
 

              ST. Hallvard kirkes 

      søndagsblaD   

        Søndag  25. august 2013     

21. søndag i det alminnelige kirkeår,   

år C, messeboken side 607 

1. lesning: Jes 66, 18-21 

Omkved: Gå ut og forkynn  

Evangeliet verden over. 

2. lesning: Hebr 12, 5-7.11-13 

Evangelium: Luk 13, 22-30 

    

Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder 
(Fram til skolestart - bare når en av søndagsskolelærerne er til stede. Fast fra 1. 

september) 

Kommende uke: 

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

ONSDAG    28 aug      11:00    Messe –  Kontaktklubb    

   18:30      Korøvelse kirkekoret                                                             

TORSDAG   29 aug     18:00 Kateketmøte                                                   

       LØRDAG    31 aug   11:00  Messe   

   18:00      Første søndagsmesse norsk                                               

   19:00      Første søndagsmesse                                         

                      

      SØNDAG    01 sept     12:00 Barnas dag! 

 22. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messebok side 615                                                    

Sir 3, 17-18.20.28-29; Hebr 12, 18-19.22-24a; Luk 14, 1.7-14 

                                                                                            

09:30 fromesse, 11:00 familiemesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe 

på engelsk, 19:00 messe på polsk, 13:30 messe på Nesodden, Skoklefall 

kirke,17:00 messe i Holmlia kirke     
 
            

 
 

          
 
 



 
 

 

OPPSLAGSTAVLE 

 

 

 

     

 

   Arkitekt Kjell A. Lund er død 
 

Mannen som tegnet St. Hallvard kirke og kloster døde  

17. august 86 år gammel . 

 

Det var med sorg og vemod menighetskontoret mottok  

beskjeden om at arkitekt Kjell Lund er død.  

Han var innom kirken og kontoret med jevne mellomrom. 

Vi læret å sette stor pris på han som menneske og på hans kunnskap om og  

kjærlighet til kirken vår. 

 

Det må nærmest kalles et pionerarbeid da han i samarbeid med p. Johan Castricum,  

gikk i gang med å planlegge nybygg av katolsk kirke og kloster på Enerhagen på 1950-

60-tallet.  Ikke siden middelalderen var det bygget kloster i Norge. Det fantes altså ingen 

moderne klostre i Norge som man kunne studere og ha som utgangspunkt for nybygget.         

De to, Kjell Lund og p. Castricum, måtte ut i Europa på studiereise, hvilket de gjorde 

grundig og samvittighetsfullt. 

 

Kjell Lund opparbeidet seg etter hvert bred kompetanse på kirke- og klosterbygg. Så 

vellykket ble dette prosjektet, at St. Hallvard kirke og kloster flere ganger er prisbelønnet.  

 

Det er få arkitekter forunt å oppleve at et av ens prosjekter blir fredet. Det fikk Kjell Lund 

oppleve da anlegget på Enerhaugen ble fredet 29. januar 2012 med følgende begrunnelse 

fra Rikantkvaren: «St. Hallvard kirke og kloster fredes som et eksempel på 

enestående norsk arkitektur fra det 20. århundre.»  

 

Kjell Lund bisettes fra St. Hallvard kirke fredag 31. august kl 11:00 

 

Vi lyser fred over hans minne. 



 

 
   

 
 
 
 
 

 

Synes du det hyggelig med kirkekaffe?   

Eller er det hyggeligere å gå med utvalgte venner til Lyst?                

Selvsagt er det hyggelig å treffe venner på Lyst av og til, men jeg har en 

liten fornemmelse av at noen også av og til snur litt skuffet i døren til 

menighetssalen: Ikke kirkekaffe i dag heller?!                                   

Jeg vet at du er klar over at noen på frivillig basis påtar seg arbeidet med å 

forberede og servere kirkekaffe. Dette gjør de for kirken, og det er av stor betydning for trivselen i 

menigheten.                                                                                                                                                                      

Vi er svært takknemlige for at noen påtar seg oppgaven!                                                                            

Nå i sommerferien har det ikke vært kirkekaffe, mange er bortreist og behovet er heller ikke så 

stort kanskje. Nå nærmer høsten seg. Da kan det jo være hyggelig å treffe kjente over en kopp 

kaffe igjen.                             

Da oppfordrer jeg dere til å skrive dere på kirkekaffelisten i menighetssalen. Ellers blir det ikke 

kirkekaffe før Søndagsskolen arrangerer kirkekaffe 1. september! Det gleder vi oss til, men det er 

jo litt lenge å vente, ikke sant?              
 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabula gratulatoria 
Den 1. oktober fyller biskop Schwenzer 75 år. I denne anledning utgir St. Olav forlag 

mgr. Karl Kjelstrups kirkehistorie «Norvegia Catholica» fra 1942 på nytt. Denne ble 

skrevet til 100-årsjubileet for Kirkens tilbakevenden til Norge. Den er preget av en 

tidstypisk optimisme, ja triumfalisme, men er et viktig historisk dokument og 

inneholder en mengde detaljert informasjon om hver eneste menighet. 

Boken blir utstyrt med en tabula gratulatoria. Her kan både privatpersoner og 

menigheter/institusjoner melde seg til å stå oppført. I menighetene vil det være fint 

om dette kunngjøres, eventuelt både i kunngjøringer i søndagsmessen og ved 

oppslag. Biskop Schwenzer skal ikke vite noe om dette; altså må intet nevnes for 

ham (han er bortreist til 29. august), og det bør ikke skrives om det på nett. 

For dem som tegner seg til tabula gratulatoria, vil bokens pris være kr 249,-. Den vil 

foreligge til 1. oktober. 

Tilbakemelding må skje innen 25. august via e-post til Biskopens kontor: 

okb@katolsk.no. Der må stå både navn og adresse. Efter 1. oktober vil man få boken 

tilsendt med faktura. 

 

mailto:okb@katolsk.no


 

Notiser: 

 Konfirmantundervisning starter 4. september 

 Maria-foreningen har møte 3. september. Messe i St. Olav kl 18.0 

 Ekteskapskurs starter torsdag 19. september 

 Troskurs: oppstart 9. september 18:30 – 20:15 (ca) 

 Katolsk akademi 21. september, Maria-gården, Akersveien16                                                       

Symposium – 1700-årsjubileum for Konstantins toleranseedikt 
 Den 25. september blir det Katolsk Forum med tema: ”Kampen om      

ekteskapet og barnet, - den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og dens 

konsekvenser” v/ leder av organisasjonen MorFarBarn, Øivind Benestad 

 Messe på tamil feires i St Johannes menighet, 

  Bredtvetveien 12, søndager kl 17:00 

  Ikke glem å sette dere opp på kirkekaffelisten. 

  Det er plass til flere kirkeverter. Meld deg til kontoret eller til                                                                                 

Peggy Bruce til denne trivelige oppgaven i vår menighet 
 

                  Katolsk Studentlag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-har den glede å invitere til dobbeltforedrag                   

torsdag 12. september i Mariagården. 
 

P. Erik Varden og sr. Hanne-Maria Berentzen, OCSO, 

holder foredrag med hovedtema:                       

Klosterliv: Hvem, hva, hvor - og hvorfor i allverden? 

Hva er egentlig et kloster, og hvorfor kaller Gud noen 

mennesker til klosterliv? Foredragsholderne vil fortelle 

fra et dels historisk, dels personlig perspektiv. Efter 

foredragene blir det anledning til spørsmål. 
 

Foredragene begynner kl. 19:00 i Mariagården, 

Akersveien 16.                                                             

Glem ikke messen i St. Olav domkirke kl. 18:00.         

Vi avslutter med kompletorium senest kl. 21:30.  

P. Erik Varden, f. 1974, er superior ved Mt. St. Bernard 

Abbey, Leicester, England.                                           

Sr. Hanne-Maria Berentzen, f. 1950, er nonne ved 

Tautra Mariakloster i Nord-Trøndelag. 

 



 

 

 

MESSETIDER  
Mandag til fredag messe kl 18:00 

Fredager    17:00 sakramenttilbedelse                                               

          18:00 messe                                

Lørdager:  13:00              

  18:00   søndagsmesse.           

        Søndager    09:30  messe på polsk,  

                   11:00  høymesse         Bredtvetveien 12 

13:00  messe                                                              

4. søndag i måneden vietnamesisk                                          

15:00  messe på engelsk.   

           17:00 messe på tamil         
Menighetskontoret er betjent hver dag fra kl. 09:00 – 15:00  

Menighetens blogg: http://stjohannes.oslo.katolsk.no/ 

Midlertidig telefonnummer til menigheten: 451-85-429 

Dominikanerinnene, Lunden: 

Hverdager:  kl 18:00   messe                                                                                                   

Lørdag :       kl 10:00   messe                    

Søndag:       kl 10:00  høymesse                 

                                              

Husk at du kan betale kollekten med kort! 

Med betalingsterminalen bak i kirken kan du betale kollekt, 

votivlys eller gi en gave til kirken eller til Caritas.  Det er bare å 

følge bruksanvisningen som henger ved siden av terminalen. 

Vi har også en bærbar terminal som kan brukes i menighetssalen 

og på Holmlia på søndager og på kontoret på hverdager 

         Vi takker for mottatte kollekter  

    

 

 

Søndag 18.august 

 kr     311  lørdag kveld på norsk 

 kr     344  lørdag kveld på polsk 

 kr  2 062  fromesse på norsk 

 kr  3 122  høymesse på norsk 

 kr  1 710  kirkekaffe 

 

kr  3 826  messe på polsk                          

kr  1 428  messe på engelsk                                                                                                                                                                                                                                        

kr  1 581  messe på Holmlia 

kr  1 310  messe på polsk søndag kveld      

kr    846   messe på Nesodden 

http://stjohannes.oslo.katolsk.no/


    

Tilbud til familier, barn og unge 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Vi feirer 

Barnas Dag i St. Hallvard menighet 

søndag 1. september etter familiemessen 
 

Alle barn og voksne er velkommen til et hyggelig arrangement med 

festinnslag!  

 

Familiemessen starter kl 11 som vanlig. Etter messen samles alle til 

fest i menighetssalen. 

Festen blir gjennomført i regi av søndagsskolen.     
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Katekeseoppstart 
Vi ønsker gamle og nye katekesebarn velkommen i St. Hallvard menighet! Har du ikke fått 

brev med informasjon om katekesen i posten, ta kontakt med Angelika. 

1. klasse: søndag 1. september: Barnas Dag, neste gang 6. oktober etter familiemessen 

2.-7. klasse: lørdag 14. september kl 10-14, foreldremøte i de enkelte klassene i rommene 

der klassene møtes 

 

Konfirmantundervising 2013/2014 
Konfirmantene i 8. og 9. klasse har undervisning på en hverdag annenhver uke. Det blir to 

grupper i 8. klasse og to grupper i 9. klasse som hhv har møte på onsdager eller torsdager 

annenhver uke, kl 16.30 til 18.30 i St. Hallvard. Så dette er en endring i forhold til i fjor. 

Oppstart for konfirmantene: 

8.klasse: 4./5. september 

9. klasse: 11./12. september 
Kontakt: Oddvar Moi 
 

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++ 
Oppstart er førstekommende mandag den 26. august. Vi begynner med messen kl 18 og har 

møte med valg av nytt styre etterpå. Hyggelig med nye og kjente ansikter!  

«Kick-off» -helg med SHHUL – 13.-15. September, påmelding til Audun Drivenes. 

 Kontakt: Alexander Kopperud tlf. 41323617 

 
Katekesekoordinator Angelika: angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13. 

Barne- og ungdomsarbeider Audun: audun.drivenes@katolsk.no/ telefon40436427 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:audun.drivenes@katolsk.no/


 

 

 

 

Today:  Twenty-first Sunday in Ordinary Time (Year C) 

First reading: Isaiah 66:18-21 

Response: Go out to all the world and tell the Good News. 

Second Reading: Hebrews 12:5-7, 11-13 

Gospel: Luke 13:22-30 

Next Week:  Monday - Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings 

from year I) 

Wed 28 Aug 11.00am Mass – the Lunch Club meets after 

mass 

  6.30pm Norwegian Church Choir practice 

Sat 31 Aug 11.00am Mass 

  6.00pm  Vigil mass (Norwegian) 

  7.00pm  Vigil mass (Polish) 

Sun 1 Sep Twenty-second  Sunday in Ordinary Time (Year C)  

 Sirach 3:17-18, 20, 28-29; Hebrews 12:18-19, 22-24a; Luke 14:1, 7-14 

Mass times:  9.30am, 11.00am (Family mass), 1.00pm (Polish), 

 1.30pm (Nesodden), 4.00pm (English), 5.00pm (Holmlia), 

 7.00pm (Polish) 

 12 noon – Catechism for 1st class pupils 

Sunday 1 September is Children's Day – after Family mass there will be entertainment in the parish hall for 

children and parents. 

Parish activities starting in the autumn: 

- The Mariaforening (the Catholic Women's Guild for St Olav, St Hallvard and St Johannes 

parishes) will hold their first autumn meeting on Tuesday 3 September: mass at 6pm in St 

Olav's Cathedral followed by a presentation by Fr Phu of the new church at Bretvedt. 

- Course in the Catholic Faith (Norwegian) begins on Monday 9 September (6.30pm – 8.15pm 

approx). 

- Marriage Prepartion Course in Norwegian begins Thursday 19 September. 

- Marriage Preparation Course in English begins Monday 14 October. 

 

Monthly Papal Prayer Intentions – August 2013 

General Intention: That parents and teachers may help the new generations to grow up with 

an upright conscience and a consistent life. 

Missionary Intention: That the particular Churches of the African continent, faithful to the 

Gospel proclamation, may promote the building of peace and justice. 

 

 

 



 
 

 

           Pavens bønneintensjoner for august 

 

►At foreldre og lærere må hjelpe den nye generasjonen til å vokse i 

rettsindig samvittighet og liv. 

►At lokalkirken i Afrika, som trofast forkynner evangeliet, må fremme fred 

og rettferdighet. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
St. Hallvard kirke 

Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), 13:00 

messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, kl 19:00 messe på polsk. 

Mandag til fredag: kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:00.      
Onsdag:   kl 11:00 messe,            

Lørdag:        kl 11:00 messe,         

             kl 18:00 søndagsmesse på norsk,     

             kl 19:00 søndagsmesse på polsk 

Holmlia messested (Holmlia kirke) hver søndag kl 17:00 

Nesodden messested (Skoklefall kirke) 1. og 3. søndag i måneden-neste gang   

 

 

 

 

 

   

       St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: 

  Hverdager og lørdag messe  kl  07:15     

  Søndag høymesse      kl  09:00

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand: 

  Hverdager og lørdag messe  kl  07:15     

 Søndag høymesse  kl  09:00 

 

_________________________________________________________________________ 

St. Hallvard kirke og menighet:         

 Janusz.Fura@katolsk.no 

 Oddvar.Moi@katolsk.no                          

Tlf: 23 30 32 00, faks 23 30 32 01 mellom kl 09:00 – 15:00 

Kontortid fram til 15. august 2013  kl 10:00 – 14:00 

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

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

Nettside: sthallvard.katolsk.no    

Bankkonto: 3000.22.49134 

Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no

Menighetsrådets formann Darko Wakounig darkowakounig@yahoo.com  
 

 

SKRIFTEMÅL: Skriftestolene i kirken er betjent i tiden mellom fromesse og 

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

Lørdager: skriftemål 17:15-17:45. Andre tider etter avtale.                

 

http://www.katolsk.no/resolveuid/e3e719b8a09965c14bd62603ec3319ae/image_large
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