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Kjære menighet 

Det siste året – og dette menighetsrådets første av to 
virkeår – har vært en spennende tid for menigheten. Den 
største begivenheten har vært vedlikeholdsprosjektet, som har 
krevd store menneskelige og økonomiske ressurser for å få 
gjennomført. Menighetsrådet har drevet innsamlingsaksjonen 
og i samarbeid med Finansrådet holdt menigheten løpende 
orientert om progresjonen på både innsamlingen og 
prosjektet. Begge har vært vellykket og vi flyttet tilbake i kirken 
i påsken 2019. Nok en gang er det viktig å få takke alle som 
har gitt til prosjektet, alle som har arbeidet på det og sørget 

for det gode resultatet, samt for prosjektleder Hai-Nam Vy fra OKBs eiendomsavdeling 
og vår sogneprest p. Carlos utrettelige innsats for å få det gjennomført på tid og 
budsjett. 

Det er allikevel flere saker der vi som menighetsråd har hatt anledning til å bidra disse 
12 månedene. En årsrapport er vår måte å rapportere til deg hva ditt menighetsråd, 
som er valgt av menigheten, supplert med utnevnelser av sognepresten og som stiller 
til sogneprestens disposisjon, har utrettet i løpet av året. I tillegg ønsker vi å gi deg en 
generell statusrapport på St. Hallvard menighet, hva som har skjedd og hva vi ser 
fremover mot. 

Det skjer mange aktiviteter i menigheten gjennom utallige grupper. Vi vil ikke ta for oss 
hele menighetens liv, men et utvalg av saker der Menighetsrådet har vært involvert. 
Før vi gjør det er det viktig å si litt om rådet og arbeidsfordelingen vi har internt. 
Menighetsrådet samles omtrent månedlig, med unntak av i sommermånedene. Det 
består av Stian Erdal, Johan Fosse, Phan Thi Kim Chi, Angelina Stanko, Darko 
Wakounig, Dominik Wojtyczka, Hung Nguyen (nestleder) og meg, Arthur Haakonsen 
(leder). Yosief Hawaria Belay, Maria Claris Rajakumar og Almaz Arefe er 
varamedlemmer og vi møtes med sogneprest p. Carlo Le Hong Phuc. 

I forkant av hvert menighetsrådsmøte er det et forberedende møte i Arbeidsutvalget 
(AU). Dette består av sognepresten, menighetrådets leder og nestleder og 
menighetsrådets sekretær. Menighetsrådets sekretær er menighetens 
administrasjonskonsulent, Anna Maria Pietras. Sekretæren deltar også i 
menighetsrådsmøtene og referatfører disse. 

Menigheten plikter å stille et fast medlem og et varamedlem til Pastoralrådet i Oslo 
katolske bispedømme (OKB). Det er normalt at menighetsrådets leder er fast medlem 
og nestleder er varamedlem. I vår menighet har det, av hensyn til arbeidsmengden, 
vært kutyme i flere år at nestleder er fast PRO-representant og leder er vara. Denne 
ordningen praktiseres også av vårt menighetsråd. Menighetsrådets nestleder Hung 
Nguyen har i tillegg vervet som medlem av PROs arbeidsutvalg. At vi har et sete hos 



Biskopen i hans daglige virke er et stort privilegium og en mulighet til å proaktivt 
følge opp viktige saker for Pastoralrådet. 

Som følge av arbeidssituasjonen min der jeg er på kontinuerlig reisefot, er jeg helt 
avhengig av å ha en nestleder med en høyere grad av tilstedeværelse. Det var min 
eneste betingelse da jeg takket ja til ledervervet og en dyktigere nestleder kan jeg ikke 
ha bedt om. Jeg vil benytte anledningen til å takke Hung for den utrolige støtten han 
er og den enorme innsatsen han legger ned for både menigheten og bispedømmet. 
Han holder mange av trådene i den praktiske gjennomføringen av arrangementer, 
annonserer etter behov i høymessen og stiller villig opp som møteleder når jeg har 
vært borte. 

Vi begynte vårt virke som menighetsråd sommeren 2018. Det første arrangementet 
som ble gjennomført var Mariaprosesjon i oktober, der Hung og Chi koordinerte. 
Påfølgende stod vi for julefesten i januar 2019, flott gjennomført av Johan og Darko 
med stor støtte fra den eritreiske gruppen. Planleggingen av vedlikeholdsprosjektet og 
starten på innsamlingsaksjonen var i gang før det nåværende menighetsrådet, men vi 
overtok dette og fulgte det opp underveis og frem til gjenåpningen av kirken den 14. 
april i år. Rister til ventilasjonsanlegget har kommet på plass, men det gjenstår fortsatt 
installasjon av ny belysning og endelig oppgjør økonomisk. 

3. mars deltok p. Carlo og jeg i jubileumsgudstjeneste i Grønland kirke. Denne 
markerte 150-årsdagen for Grønland og Gamlebyen menighet. Vi fikk anledning til å 
gratulere både sogneprest Lars Martin Dahl og biskop Kari Veiteberg med jubiléet. 
Begge uttrykte glede over at St. Hallvard var representert ved anledningen. Vårt 
samarbeid har vært tett gjennom årene og vi håper å bygge videre på dette i årene 
som kommer. 

Den 12. mai ble det gjennomført feiring av St. Hallvards dag. Vi hadde mottatt 
dispensasjon fra biskopen til å holde festmessen denne søndagen, istedenfor den 15. 
mai som er den faktiske St. Hallvards dag. Her var Darko og Hung sentrale, det ble 
ordnet bannere som ble satt opp for anledningen, underholdning og en stor kake til 
kirkekaffen. Feiringen i Gamlebyen på selve dagen ble gjennomført med sognepresten 
tilstede, organisert av ‘Foreningen for St. Hallvards dag’. St. Hallvards representant i 
foreningen, Anne-Sophie Bollmann, hadde vi i forkant besøk av i Menighetsrådet og vi 
håper i fremtiden å kunne bidra mer konkret til markeringen i Gamlebyen. 

Hakk i hæl den 23. juni organiserte vi internasjonal høymesse i anledning Corpus 
Christi med påfølgende prosesjon og St. Hansfest. Fra Menighetsrådets side stod 
Hung, Darko og Dominik i spissen for organiseringen, men med sterkt engasjement 
fra den polske gruppen Josefmennene og p. Piotr, de øvrige prestene, medlemmer og 
sangere fra den polske, engelskspråklige, vietnamesiske, eritreiske, og tamilske 
gruppen samt menighetskoret og organist, enkeltmedlemmer med bakgrunn fra 
afrikanske og europeiske land og latvisk dansegruppe. Mange flotte innslag i messen 
og på festen fra menighetens artister i alle aldre og mat tilberedt av flere av våre 



grupper. Vi hadde på dagen også observatører fra en forskergruppe bestående 
av forskere fra Høgskolen i Innlandet, Høgskulen i Volda, PRIO og NTNU 
Ålesund. De hadde i forkant vært i kontakt med oss for å høre om de kunne få 
være med å observere – vi gleder oss til å høre resultatet av deres forskningsprosjekt 
om katolske prosesjoner i Norge. 

Det har i Pastoralrådet vært fokus på temaet evangelisering den siste tiden. Corpus 
Christi-prosesjonen rundt Enerhaugen falt godt innenfor denne kategorien. Naboer 
som åpnet vinduet og lurte på hva som foregikk utenfor, fikk se en samlet Kirke, med 
et enormt mangfold i språk og etnisk og kulturell bakgrunn, som sammen bar vitne 
om vår felles tro. Invitasjonen om å bli med på St. Hansfesten etter prosesjonen gjalt 
alle og jeg har i etterkant fått høre at også enkelte naboer kom bortom og deltok på 
festen. Det må vi kunne kalle en suksess. 

Det har vært behandlet noen enkeltsaker på menighetsrådsmøtene som er verdt å 
nevne. Det første er den fantastiske utviklingen i arbeidet for barn og unge, som i stor 
grad må tilskrives Huyen Nguyen, vår katekesekoordinator og barne- og 
ungdomskonsulent. Huyens vedvarende sterke innsats er imponerende og vi er 
velsignet med hennes engasjement, såvel som fra kateketer, søndagsskolelærerne og 
andre frivillige. Så mye har arbeidet båret frukt at vi har kommet til det punkt der det er 
behov for flere krefter. I den anledning ble det behandlet sak om ansettelse av 
assistent på deltid i 20% stilling. Etter runde med intervjuer der Stian deltok for 
Menighetsrådet, ble det funnet en løsning der to kandidater som utfyller hverandre 
godt har valgt å dele stillingen mellom seg. De to er begge studenter og heter Nhat 
Luong og An Viet Nguyen, som ble ansatt fra 1. januar 2019. 

Det ble fra et menighetsmedlem løftet fram utfordringene for medlemmer med nedsatt 
førlighet. Trappen fra hovedinngangen og inn til menighetssalen er høy og det er liten 
praktisk mulighet for å sette opp en rampe. I samråd med Fransiskushjelpen har vi fått 
anledning til å ha vår egen nøkkel til deres hovedinngang på motsatt side. Denne 
inngangen har rampe. Derfra er det tilgang innover til menighetssalen såvel som 
universelt utformet WC. Det er alarmsystem hos Fransiskushjelpen og det er derfor 
nødvendig at den som betjener døren har opplæring på dette. Prest eller sakristan kan 
kontaktes for å få tilgang, gjerne gjennom kirkevertene som står ved hovedinngangen 
før høymessen eller per telefon til menighetskontoret i forkant. Informasjon om dette er 
gitt i søndagsbladet som også legges ut på vår Facebook-side. 

Det har også kommet en annen forespørsel fra et menighetsmedlem, som går på 
lyddempingstiltak i menighetssalen. Forslaget gjelder hvorvidt det er mulig å dempe 
lyden ved å belegge innsiden av taket – da gardinene langs veggen ikke har gitt noen 
nevneverdig effekt og gulvet er upraktisk å teppelegge. Vi satser på å få engasjert 
kompetanse på dette om kort tid for å se på hvilke muligheter vi har og hva det ev. vil 
koste. Interiøret i ny menighetssal er ikke omfattet av fredningen. 



Kirkevertene har behov for leder, som organiserer hvem som stiller på hvilke 
dager. Dette ble tatt opp i Menighetsrådet da det per i dag ikke lenger finnes 
en. Mens vi prøver å finne en leder, eller et par stykker som kan dele på 
oppgaven, har Darko trådt til, overtatt oppfølgingen og klargjort fordelingen frem til 
slutten av 2019. 

Tomten på Mortensrud gård, som vi i vår tid finansierte størstedelen av kjøpet av og 
har hatt driftsansvaret for, ble solgt av Oslo katolske bispedømme den 1. mars 2019. 
Vårt utlegg i forbindelse med kjøpet på kroner 5 millioner ble tilbakeført i slutten av mai 
måned. Finansrådet har avsatt de gavene som ble gitt i forbindelse med prosjektet til 
et fond. Fondet er for en eventuell ny St. Martin menighet, som er navnet på den 
menigheten som var tenkt opprettet på Mortensrud. 

Sommeren 2018 mottok St. Hallvard menighet en gave fra vår biskop Bernt Eidsvig. 
Dette er en spansk Mariastatue fra år 1770, ca. 80 cm høy. Menighetsrådet har takket 
for gaven og nedsatt en arbeidsgruppe for å finne egnet plassering med tanke på 
nødvendige sikringstiltak, forsikringskrav og restriksjoner som følge av 
fredningsvedtaket. 

På bakgrunn av tanker i et arbeidsutvalgsmøte har Hung i samråd med 
menighetskontoret utarbeidet et ‘årshjul’. Årshjulet beskriver arrangementer som skjer 
gjennom året, særlig de hvor Menighetsrådet har ansvar eller har en koordineringsrolle 
i, med tilhørende ansvarsfordeling. Datoer er påskrevet og tilhørende årshjulet er en 
utvidet beskrivelse. I tillegg er det tenkt at arrangementer som Menighetsrådet 
arrangerer, hver skal ha en intern sjekkliste, som skal forenkle prosessen for fremtidige 
menighetsråd. Årshjulet er gjort tilgjengelig utenfor menighetssalen, på websiden og 
på Facebook. 

I 2018 og 2019 har en stor del av vår oppmerksomhet vært rettet mot det store 
engangsbeløpet som behøves for vedlikeholdsprosjektet. 15 millioner kroner er et 
enormt beløp, men det er avgjørende at vi sikrer dette for at vi skal fortsette å kunne 
bruke kirken vår. Jeg håper det blir lenge til så store enkeltbeløp blir nødvendig å 
bruke igjen. 

Det er allikevel slik at vi som menighet også har helt normale driftsutgifter. Det gjelder 
det løpende vedlikeholdet, lønninger, transport- og kontorutgifter, forsikring, strøm og 
oppvarming, m.v. I dag finansieres det litt av kollekter og kirkebidrag men i mye større 
grad av statlige og kommunale tilskuddsordninger. Inntekter fra kirkebidrag og 
kollekter har også gått nedover de siste årene, men usikkerheten rundt statlig og 
kommunal støtte har økt. Med utskillelsen av Den norske kirke fra staten og en 
pågående juridisk prosess rundt eierskapet til Opplysningsvesenets fond, som bidrar 
til Den norske kirkes finansiering, er det godt mulig at rammene for våre 
støtteordninger endres. Vi vet ikke når de endres eller hvordan de vil endres, men 
dersom Den norske kirke over tid må bli selvfinansiert er det ikke utenkelig at også 
Den katolske kirke må finne nye løsninger. Selv om menigheten i dag har en solid 



økonomi, blir det derfor en hovedprioritet fremover å bygge fundamentet for 
dette. Vi må være forberedt den dagen forutsetningene endres, slik at det ikke 
skal være tvil om vår evne til fortsatt drift. På den måten kan fokuset holdes på 
sjelesorg og fellesskap, fremfor økonomiske utfordringer. Økonomi og finans er 
hovedsaklig Finansrådets domene. Finansrådet har allikevel bedt Menighetsrådet om 
innspill i dette henseende, på linje med det tette samarbeidet rundt finansieringen av 
vedlikeholdsprosjektet. Det er et felles ansvar for hele menigheten at vi fortsetter vår 
vandring sammen inn i fremtiden. Det krever felles handling og felles mål og at vi sår 
frø i dag som vi kan høste av i årene som kommer, først og fremst åndelig og sosialt, 
men også økonomisk. 

Perioden 2019-2020 skjer det mye. Vi ønsker p. Andreas Rupprecht velkommen som 
kapellan fra 1. september 2019, de siste delene av vedlikeholdsprosjektet blir fullført, 
det blir valg til nytt menighetsråd før neste sommer og vi venter visitas av biskop Bernt 
Eidsvig den 4. oktober 2020. I løpet av det neste halvåret vil Årshjulet for neste år bli 
ferdigstilt, slik at vi i god tid kan finne plass i kalenderen for de begivenhetene vi gjerne 
vil være med på. 

Takk til dere alle for innsatsen og deltagelsen det siste året og tilliten dere har gitt oss 
som menighetsråd. Vi gleder oss til et år til i tjeneste for St. Hallvard menighet! 

Alt godt 

Arthur Haakonsen 
Leder, Menighetsrådet 



Årshjulet 

Tanken bak årshjulet sprang ut fra en filosofi om å tydeliggjøre hvilke 
begivenheter som skjer hvert år. Dette gir klarhet for flere grupper: 
- Menighetens medlemmer, slik at man kan planlegge rundt fastsatte datoer 
- Menighetsrådet, slik at man kan fordele ansvar og oppgaver i god tid 
- Fremtidige prester, stabsmedlemmer og menighetsrådsmedlemmer, slik at man ikke 

behøver å “gjenoppdage” tradisjoner etter nye krefter kommer til 

Årshjulet for 2019 er fastsatt og årshjulet for 2020 er under utarbeiding. Detaljert 
informasjon om hver begivenhet finnes på årshjulets side på nett:  
http://sthallvard.katolsk.no/?page_id=5403&lang=nb


