
ST. Hallvard kirkes 

  søndagsblad 

Søndag 5. juni 2011 A.D.  

I dag:  

7. søndag i påsketiden, år A, messeboken side 298 

1. lesning:   Apg 1,12-14 

Omkved:      Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet  

      i de levendes land. 

2. lesning:   1 Pet 4,13-16 

Evangelium:   Joh 17,1-11a 

 

Kommende uke: 

Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år I)  

Mandag   6 jun: 17:00 – Familiekoret har sommeravslutning 

   18:30 – Grunnkurs i troen, engelsk 

Tirsdag   7 jun: 11:00 – Messe, fulgt av babytreff i den nye menighetssalen 

   18:30 – Ungdomslaget SHUL, film 

Onsdag   8 jun: 11:00 – Messe, Kontaktklubben møtes etter messen 

   18:30 – Koret sangøvelse i kirken, nye medlemmer velkomne  

Lørdag  11 jun: Den hellige apostelen Barnabas (~1–61) 

   11:00 – Messe  

   18:00 – Søndagsmesse på norsk 

   19:00 – Søndagsmesse på polsk 

Søndag 12 jun: Pinsedag, år A, messeboken side 309 

   Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 

   St. Hallvard kirke:  09:30 fromesse, 11:00 høymesse,  

        13:00 polsk, 14:30 vietnamesisk, 16:00 engelsk, 17:30 tamil 

   Holmlia messested (Holmlia kirke):  17:00 messe 



Staben i St. Hallvard menighet 

Den 1. juni sluttet Frode 

Eidem som menighetssekretær 

i St. Hallvard for å bli pen-

sjonist.  Men han vil fortsette i 

ca 20% stilling som regn-

skapsfører.  Ny menighets-

sekretær fra 1. juni er Anne 

Marie Riiser.  Anne Ma, som 

hun kalles, har de siste 30 

årene vært lærer på St. Sunniva skole.  Hun konverterte til Den katolske kirken i 

1988.  Hun har nylig flyttet fra Enerhaugen til Ljabru (Nordstrand).  Tidligere har 

hun bodd i Hobøl og vært Caritas-kontakt og Pastoralrådsrepresentant i St. Mikael 

menighet i Moss.  Du finner intervju med både Frode og Anne Ma i Hallvardsvaka 

nr 2 som du vil motta i disse dager.  

Vår barne- og ungdomsarbei-

der Therese Skaar kommer 

tilbake fra ett års fødselsper-

misjon 1. august.  Dette året 

har Katrine Lundgren vikariert 

for henne.  Etter eget ønske 

kommer Therese tilbake i 50%  
   

stilling og vil ha ansvar for 

bl.a. familiekor, ungdoms- 

Therese Skaar Katrine Lundgren Angelika Wimmer 

teater, babytreff og ungdomslaget.  Fra 17. august får vi en ny medarbeider, 

Angelika Wimmer.  Angelika vil ha 50% stilling som katekesekoordinator.  Hun er 

gift og har fire barn og familien har bodd i Norge (St. Hallvard menighet) fra 

2004.  Hun har tysk lektorutdanning for 5.–13. trinn med fagene katolsk religion, 

tysk og pedagogikk, samt praktisk pedagogisk utdanning. 

Vi ønsker både Anne Ma og Angelika velkommen til St. Hallvard menighet og 

Therese ønskes velkommen tilbake.  Katrine slutter ved utgangen av august og vi 

takker for hennes store innsats. 

St. Sunniva skole neste skoleår 
St. Sunniva skole har fremdeles noen ledige plasser i første klasse 

til høsten.   

Du finner søknadsskjema på www.stsunniva.no.  
 

http://www.stsunniva.no/


Tilbud til familier, barn, ungdommer 

Babytreff   

Hver tirsdag er det babytreff kl 11.00.  Vi møtes først til messe i Sakraments-

kapellet, etterpå synger vi og beveger oss sammen med barna.  Vi lærer mor-

somme rim og regler og kristne sanger.  Vi avslutter med lett servering og prat.  

Bli med og gi barnet ditt en sangskatt og et kristent felleskap i starten av livet!  

Siste gang før sommerferien blir 21. juni. 

Ungdomslaget SHUL.   

St. Hallvard Ungdomslag – for deg som er 13 år eller eldre – møtes vanligvis hver 

tirsdag i forbindelse med kveldsmessen.  

Programmet fremover: torsdag 16. juni: sommeravslutning hos Alexander. 

11. juni - katekeseavslutning i St. Hallvard 

kl.10.30 - 13.00:  messe, leker, pølser og is!  Invitasjonen sendes alle. 

Sommerleirer for barn og ungdom 

Bak i kirken ligger brosjyre fra Norges Unge Katolikker (NUK) om diverse leirer 

for barn og ungdom fra 8 til 18 år.  

Notiser  – se oppslagstavlen for mer informasjon om de fleste sakene. 

 Hver mandag kl 18:30 (etter messen):  Kristen meditasjon i speidersalen  

 Søndag 12. juni kl 19:00 feires den tradisjonelle latinske messe i St. Josef 

kirke. Neste gang 26. juni. 

 Mandag 13. juni (2. pinsedag) fermingsmesser i Grønland kirke kl 10:30 og 

kl 13:00. 

 Fredag 17. juni kl 20:00 Taizé-bønn. 

 Torsdag 1. september:  Åpent Hus med kirkekaffe etter messen kl 18:00. 

 

Vi takker for mottatte kollekter 
Søndag 29. mai: 

 kr     646,00  lørdag kveld på norsk 

 kr     483,00  lørdag kveld på polsk 

 kr  2 031,00  fromesse på norsk 

 kr  4 862,00  høymesse på norsk 

 kr  3 772,50  messe på polsk 

 kr  1 731,50  messe på engelsk   

 kr     843,00  messe på tamil 

 kr  1 762,50  messe på Holmlia 



Pavens bønneintensjoner for juni: 

► At prestene, fornyet ved Kristi hjerte, alltid må være sanne vitner om Guds 

omsorgsfulle og nåderike kjærlighet.  

►  At Den Hellige Ånd må kalle mange fra våre menigheter til misjonærer, rede 

til å vie seg helt og fullt til utbredelsen av Guds rike. 
 

 

Gudstjenestetider: 
St. Hallvard kirke 

Søndag: kl. 09:30 fromesse, kl. 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familie-

messe), 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:30 messe på tamil. 

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

Mandag til fredag: kl. 18:00 messe – sakramentstilbedelse fra kl 17:00. 

Tirsdag: kl. 11:00 messe og babytreff, ikke når det er skoleferie 

Onsdag: kl. 11:00 messe, Kontaktklubb 

Lørdag: kl. 11:00 messe 

  kl. 18:00 søndagsmesse på norsk 

  kl. 19:00 søndagsmesse på polsk 

St. Hallvard Syd – Holmlia messested (Holmlia kirke) 

Søndag:  kl. 17:00 messe 

Nesodden messested (Skoklefall kirke) 

1. og 3. søndag i måneden:  kl. 13:30 messe 

 

 

St. Hallvard kirke og menighet:                  

Kontortid: 09:00 – 15:00 

Tlf: 23 30 32 00, faks 23 30 32 01 

Post: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo 

E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

Hjemmeside: sthallvard.katolsk.no    

Bankkonto:  3000.22.49134 

SKRIFTEMÅL: Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom 

fromesse og høymesse på søndager.  Hverdager:  skriftemål 17:00-17:45.  

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

mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/

