ST. HALLVARD KIRKES
SØNDAGSBLAD
Søndag 23. august 2020
21. søndag i det alminnelige kirkeår

år A, messeboken side 602
1. lesning:
Omkved:
2. lesning:
Evangelium:

Jes 22,19-23
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.
Rom 11,33-36
Matt 16,13-20

Kjære menighetsmedlemmer,
Etter koronautbruddet i mars, ønsker vi å komme tilbake med søndagsbladet,
som er en god informasjonskanal for mange av dere. Samtidig må vi huske på
de aktuelle smittevernreglene.
For å unngå potensiell smitte, ber vi deg å ta med søndagsbladet hjem eller
kaste det i anvist pappeske i kirken, etter at du har lest det.
Messer i St. Hallvard:
Søndag:
kl. 09:30 messe på norsk
kl. 09:30 messe på ukrainsk (lille sal)
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 13:00 messe på polsk
kl. 16:00 messe på engelsk
kl. 19:00 messe på polsk
Man - fre: messe på norsk kl. 18:00
Onsdag: messe kl. 11:00 og lunsj med Kontaktklubben etter messen
Fredag: messe på polsk kl. 19:00
Lørdag: messe på norsk kl. 11:00, søndagsmesse på norsk kl. 18:00,
søndagsmesse på polsk kl. 19:00
Nesodden: OBS! Avlyst messe 6.sep. ellers hver 1.og 3.søndag i mnd.
Holmlia: messe på norsk hver søndag kl. 18:00

Søndag 30. august i
høymessen kl. 11.00
tar vi avskjed med
p. Carlo og p. Myron.
P. Carlo har vært sogneprest i
St. Hallvard i seks år og p.
Myron har tjent menigheten i tre
år. Nå er begge kalt til tjeneste i
St. Olav domkirke. P. Myron
kommer til å fortsette med søndagsmesse i lille menighetssalen kl. 9.30 for
ukrainsk sjelesorg.
Tusen takk til våre kjære prester for deres kjærlighet og innsats for
menigheten. Alt godt i Kristus!

Søndag 6. september ønsker vi velkommen
til vår nye sogneprest p. Ragnar Leer
Salvesen. Han overtar oppgaven som sogneprest i St.
Hallvard menighet allerede 1. september. Vi håper du
kommer til å trives her. Lykke til! Gud er med deg.
Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder
starter opp igjen søndag 13. september. Barn er
hjertelig velkommen 
Notiser:
 Messe på Nesodden søndag 6. september er avlyst pga. konfirmasjon i Skoklefall
kirke.
 Det er OBLIGATORISK å registrere seg til messen via elektronisk påmelding
https://billett.katolsk.no/ eller på en messeliste som kirkevert/dørvakt skal ha ved
inngangen. For å registrere seg til messe på polsk gå på
https://sthallvard.katolsk.no/pl/
 Alle må skrive navn og telefonnummer, fordi det er pålagt i forbindelse med
eventuell smittesporing. Messelister skal makuleres etter 10 dager.
 Vi minner om at opptil 200 troende kan delta i messen og minst én meter
avstand mellom deltagerne må beholdes. Ifølge denne regelen har St. Hallvard
kirke kapasitet opptil 100 troende under messen. Familier kan sitte sammen. Prest,
ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg.
 Kollekt kan gis ved slutten av messen ved utgangen. Vipps anbefales. St. Hallvard
vipps 12124.
 Kontaktklubb – hver onsdag etter 11-messen.
 Kirkekaffe er fremdeles ikke tillatt.

Kjære menighet
Det er en glede at vi endelig får tilbake søndagsbladet, slik at
nødvendig informasjon kan gis skriftlig – også i disse tider. Vær
vennlig å ta med søndagsbladet hjem, eller legg der i egen
resirkuleringsboks ved utgangen.
Presterforflytninger
P. Carlo, p. Myron og p. Franklyn begynner sitt nye virke i St. Olav 1. september og feirer
siste messe med oss søndag 30. august. P. Carlo innsettes høytidelig som sogneprest i St.
Olav søndag 20. september.
P. Ragnar flytter til St. Hallvard i slutten av august og vil holde sin første messe som
sogneprest søndag 6. september. Søndag 27. september innsettes han høytidelig av biskop
Bernt i høymessen.
Grunnet koronasituasjonen har vi dessverre ikke mulighet til å arrangere menighetsfester
til avskjed for utgående og velkomst for innkommende sogneprester. Det vil allikevel
markeres i mindre sammenkomster med stab, menighets- og finansråd tilstede, så håper vi
å ta igjen de store festene når situasjonen tillater det.
Smitteverntiltak
Etterhvert som vi har blitt vant med smitteverntiltakene, har vi lett for å glemme dem.
Registrering til messen skjer på http://billett.katolsk.no senest kl. 23:59 dagen før messen.
Det er også mulig å registrere seg ved inngangen dersom det er ledige plasser. Dersom
man registrerer seg ved inngangen er det ingen garanti at man får plass i messen. Jeg ber
om at man registrerer seg elektronisk, da vi hverken ønsker å nekte folk inngang eller at
det skal dannes en klynge ved inngangen, da også dette kan være til hinder for godt
smittevern.
Det er også viktig å huske avstandskravet. Kravet er 1 meter, som er lengre enn man tror.
Husk dette særlig ved kommunion og ved utgang. Dersom det blir fullt eller vanskelig å
overholde avstandskravet i kirkerommet er kapellet et godt alternativ.
Husk antibac ved inngangen. Husk at det kun er mulig å ta imot kommunion i hånden.
Fredshilsen (“Kristi fred” / “Guds fred”) skjer uten håndhilsen.
Koronaviruset gir forskjellige utslag hos forskjellige mennesker. Noen er uten symptomer,
men er allikevel smittet. Når vi holder avstand bør vi ta som utgangspunkt at vi selv er
smittebærere og handle for å beskytte andre, fremfor å ta utgangspunkt i at andre eller
ingen er smittebærere og handle utifra eget beskyttelsesbehov.
Vedlikehold
Vedlikeholdsprosjektet er avsluttet og totalkostnaden er beregnet til ca. 16 millioner
kroner. Informasjon om dette er oversendt Oslo katolske bispedømme (OKB). Vi har fått
støtte fra Byantikvaren og Bonifatiuswerk på kr. 500.000 hver. Menigheten har bidratt
med 10 millioner kroner gjennom egenkapital og innsamling, og i henhold til
finansieringsplanen dekker OKB resten. Vi avventer avklaring fra OKB.

Ved etterinspeksjon er det dessverre oppdaget nye utfordringer med bygget, som er
grunnen til at fasaden mot flaggstangen er avstengt. Det er oppdaget to utfordringer; det er
løsnet betong fra betongdelen øverst på bygget, nedenfor taket. Dette er på grunn av
vannskade forårsaket av at taket sitter tett på veggen og regnvann derfor renner ned langs
sidene. Lignende skade finnes flere steder på den utvendige betongen.
Ytre vegg består av to murvegger – en indre og en ytre. Den ytre veggen er sikret og
rehabilitert, men innsiden av den indre er preget av konstruksjonsfeil.
Kirkebygget er trygt og bærelementene til taket er ikke rammet av disse utfordringene. Det
er altså et sikkert bygg vi har innvendig, men det er både utbedringer på den indre
murveggen og på betongelementene utvendig som må gjøres.
Per i dag har vi ingen kostnadsoverslag for de nødvendige utbedringene, da fagfolk i
samråd med OKBs eiendomsseksjon er i gang med å utarbeide løsningen.
Menighetsrådet og Finansrådet er dypt imponert og svært ydmyke over den giverviljen
som var i forbindelse med vedlikeholdsprosjektet og vi har ingen forventning om å
gjenoppta innsamlingen, men dersom man skulle føle seg kallet til å bidra ekstra til
menighetens vedlikeholdsfond, er det fortsatt mulig å gi øremerkede gaver til dette. Ellers
vil vi minne om AvtaleGiro-ordningen.
AvtaleGiro-ordningen og Hallvardsfondet
AvtaleGiro-skjemaer ligger bakerst i kirken og kan fylles ut og leveres til kirkevert, prest,
menighetskontor eller menighetsrådsmedlemmer. Finansrådet har satt et mål om i første
omgang å doble antall AvtaleGiro-avtaler. Før aksjonen lå månedlige kirkebidrag på kr
29.000. Målbeløpet er satt til kr 60.000 i måneden. Etter start av aksjonen har det kommet
inn 19 nye avtaler på i snitt kr 200 per avtale. Da ligger vi foreløpig på kr 33.250 i
måneden. En andel av pengene som kommer inn i år vil gå til å starte Hallvardsfondet.
Mer informasjon om Hallvardsfondet vil gis nærmere vårt første innskudd. Se forøvrig
informasjon i Hallvardsvaka, på nettsiden og Facebook.

