakt med oss.
Vi samarbeider tett med den kommunale
hjemmesykepleien, og er i tett dialog omkring pa
sientenes komplekse situasjon med behandlende
leger ved alle sektorsykehusene i Oslo, samt fast
legene. I tillegg er Hospice Lovisenberg en institusjon
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Brita Paus og p. Castricum- grunnleggere av F.hj.

vi samarbeider tett med. Våre pasienter kan søke om
inntil 2 ukers opphold der når de har behov for mer
sammensatte lindrende tjenester i perioder, eller når
det er for utfordrende for pasienten og / eller de pårørende at den syke er hjemme. Ofte kan et opphold
på Hospice bidra til at pasienten kan fungere bedre
hjemme etterpå.
Helhetlig fokus, kompetanse og tett samarbeid
rundt pasient og pårørende er avgjørende for at
den siste tiden skal oppleves best mulig. En god
hjemmetid , samt livskvalitet er målet.
Målet om lengst mulig hjemmetid står ikke
som motsetning til innleggelse i sykehus. Pasienten
trenger ofte begge deler.
Måten vi jobber på er at vi er på avtalte besøk
av kortere eller lengre varighet, etter hva pasienten
og de pårørende har behov for, og etter våre priori
teringer av hvem som trenger det mest til enhver tid.
I tillegg til de ansatte i pleietjenesten har vi
også glede av å ha tilknytning til de frivillige tjenester i organisasjonen. Frivillige bidrar som besøksvenner og yter følgetjeneste, når f.eks en pasient som ikke har pårørende skal til avtaler på
sykehuset.
Fransiskushjelpens Pleietjeneste er den eneste
av sitt slag i Norge.
Tjenesten er åpen for alle uansett tro og livssyn.
Oslo kommune finansierer tjenesten, så den er
gratis for brukerne.
Fransiskushjelpen har de seneste årene opplevd kutt i den kommunale støtten.
I 2014 har vi fått signaler om at det vil stilles
større krav til mer egenfinansiering i fremtiden.
På samme tid erfarer vi at privatpersoner i
større grad ønsker å engasjere seg i saker som ligger deres hjerte nær. Mange ønsker å gi en takk
for den hjelpen de har mottatt, og flere etterlyser
enklere måter å kunne gi en gave på.

Derfor jobber vi i disse dager med å etablere et
system for å kunne gi en gave via telefon og sms,
og også muligheten til å støtte konkrete prosjekter
i Fransiskushjelpen.
Vi er veldig takknemlig for alle økonomiske bidrag, som er med på å sikre drift av alle avdelinger i Fransisksuhjelpen, til tross for mindre offentlig støtte enn tidligere.
Mange rundt omkring i Oslo og i Norge for øvrig har hørt om våre tjenester, og derfor får vi stadig henvendelser fra helsearbeidere og studenter
som for eksempel ønsker å hospitere hos oss.
I tillegg bidrar vi ved flere anledninger med
undervisning om relevante tema for helsearbeidere i for eksempel hjemmetjenesten og ved
utdanningsinstitusjoner.
I inneværende år har vi vært med som råd
givere i et prosjekt i Tromsø, hvor de ønsker å etab
lere en lignende tjeneste. Dette har vært i samarbeid med Kreftforeningen og Norske Kvinners
Sanitetsforening bl.a.
Vi har nylig fått henvendelse fra en kommune
nær Oslo, samt en sammenslutning av 6 kommuner på nord-vestlandet som vil se på hvordan vi
sikrer gode sykepleietjenester til alvorlig syke i
hjemmet, og om det kan ha overføringsverdi til
deres hjemkommuner.
Samarbeid og kompetanseoverføring er viktige verdier i alle ledd av helsetjenesten.
Alle fast ansatte i Fransiskushjelpens Pleietje
neste har hatt glede av å delta på den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, som
fant sted over 3 dager i Trondheim i september.
Konferansen er en viktig arena for faglig oppdatering og utveksling av erfaringer, samtidig som det
gir mulighet til å knytte mer uformelle kontakter
når fagfolk fra hele landet samles.
Hospice Lovisenberg har feiret sitt 20 årsjubileum denne høsten, og noen av oss i pleietjenesten
var heldige og fikk være tilstede ved et flott arrangement i Gamle Logen, hvor faglige foredrag og
kulturelle innslag la en god ramme rundt feiringen av jubileet.
På vegne av Fransiskushjelpens Pleietjeneste vil vi
ønske alle lesere en god desembermåned.
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Med vennlig hilsen Bodil Inderhaug,
Avdelingssykepleier i Pleietjenesten
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Kirkebidragsordning

Bli med på kirkebidragsordningen
Premier å vinne!
Kirkebidrag er en av våre viktigste inntektskilder. Som du vet koster
det mye å drive en menighet, og vi er avhengige av medlemmenes
giverglede. Du kan gi penger i kollekten og du kan gi penger direkte
til menigheten – kirkebidrag.
Dersom du benytter deg av skjemaet som følger med søndagsbladet
og Hallvardsvaka og inngår en avtale om AvtaleGiro, vil du få 27% av
bidraget ditt som skattereduksjon. Gir du for eksempel kr 400 hver
måned med automatisk trekk i banken, betaler du kr 4.800 i løpet av ett
år og får en redusert skatt på kr 1.296.
Biskopens anbefaling er at man gir 1% av brutto inntekt som
kirkebidrag.
Bidragene blir automatisk rapportert til skattemyndighetene, du behøver
ikke gjøre noe selv. Du velger selv om du vil bli trukket hver måned, hvert
kvartal eller visse måneder. Du kan også når som helst kontakte banken din
og stoppe betalingen for en enkelt måned. For å få redusert skatt må bidrag
pr år være minst kr 500. Du får fradrag for inntil kr 18.600 pr år.
For å gjøre det mer fristende å inngå en fast avtale, vil vi gi tre fine premier til
nye bidragsytere før utgangen av 2014. For å bli med i trekningen må ferdig utfylt
skjema sendes til menighetskontoret, og vi sender det videre til bispedømmet, som
administrerer ordningen. Vinnerne blir offentliggjort i søndagsbladet 18. januar 2015.
Spør gjerne menighetskontoret dersom du trenger hjelp til å fylle ut
skjemaet eller lurer på noe.

CHURCH DONATION SCHEME – PRIZES TO BE WON!

The three most important sources of income to our parish are: government subsidy, mass collections
and donations. Did you know that you can get a tax deduction if you give a donation to your parish?
(minimum 500 kr a year) You get a tax deduction of 27% of your donation. To join the scheme fill in the
“Avtale Giro” form which is enclosed in the Sunday bulletin or available from the parish office. If you
send the completed form to the parish office before the end of 2014, your name will entered in our prize
draw. The three winners will be announced in the Sunday bulletin on 18 January 2015. Not sure how
to fill in the form? - contact the parish office for help.

Đóng góp kinh tế giúp giáo xứ St.Hallvard
3 nguồn lợi tức kinh tế chính yếu của giáo xứ chính là tiền giỏ mỗi thánh lễ Chúa nhật, tiền trợ cấp từ chính phủ
theo mỗi đầu người công giáo và “quà dâng cúng” (kirkebidrag) từ giáo dân. Với “quà dâng cúng” dành cho giáo
xứ có thể khấu trừ 27% thuế của số tiền chúng ta dâng cúng cho nhà thờ. Giáo xứ kêu gọi ông bà anh chị em với
tấm lòng quảng đại đóng góp giáo xứ “quà dâng cúng” qua việc dùng chi phiếu Fast Avtalegiro để đóng góp, vừa
dễ dàng và cũng là cách tiện lợi nhất.
Xin quý ông bà anh chị em vui lòng dùng Fast Avtalegiro, điền vào và gởi về địa chỉ giáo xứ hoặc tại văn phòng
giáo xứ trước đầu năm 2015. Với sự đóng góp “quà dâng cúng”, giáo xứ sẽ dành 3 giải thưởng cho những ai trúng
thưởng. Giải trúng thưởng sẽ công bố vào ngày 18 tháng giêng năm 2015. Nếu ông bà anh chị em có thắc mắc hoặc
cần sự giúp đỡ điền vào mẫu đơn Fast Avtalegiro xin vui lòng liên lạc với văn phòng nhà xứ để được hướng dẫn.

PROGRAM WSPARCIA KOŚCIOŁA
Trzema najważniejszymi źródłami dochodów naszej parafii są: rządowe subwencje, ofiary składane w
czasie Mszy i darowizny. Czy wiesz, że możesz uzyskać odliczenia od podatku, jeśli złożysz datek na
rzecz parafii? (minimum 500 zł rocznie). Możesz uzyskać odliczenia od podatku w wysokości 27%
wpłaconej kwoty. Aby dołączyć do programu należy wypełnić formularz “Avtale Giro” umieszczony w
Biuletynie niedzielnym lub dostępny w biurze parafialnym. Jeśli wyślesz wypełniony formularz do biura
parafialnego przed końcem 2014 roku, twoje imię weźmie udział w naszej loterii. Trzech zwycięzców
zostanie ogłoszonych w Biuletynie niedzielnym 18 stycznia 2015. Nie wiesz jak wypełnić formularz?
- Skontaktuj się z biurem parafialnym by uzyskać pomoc.
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Enerhaugnytt

Døpte
10.05.2014
08.07.2014
02.08.2014
09.08.2014
16.08.2014
16.08.2014
16.08.2014
17.08.2014
22.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
30.08.2014
07.09.2014
11.09.2014
13.09.2014
20.09.2014
20.09.2014
21.09.2014
23.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
04.10.2014
04.10.2014
04.10.2014
04.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
19.10.2014

Patryk Taranek
Jacob Owino Bragli-Alstadheim
Zuzanna Chodecka
Esther May-Hong Simonsen
Isabella Fosuaa Boahen
Leon Miarka
Adina Sandsdalen Adahada
Amen Tesfu Andemariam
Edward Darabont
Ezra Sander George
Shama Ghebrel Sleman
Katrina Ghebrel Sleman
Nils Pierre Leif Aanerud
Mikael Tran
Ailin Doan Nguyen
Håkon Lyng Nordli
Lisa Anwer Al-Sanati
Teklit Meri Malk
Petter Emil Isidro Basset
Antoni Lipka
Amalia Kuhar Donovan
Mahyewit Ksanet Fikak Gabir
Erin Veronika Costales Mula
Oliver Bakowicz
Raudy Cabreja-Claudio
Sebastian Frank Esmena Pecho
Sophia Yen-Nhi Le Santos
John Reiven Pascua Bagaoisan
Kajsa Angela Funda Johansen
Julia Nicole Espanol Tabudlong
Frida Fosse Telstø
Nicole Sousa Sypriansen
Jem Rylee Aliling Malabanan
Matea Ovidia Hugen-Poljak
Erika Sandbakken
Olivier Wyszynski
Frida Marie Acaylar Hoen
David Avalos Carvajal
Hevintan Nisan Than
Johannes Henri Krogh
Ivar Ruud-Holte
Vincent Quang Vinh Hang

St. Olav
Zambia
St. Olav
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Olav
St. Olav
St. Hallvard
St. Elisabethsøstrene, Nordstrand
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Johannes
St. Johannes
St. Hallvard
Mortensrud krk. Kaldeisk rit
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Olav
St. Hallvard
St. Joseph
St. Olav
St. Olav
St. Joseph
St. Hallvard
St. Johannes
St. Olav
St. Olav
St. Hallvard
St. Olav
St. Joseph
St. Olav
St. Torfinn, Hamar
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Johannes
Skoklefall, Nesodden
Skoklefall, Nesodden
St. Olav

Ekteskap		
19.07.2014
Lukasz Smalec og Monika Gurgul
26.07.2014
Grigore Sofroni og Agata Sofroni
27.07.2014
Stig Runar Valdal og Shirli Sotini
02.08.2014
George Chukwuma Obizulike og Nneka Catherine Obizulike
06.09.2014
Michael Kazimierz Knasiak og Agata Joanna Gladczak
		

Polen
Romania
Skodje kyrkje
St. Hallvard
Polen

Døde		
07.07.2014
10.09.2014
23.09.2014

Salvatore Cosenza
Giuseppe Sfregola
Kresimir Sipus
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Forberedelsen i vårt indre

noen ord om adventslitteratur
Frode Grenmar – skyttenbroa@hotmail.no

“Adventstiden er en forberedelse til julen, og en
forberedelse skal ikke bare skje i vår bolig, den skal
skje i vårt indre.”
Biskop Bernt i sitt førjulsbudskap til de troende i 2012:
Desember er en travel måned for de fleste. Alle
prosjekter som må i havn før årsskiftet er det nå ikke
lenger mulig å skyve foran seg. På arbeidsplassene er
det innspurttid, samtidig som det gjerne er sosiale
arrangementer. For alle som har unge barn og barnebarn, er det avslutninger på skole eller i barnhage, og
forberedelse som skal gjøres til disse. Så er det private
forberedelser til julehøytiden, med julegaver som skal
kjøpes og pakkes, rydding og pynting og planlegging
av julefeiringen.
Midt oppe i alt dette er det lett å bare la advents
tiden bli stress og mas, mens vi nesten helt glemmer
hva denne tiden faktisk dreier seg om.
“Mens vi beveger oss gjennom adventstiden, går vi
langs denne veien for å treffe Herren. Vi går mot Ham
for å møte Ham med hjertet, med liv, for å få møte
Ham levende, som Han er, for å møte Ham med tro.”
Pave Frans, desember 2013
En god hjelp til å holde fokus på adventstidens
åndelige mening, er å sette av litt tid hver dag til
lesing og refleksjon. Forsøk å ikke tenke på dette som
et ork, som “enda en ting som må gjøres,” men se på
det som en mulighet til litt ro, ettertanke og meningsfylt innhold i en hektisk tid.
Bøkene som er omtalt her er stort sett ganske korte,
og lesingen for hver dag behøver ikke å ta mange
minuttene. Det beste vil nok være å planlegge en rolig
stund til denne type lesing, men er det vanskelig å få
til, så la ikke det bli en unnskyldning. Ta gjerne med
deg adventsboka i vesken eller sekken og finn den
fram i løpet av dagen når en anledning byr seg!
Søker man i nettbokhandlene, vil man finne at det er
mange slike bøker, så alle bør kunne finne noe for sin
smak. Her er noen forslag, begrenset til norsk og
engelsk språkdrakt:
Når lyset stråler frem
Advent og jul med salmene
Søster Anne Elizabeth Sweet OCSO
St. Olav forlag 2011
Sr. Anne Elizabeth er cisterciensernonne ved Tautra
Mariakloster, og har også en doktorgrad i bibelteologi.
Denne boka følger Den katolsk kirkes lektionarium
og gjengir dagens responsoriesalme, samt forfatterens
egne refleksjoner til disse.
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“La oss i denne adventstid gå opp til Herrens hus
og møte ham som kom til
oss”
Sr Anne Elizabeth i Når
lystet stråler frem.
Barnet som forandret verden
Berit Karlsaune
Verbum forlag 2014
Forfatteren har i utgangspunktet brukt profetiene i
Det gamle testamentet og
tenkt fram mot Jesu fødsel som en oppfyllelse av
disse. Hun har bundet sammen de bibelske tekstene
med små historier og episoder fra sitt eget liv.
Mitt umulige barn
Jostein Ørum
Verbum forlag 2012
– Dette er en adventsbok som gir anledning til å rydde
plass til viktige ting i forkant av julen, i adventstiden.
Den tar utgangspunkt i den største og vakreste
fortellingen som finnes, nemlig at Gud ble menneske,
sier forfatteren selv om denne boka.
Advent and Christmas with the Saints
Compiled by Anthony F. Chiffolo
Liguori, 2003
Som tittelen antyder, er dette en bok som presenterer oss
for sitater fra helgenene gjennom advent- og juletiden.
For hver dag er det også sitat(er) fra Skriften, og en bønn.
Advent with St. Francis
Daily reflections
Diane M. Houdek
Franciscan Media, 2013
For Frans av Assisi var inkarnasjonen, Ordet som ble
menneske, helt sentralt.
Denne boka, med et lite og hendig format, hen
viser til dagens lesninger, og knytter ord av og om
den hellige Frans til disse.
The Little Way of Advent
Meditations in the Spirit of
St. Thérèse of Lisieux
Fr. Gary Caster
Servant Books, 2012
Den helligeThérèse av Lisieux, karmelittnonnen som
døde bare 24 år gammel, har med sin “lille vei” blitt
en av Kirkens mest kjære helgener. I denne adventsboka lar fr Gary Caster oss møte Thérèse gjennom
refleksjoner og sitater.
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Preparing for
Christmas
Daily meditations for
Advent
Franciscan
Media 2008
Richard Rohr
er en prest
som er godt
kjent både
som forfatter
av mange
bøker og som foredragsholder. Denne boka har som
utgangspunkt en serie med forelesninger der Rohr
forsøker å bringe oss til en forståelse av at advent
dreier seg om mye mer enn en “sentimental venting
på Jesusbarnet.” Som hos de andre adventsbøkene som er omtalt her, er stoffet organisert i
daglige refleksjoner.
Sacred Space
For Advent and the Christmas Season 2014 – 2015
Ave Maria Press 2014
De irske jesuittene har gjennom sitt nettsted Sacred
Space (www.sacredspace.ie) nådd ut til mange med
sine daglige bønner og meditasjoner.
Her møter vi jesuittene i bokform, der

evangelielesningene er knyttet opp mot daglige
kommentarer og refleksjoner, i tillegg til at hver uke
har fått en innledende sekvens med ulik fokus og
enkle bønner.
Den siste delen av boka inneholder et opplegg for
en adventsretrett, for de som har lyst og anledning til
å sette av litt mer tid til fokusert forberedelse.
Sist men ikke minst: Hva med å bli bedre kjent med
tidebønnene i årets adventstid?
Tidebønnene
Bind I
Advent og juletiden
St. Olav forlag
“Tidebønnene er nerven i presters og klosterfolks
daglige liv. Vi oppfordrer også legfolk til i størst mulig
grad å ta del i denne Kirkens tjeneste.” Fra forordet.
Selv om du ikke kan eller ønsker å følge opp en egen
adventsbok, kan du komme langt på vei mot bedre
adventsfokus bare ved å få med deg dagens lesninger.
De finner du i Katolsk almanakk, på katolsk.no eller
ved å laste ned appen Katolsk, som er laget av
informasjonstjeneseten i OKB. Finnes i versjoner for
smarttelefoner og nettbrett med Android og iOS.
Lykke til og ha en god og meningsfylt adventstid!

HALLVARDSVAKA FOR 25 ÅR SIDEN

HALLVARDSVAKA FOR 10 ÅR SIDEN

RØYKELOVEN gjør sitt inntog i St. Hallvard! Menighetsrådet skriver, etter å ha sitert den offisielle lovteksten:
«Vi vet at det er godt å ta seg en blås med en kopp kaffe etter messen.
Men dessverre kan vi ikke lenger tillate røyking i menighetssalen.
Som en prøveordning foreslår menighetsrådet at det settes opp
noen bord i 1. etg., så røykerne også får anledning til å sette seg ned
med en kopp kaffe. Hvis noen har andre forslag, SÅ ER VI ÅPNE
FOR DET!»
Ellers viser årsrapporten at det har vært stor aktivitet i menigheten
siste år, med feiring av flere jubileer, nyanskaffelser, deltagelse i
diverse arrangementer i inn- og utland.

«LYST PÅ EN GRUPPE?»
Hallvardsvaka minner om at man for ett år siden gikk ut med et tilbud om å danne gruppefellesskap i menigheten. Det ble dannet to
grupper som, skrives det, «fremdeles holder kontakten gjennom
jevnlige sammenkomster. Kontakten i gruppene synes å være engasjerende og fruktbar , og det sier noe om betydningen av et fellesskap
knyttet til kirken og troen.»
(Nå, ti år etter, kan vi fortelle at de to gruppene fremdeles lever i beste
velgående og stadig gir gode og nyttige impulser til deltagerne.)
Bladet inneholder også en artikkel om opprinnelsen til Halloween
og sammenhengen mellom den kirkelige festen, Alle sjelers dag, og
den «moderne» amerikaniserte feiringen.

Nå selger vi vakre adventskalendere fra
lommestørrelse til store veggkalendere
Katolsk Almanakk 2015

Besøk oss i dag,
søndag mellom. 12.30 og 15,
eller i åpningstiden for øvrig:
Tirsd. - fred. 10 - 17, Lørd. 11 - 15

Almanakken for 2015 er kommet.
Den inneholder blant annet adressebok
for Den katolske kirke.
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ST. hallvard MENIGHET - Enerhaugnytt

Velkommen til Roratemesse
kl. 07:00 hver tirsdag i advent
Ordet Rorate er latin og betyr ‘La det regne’, mer nøyaktig
‘La det komme dugg’. Det forekommer blant annet i en antifon i den katolske liturgien og er tatt fra Jesaias bok (Jes 45,8):
Rorate coeli desuper et nubes pluant justum: La det regne
ovenfra, du himmel, skyer, la rettferd (eller den rettferdige)
strømme ned. Her uttrykkes lengselen etter rettferdighet,
etter den rettferdige, for oss kristne altså Jesus som skal
komme fra himmelen ned til jorden. Dette venter vi på i
advent, dette forbereder vi oss til og feirer i julen.
Roratemessen er et spesielt fint ledd i denne forberedelsen.
Den begynner i mørket og slutter ved daggry – lyset (=
Frelseren) er ikke mer langt unna!
Som i tidligere år blir det også denne advent Roratemesse
på tirsdager kl. 07.00. Roratemessen er en messe som feires
mens dagen gryr. Det brukes kun levende lys. De som ønsker
det er hjertelig velkomne til å spise en enkel frokost i menighetssaken etter messen. Ta gjerne med litt pålegg.
Roratemesse feires følgende tirsdager: tirsdag 2. desember, tirsdag 9. desember, tirsdag 16.desember og tirsdag 23.
desember.

Julefest 2015

Menighetens julefest finner sted fredag 9. januar
2015. Vi begynner med messe kl. 18:00 og
fortsetter i menighetssalen etterpå.

Meld deg på til menighets-kontoret på epost:
oslo-st.hallvard@katolsk.no eller på telefon 23 30
32 00 innen mandag 5. januar 2015.
Festen koster kr 250 pr. person som gjerne
betales ved påmelding til konto 3000 22 49134.
Husk å merke innbetalingen med «Julefest 2015»,
og husk å skrive navnene på alle du ønsker
å melde på til julefesten.
Ta gjerne med gevinst til utlodningen.
Velkommen!

Prester og stab i St. Hallvard menighet ønsker dere
alle en velsignet julehøytid og et fredfullt og godt nytt år!

Det kimer nu til julefest
Det kimer for den høye gjest
Som steg til lave hytter ned
Med nyårsgaver, fryd og fred.

MESSETIDER FOR JUL OG NYTTÅR I
ST. HALLVARD MENIGHET
Julaften 24. desember

13:30
15:00
21:00
23:00
		
23:15
		

Familiemesse
Familiemesse
Julevigilie på polsk
Midnattsmesse på 		
norsk
Midnattsmesse på 		
Nesodden

Juledag 25. desember

09:30
11:00
13:00
16:00
17:00

Nr 4 -2014

Messe		
Høymesse
Messe på polsk
Messe på engelsk
Messe på Holmlia

2. juledag 26. desember

11:00
13:00
18:00
19:00
		

Høymesse
Messe på polsk
Messe
Messe på polsk tilbedelse

Søndag 28. desember

08:00
		
09:30
11:00
13:00
14:30
16:00
17:00
19:00

Tradisjonell latinsk
messe
Fromesse
Høymesse
Messe på polsk
Messe på eritreisk
Messe på engelsk
Messe på Holmlia
Messe på polsk
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Mandag 29. desember

17:00
18:00

Skrifte og tilbedelse
Messe

Onsdag 31. desember

11:00
19:00

Høymesse
Messe på polsk

Torsdag 1. januar 2015
11:00
13:00
18:00

Høymesse
Polsk messe
Messe

Hvis du av helsemessige grunner
må ha glutenfri hostie til
kommunion, ta kontakt med en
av prestene dagen i forveien,
så ordner de det for deg.

informasjon

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

VÅR KIRKE og andre messesteder
St. Hallvard kirke ligger på Enerhaugen i Oslo, mellom Tøyen og Grønland. Adresse: Enerhauggata 4,
0651 Oslo. Telefon: 23 30 32 00 E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Nettsider: www.sthallvard.katolsk.no
I tillegg til messene i vår egen kirke, har vi også faste messer i Holmlia kirke hver søndag kl 17.00 og i
Skoklefall kirke på Nesodden annen hver søndag kl 13.30.

MESSETIDER i St. Hallvard kirke:
Mandag til fredag kl. 18:00 - onsdag også kl 11:00 samt fredag messe og sakramentsandakt på polsk
kl 19:00
Lørdag: kl. 11:00, kl. 18:00 søndagsmesse på norsk, kl. 19:00 søndagsmesse på polsk
Søndag: kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), kl. 13:00 messe
på polsk, kl. 16:00 messe på engelsk, kl. 19:00 messe på polsk
Dessuten er det messe på eritreisk søndag kl. 14:00 (tre ganger i måneden, 1.,3. og 4. søndag), og
tradisjonell latinsk messe kl. 08.00 (4. søndag i måneden)

KATEKESE FOR BARN OG UNGE
Vi har katekese for 1. klasse hver søndag vi har familiemesse. Barna i 2. til
7. klasse, og konfirmantene i 8. kl, samles én lørdag hver måned
kl 10 - 14. Dette skoleåret er det lørdagene: 13. september - 11. oktober 8. november - 6. desember, 10. januar - 7. februar - 14. mars - 11. april 9. mai - 13. juni.
Konfirmantgruppen i 9. klasse samles etter skoletid (kl 16.30-18.30)
onsdager eller torsdager annen hver uke. Ta kontakt med menigheten for
å melde barna på denne undervisningen.

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

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

St. Hallvard catholic church in Oslo

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

OUR CHURCH and other mass locations
St. Hallvard is located on the hill called Enerhaugen, nestled between the neighbourhoods of Tøyen
and Grønland in Oslo. Street address: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Telephone: (+47) 23 30 32 00.
E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Website: http://sthallvard.katolsk.no
Along with masses in our own church, we also celebrate masses at Holmlia Church (every Sunday
at 5pm) and Skoklefall Church on Nesodden (every first and third Sunday of each month at 1:30pm).

MASS SCHEDULE in St. Hallvard Church
Monday – Friday: 6pm; Wednesdays also at 11am
Saturday: 11am; 6pm Sunday mass in Norwegian; 7pm Sunday mass in Polish
Sunday: 9:30am; 11am high mass (on the first Sunday of each month the 11am is a family mass);
1pm in Polish; 4pm in English; 7pm in Polish
Also on Sundays, masses in Eritrean are held first and third Sunday of each month at 2pm.
The traditional Latin mass is celebrated on the fourth Sunday of each month at 8am.

CATECHESIS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
St. Hallvard Parish offers catechesis for 1st graders on the first Sunday of each month (after the family
mass). 2nd through 7th graders and 8th graders preparing for Confirmation meet one Saturday per
month from 10am-2pm. For the 2014/15 school year, these classes are held on the following Saturdays:
13 September; 11 October; 8 November; 6 December; 10 January; 7 February; 14 March; 11 April; 9
May; 13 June.
Classes for the 9th grade Confirmation group are held after school (4:30-6:30pm) on Wednesdays
or Thursdays every second week. Please contact the church office to register for any of the classes
mentioned here.

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

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

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

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY i inne miejsca nabożeństw
Kościół pw. św. Hallvarda mieści się na Enerhaugen, pomiędzy dzielnicami Tøyen i Grønland.
Adres: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Tel.: (+47) 23 30 32 00. E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
Strona internetowa: www.sthallvard.katolsk.no
Poza kościołem parafialnym Msze św po norwesku są też odprawiane regularnie w Holmlia kirke
(w każdą niedzielę o 17:00) oraz na Nesodden w Skoklefall kirke (co drugą niedzielę o 13.30).

PORZĄDEK MSZY ŚW w kościele św. Hallvarda:
Poniedziałek-piątek o 18:00, dodatkowo w środy o 11:00 (po norwesku) i w piątek o 19.00 (po polsku)
po niej katecheza, adoracja i możliwość spowiedzi.
Sobota: 11:00 i 18:00 po norwesku, 19:00 Msza św. niedzielna po polskuNiedziela: 09:30 i 11:00 (suma),
13:00 po polsku, 16:00 po angielsku, 19:00 po polsku
Możliwość spowiedzi przed każdą Mszą św. w jęz. polskim a także w ciągu tygodnia po uprzednim
kontakcie z księdzem.
Dodatkowo Msza św po erytrejsku o 14:00 (dwie niedziele w miesiącu), oraz tradycyjna Msza św po
łacinie o 08:00 (w czwarte niedziele miesiąca).

KATECHEZA dla dzieci i młodzieży
Katecheza dla pierwszoklasistów odbywa się po sumie w pierwsze niedziele miesiąca. Zajęcia dla
dzieci z klas 2-7 oraz dla młodzieży z klasy 8-ej (przygotowującej się do bierzmowania) mają miejsce
w jedną z sobót miesiąca w godz. 10:00-14:00. W tym roku szkolnym będą to następujące soboty:
13 września – 11 października – 8 listopada – 6 grudnia, 10 stycznia – 7 lutego – 14 marca –
11 kwietnia – 9 maja – 13 czerwca.
Młodzież z klasy 9-ej, także przygotowująca się do bierzmowania, spotyka się w środy lub czwartki
co drugi tydzień w godz. 16:30-18:30. Zgłoszenia na powyższe zajęcia należy kierować do biura
parafialnego.

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

WIĘCEJ INFORMACJI
Kontakt do kapłanów i pozostałych osób zatrudnionych w parafii oraz więcej aktualnych danych
można znaleźć na stronie internetowej: www.sthallvard.katolsk.no
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Messetider
St. Hallvard Menighet

St. Hallvard kirke
Søndag:

09:30
11:00
13:00
14.30
16:00
19.00

Messe søndager kl 17.00

fromesse
høymesse (familiemesse 1. søn. i mnd)
messe på polsk
messe på eritreisk 1., 3. og 4. søn. i mnd
messe på engelsk
messe på polsk

Mandag til fredag:

17:00
18:00

Holmlia Kirke

sakramentstilbedelse
messe

Nesodden (Skoklefall kirke)

Første og tredje søndag i måneden kl 13.30

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

Onsdag:
11:00

hverdagsmesse, kontaktklubb

Skriftemål:

Fredag:

19:00

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

Messe og tilbedelse på polsk

Lørdag:

11:00
18:00
19:00

hverdagsmesse
første søndagsmesse på norsk
første søndagsmesse på polsk

Høybråten
Tannklinikk AS
Tannpleier Madelaine E. Berg og tannlege Duy Nguyen.

Høybråtenveien 76
Tlf. 22 21 70 70
www.hoybratentannlege.no

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

Staben i St. Hallvard menighet
Sogneadministrator:
p. Carlo Le Hong Phuc. Sogneprest i St. Hallvard fra 4. januar 2015
Enerhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 11, Mobil: 458 73 584, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no

Kapellaner:
p. Oddvar Moi, Energhauggt 4, 0651 Oslo, 23 30 32 05 / 958 83 336, Oddvar.Moi@katolsk.no
p. Waldemar Bozek, Enerhauggaten 4, 0651 Oslo, Telefon 23 30 32 00, Mobil: 404 48 171,
Waldemar.Bozek@katolsk.no
P. Teklehaimanot Asfaha, p. Tekle, Akersveien 16B, 0177 Oslo Telefon: 23 21 95 78, Mobil: 990 70 525

Menighetssekretær: Anne Marie Riiser, AnneMa.Riiser@katolsk.no
Regnskapsfører: Frode Eidem, Frode.Eidem@katolsk.no
Barne- og ungdomskonsulent: Stillingen er vakant
Katekesekoordinator: Angelika Wimmer, Mobil: 489 57 391, Angelika.wimmer@katolsk.no
Medlemsarkivar: Helga Haass-Männle
Vaktmester: Christy Reginold Lawrence
Renholder: Beata Wasyluk
Sakristan: sr. Klara Ottersen
Organist: Sara Brødsjø er gått ut i barselspermisjon. Sr. Faustyna vikarierer i hennes fravær.
Leder av menighetsrådet: Darko Wakounig, darkowakounig@yahoo.com
Nestlesder og pro-representant: Arthur Haakonsen, ozwegian@gmail.com
kontaktperson For eritreisk gruppe: Markos Teklezghi,
Telefon: 23 21 95 78, Mobil: 990 70 525, markos_tekle@live.no

St. Hallvardsguttene: Dirigent: Hans Martin Molvik, hmmolvik@hotmail.com
Frivillige på kontoret: Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø.
Staben er redaksjonsmedarbeidere i Hallvardsvaka.

Dette bladet er trykket av HA Graﬁsk
– totalleverandør av graﬁske tjenester siden 1914.

ØMERKE
ILJ
T
M

241

577

Trykksak

HA Graﬁsk er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at hele
produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvarer til ferdig trykksak.
HA Graﬁsk oppfyller miljømerkingskrav til valg av papirråvare, kjemikalier,
løsningsmidler og fargestoffer, og kan dokumentere redusert
avfallsproduksjon og utslipp.
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Haakon Arnesen AS
Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo
Telefon: 23 19 40 60
post@haakon-arnesen.no
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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 menighet

Enerhauggt.4, 0651 Oslo ❖ Tlf: 23 30 32 00 ❖ Fax: 23 30 32 01 ❖ E-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no ❖ Kontortid: Man-fre kl 09.00-15.00.
Bankkonto: 3000.22.49134 ❖ Nett: http://sthallvard.katolsk.no og http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Hallvard

Send oss gjerne en e-post om du flytter, om vi bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv. Takk!

You can read more about the parish in Norwegian, English and Polish on page 43-45.

