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Kjære menighet 
 
Vi går sommeren i møte og det er på tide med en ny 
årsrapport, denne gangen for perioden 2019-2020. Det blir 
ikke dette menighetsrådets siste rapport – noe jeg vil komme 
tilbake til. Mens det i 2018-2019 var vedlikeholdsprosjektet 
som tok mye av fokuset, ble vi i år igjen satt på prøve; nå med 
en global pandemi og konsekvensene av den nødvendige 
responsen. Mye av det planlagte programmet er derfor avlyst 
eller utsatt på ubestemt tid. Imidlertid er det en hel del 
informasjon og svar på spørsmål jeg ønsker å opplyse om.      
I tillegg hintet jeg i forrige årsrapport til at vi må sikre 

menighetens økonomi for fremtiden. Både menighetsråd og finansråd har jobbet mye 
med dette og jeg gleder meg til å dele våre tanker med deg i denne årsrapporten. 

Aktiviteter 2019-2020 
Felles mariaprosesjon ble arrangert med våre søstermenigheter i Oslo 17. august 
2019. Pave Frans oppfordret til markering av misjonsmåneden i oktober 2019 – dette 
gjorde vi med pavens egen bønn i hver messe, samt vår egen mariaprosesjon den 13. 
oktober. Julefesten ble arrangert 10. januar. 

6.-8. mars dro 8. klasse til Mariaholm. Da begynte vi å forstå at COVID-19 også ville få 
store konsekvenser for Norge. 11. mars ble messene begrenset til en deltagelse på 
100 personer og dagen etter ble alle messer suspendert og messeplikten opphevet. 
4. april utga menigheten et digital messeprogram for den stille uken og påsken. 
Strømmingen av søndagsmesser fortsatte frem til nye smitteverntiltak som åpnet for 
messer med inntil 50 deltagende ble iverksatt 7. mai. 

COVID-19: menighetens respons 
Etter 40 dager med suspensjon er det gledelig at vi igjen får feire messe sammen i St. 
Hallvard. Ved pandemiens utbrudd i Norge begynte vi forholdsvis tidlig med å fjerne 
vievannet fra vievannskarene og oppfordre til kontaktfri fredshilsen. Deretter eskalerte 
det raskt. Biskopen introduserte en begrensning på 100 deltagere i messen. I det 
prestene og menighetsrådsleder satt i møte om den første søndagen med 
begrensningene, kom beskjeden om at OKB suspenderte alle messer. Underveis har 
vi streamet messene på Facebook og polske messer på YouTube. Dette ble gjort 
mulig av Dominik i menighetsrådet, som la ned svært mange timer og stilte med mye 
teknisk kompetanse for å levere sendinger av høy kvalitet. Noen dager var han i St. 
Hallvard hele dagen for å dekke både norsk og polsk messe - også gjennom hele den 
stille uke. For dette vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke ham. Innsatsen har 
betydd mye for oss som har fulgt messene underveis og vi har fått vite at de polske 
messene som har blitt sendt via St. Josefmennenes YouTube-kanal har hatt betydning 
for hele den polske diasporaen i Norge. I tillegg til Dominik har en fast gjeng 
bestående av kor, lektor og ministranter deltatt for å hjelpe prester og organist med å 
gjennomføre messefeiringen. Tusen takk for innsatsen! Nå er messene tilbake og 



strømmingen derfor avsluttet. Vi følger smitteverntiltakene til OKB, noe som 
innebærer en nokså uvant stolfordeling i kirke og menighetssal og utbredt bruk 
av antibac og smittevernprosedyrer. 

Planlagte arrangementer 
Det er når jeg skriver dette (mai 2020) vanskelig å si hvor mange av årets 
arrangementer som vil bli gjennomført. Etterhvert som samfunnet begynner 
gjenåpningen vil Menighetsrådet se på hvilke arrangementer som trygt kan 
gjennomføres ihht. årshjulet for 2020. Mer informasjon om hvert arrangement vil gjøres 
tilgjengelig gjennom våre informasjonskanaler dersom det blir aktuelt å gjennomføre 
dem. Fermingen er utsatt av biskopen og er noe OKB sentralt i stor grad styrer. 

Utvidet funksjonstid for Menighetsrådet 
Den 6. mai fikk vi beskjed fra biskopen om at han utvider menighetsrådenes 
funksjonstid med ett år. Det vil si at det sittende menighetsrådet som ble konstituert 
for perioden 2018-2020 har fått mandat frem til 2021. 
Menighetsrådsvalget utsettes derfor også til 2021. 

Visitas 
I forbindelse med utsatt bispevielse i Trondheim fikk vi beskjed fra biskopen for en tid 
tilbake om at visitas planlagt for oktober 2020 var dyttet til 2021. Det gjenstår å se om 
dette består, gitt begrensningene i år. 

Fond 
Jeg har mottatt et par spørsmål om menighetens tidligere innsamlingsaksjoner og 
øremerkede fond. Jeg videreformidler her tall fra Finansrådet. 

Det har vært gjennomført tre innsamlinger over årenes løp som har gått til øremerkede 
prosjekter - ett til vedlikehold av orgelet, ett til planlagt kirke på Mortensrud (St. Martin) 
og nylig ett til vedlikeholdsprosjektet på kirkebygningen. Midlene er regnskapsmessig 
avsatt i hvert sitt respektive fond. 

Regnskapet for 2019 er ikke revidert enda, men menigheten hadde per regnskapsåret 
2018 følgende øremerkede fond: 

⁃ Vedlikeholdsfond (kr 9.538.713) 
⁃ Fond ny kirke (kr 1.013.656) 
⁃ Orgelfond (kr 719.460) 
⁃ Diakonifond (kr 4.784.940) 
⁃ Barne-/ungdomsfond (kr 302.980) 
⁃ Kontaktklubbfond (kr 21.730) 



Hvert år gjør Finansrådet avsetninger til fondene utifra menighetens 
renteinntekter. Barne- og ungdomsfondet er øremerket drift av ungdomslag og 
barnekor, mens kontaktklubbfondet er for drift av kontaktklubben. 
Diakonifondet går også under navnet «Sr. Intemeratas fond» og er arven etter Sr. 
Intemerata van der Heyden som hadde sitt virke i Norge i perioden 1946-2002. 
Fondet ble betydelig supplert med en annen arv for noen år siden som hadde den 
samme øremerkingen. Midlene er øremerket diakonale formål. 

Vedlikeholdsfondet ble supplert under innsamlingen for vedlikeholdsprosjektet. Det 
meste av dette er nå brukt for å betale for prosjektet. 

Til opprettelsen av St. Martin på Mortensrud ble det gjennomført en 
innsamlingsaksjon. I tillegg har det vært faste avtalegiroavtaler knyttet til St. Martin. 
Totalt innsamlet gjennom innsamlingsaksjonen og avtalegiroavtaler var i underkant av 
kr 1.000.000. Beløpet ble derfor rundet opp til 1.000.000 og avsatt i fondet for ny 
kirke. Det er øremerket til fremtidige St. Martin. 

Orgelfondet stammer fra innsamlingen som ble gjennomført for mange år siden til 
vedlikehold eller utskiftning av orgelet. Vedlikehold har ikke skjedd i noen stor grad. 
Jeg kan bare anta at det ikke har føltes presserende nok enda - midlene er der og er 
tilgjengelige den dagen det sees som nødvendig. 

Hjertestarter 
Menigheten har kjøpt hjertestarter. Denne er plassert innerst i gangen ved 
menighetskontoret. Førstehjelpskurs med opplæring i bruk av hjertestarter er 
gjennomført for stab og kirkeverter i regi av Norges Røde Kors. Det var 19 deltagere. 

Hjertestarteren er automatisk. Det betyr at når man trykker på startknappen gir den 
instruksjoner om hva man skal gjøre - og når den er tilkoblet en person måler den selv 
hjerterytmen og gir støt dersom det er behov for det. Det er derfor ikke nødvendig å 
ha gått på kurs for trygt å kunne bruke denne. Hjertestarteren er til for å brukes når 
det er behov for den og ved mistanke om hjertesvikt er det best å være føre var, hente 
hjertestarteren og gjøre den klar til bruk. Den måler selv om hjertet slår eller ikke og 
sender ikke sjokk med mindre det er behov for det. Det er derfor trygt å feste den på 
noen det viser seg ikke har hjertesvikt. Husk aller først å ringe 113. 

Bruk av kontanter 
Bankene innskrenker gradvis mulighetene for å sette inn kontanter på konto. Nye 
begrensninger både på hvor og hvor mye som kan settes inn er innført av vår 
bankforbindelse. Begrensningene møter våre umiddelbare behov, men det er tydelig at 
kontanter gradvis blir faset ut. Som kirke, der mye av den økonomiske aktiviteten 
foregår med kontanter (særlig kollekt og kirkekaffe), vil det etterhvert skape 
utfordringer. Vi vil gjerne oppfordre til bruk av Vipps og AvtaleGiro-ordningen. 



Presteforflytninger 
P. Carlo Le Hong Phuc har vært i St. Hallvard siden 2014, først som 
sogneadministrator og ble etter kort tid utnevnt til sogneprest. I februar i år fikk 
vi meddelelsen om at han utnevnes til sogneprest i St. Olav i Oslo fra september 
2020. 
 
P. Ragnar Leer Salvesen er utnevnt til sogneprest i St. Hallvard fra september 2020. 
Han kommer fra Vår Frue menighet i Porsgrunn der han er sogneprest nå. 

P. Andreas Rupprecht kom til St. Hallvard september 2019. Han er kapellan med et 
særskilt ansvar for messestedene på Holmlia og Nesodden. I tillegg er han 
landsungdomsprest i Norges Unge Katolikker. 

P. Piotr Gwiżdż og p. Myron Kuspys blir med oss videre på reisen med særskilt ansvar 
for ukrainsk og polsk sjelesorg respektivt. 

Menighetens fremtidige økonomi 
Her skal jeg tillate meg å snakke litt fra hjertet. Da jeg stilte til menighetsrådsvalg 
sommeren 2018 skrev jeg at jeg er opptatt av de store linjene i menighetens liv og av 
den langsiktige forvaltningen av økonomien. 

Hele min funksjonstid som menighetsrådsleder har jeg opplevd en utpreget stemning 
av samarbeid i menighetsrådet, vilje og evne til å dra lasset sammen og å finne felles 
holdepunkter der vi skaper vår felles menighetsidentitet, på tvers av kulturelle og 
språklige tradisjoner.  

Mariaprosesjoner, felles messer og felles feiringer har sementert dette. Det har føltes 
som om de store linjene, som jeg nevnte, trekker sammen og går rett vei. Aktiviteter i 
form av barne- og ungdomsarbeid, katekese, kor og ministrering blomstrer. Det er 
svært gledelig å oppleve – og det skyldes den enorme innsats frivillige, stab og 
menighetsrådsmedlemmer legger ned hvert år og en sogneprest og kapellaner som 
bygger opp om dette. 

Det andre punktet har jeg kunnet være delaktig i ved også å bli utnevnt som medlem i 
Finansrådet. De åpne kommunikasjonslinjene mellom menighetsråd og finansråd har 
skapt en god dynamikk og gitt muligheten for tettere samarbeid på områder der 
begge råd har roller å spille. Det første store samarbeidet var innsamlingsaksjonen til 
vedlikeholdsprosjektet. En finansieringsstrategi for å sikre menighetens fremtid er den 
neste. 



Jeg tillater meg å gjenta noen observasjoner fra fjorårets årsrapport: 

Et forslag til finansieringsstrategi ble utarbeidet og behandlet både i Menighetsrådet 
og i Finansrådet. Dette for å sikre at strategien har full støtte og forankring i 
menighetens forvaltningsorganer – og også fordi hvert råd har sine ansvarsområder i 
forbindelse med strategien. 
 
Etter at den var vedtatt i endelig form av begge råd, ble informasjon om strategien 
oversendt Finansrådet i Oslo katolske bispedømme for evaluering. OKB viste stor 
interesse for strategien og uttrykte at man ser på en lignende modell på 
bispedømmenivå. De var også tydelige på at menigheten som selvstendig rettssubjekt 
selv måtte bestemme hvordan man skulle gå frem. Etter en omfattende prosess 
mener vi nå at den vedtatte finansieringsstrategien er tydelig forankret, spisset og klar 
for implementering. 

På de neste sidene vil vi gå forholdsvis grundig gjennom strategien. Utover dette 
tilkommer et bilag til denne årsrapporten som gir en mer detaljert beskrivelse av hva, 
hvordan og hvorfor vi har resonnert slik vi har gjort. Jeg anbefaler at du også leser 
denne, for å forstå tankeprosessene. 

En viktig del av det vi planlegger er å satse på flere Avtalegiro-avtaler. Vi håper også å 
gjøre den prosessen enklere og gi god støtte til utfylling av skjemaet. Det automatiske 
månedlige trekket trenger ikke å være på et uforholdsmessig belastende nivå. 

I dag finansieres [våre driftsutgifter] 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. 

“ 

”



Kr 50 per avtale hjelper mye og gjør at ordningen blir tilgjengelig for flere. 
“Mange bekker små gjør en stor å” – ved at mange gir små beløp månedlig, blir 
resultatet ganske mye større enn hvert enkeltbidrag – for å bygge fremtidens 
kirke må det legges stein på stein; hver stein føles liten, men resultatet blir stort. 

I tiden fremover vil du merke et fokus på avtalegiroavtaler og også informasjon om 
kollektmuligheter via Vipps. Jeg håper du vil støtte opp, selv med et lite månedlig trekk 
– som vi skal se i beskrivelsen vil det bety mye for hvordan vi organiserer oss 
økonomisk fremover. 

Som i fjor vedlegger jeg årets årshjul. Mye er som sagt utgått eller er usikkert, men det 
er allikevel rammen vi jobber etter. 

Vi ser frem til et ekstra år i tjeneste for St. Hallvard menighet! 

Alt godt 

Arthur Haakonsen 
Leder, Menighetsrådet 



Årshjulet 

Årshjulet tydeliggjør hvilke begivenheter som skjer hvert år. Dette gir klarhet for 
menighetens medlemmer, nåværende og fremtidige menighetsråd, prester, og 
stabsmedlemmer. Det sikrer kontinuitet i menighetsrådets arbeid. Årets årshjul er 
beskrevet nedenfor og årshjulet for 2021 vil bli utgitt rundt årskiftet. 
 



Finansieringsstrategien 
 
Planen er enkel. Den består av to deler: 
1. Givertjenesten 
2. Hallvardsfondet 

Del 1: Givertjenesten 
Givertjenesten betyr kirkebidrag, kollekt og gaver. Vi ønsker det skal være enklere å gi 
enkeltgaver med skattefradrag. Hovedfokuset vil allikevel ligge på Avtalegiro med 
skattefradrag og kollekt. 

Avtalegiro med skattefradrag 
Dersom alle menighetens drøye 16.000 medlemmer ga kr 50 i måneden, ville vi landet 
på kr 800.000 i måneden og kr 9.600.000 i året. Våre driftsutgifter er på rundt 
6.000.000, som ville gitt et overskudd på 3.600.000 utover den offentlige støtten! 

Dette er effekten av store grupper som alle bidrar litt. Realiteten er at av de 16.000 
medlemmene er det gjerne flere per husholdning, mange barn og mange som ikke er 
aktive medlemmer. 
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Kollekt 
De siste årene har inntektene fra kollekt gradvis gått ned, etterhvert som færre har 
kontanter på seg. St. Hallvard har fulgt med i timen, først med kortleser og nå med 
Vipps. 

Vipps har vist seg å være en god løsning for oss. De aller fleste har kjennskap til Vipps 
og dette er en enkel, rask og rimelig løsning som “alle” kirkegjengere har tilgang til 
samtidig og umiddelbart gjennom egne mobiltelefoner. Vi vil derfor oppfordre til bruk 
av Vipps til å gi kollekt og betale i kirkekaffen og for kjøp fra bokskapet. 

Vi ser på muligheter for å videreutvikle Vipps-løsningen vår, både gjennom en meny av 
kollektgaver, innebygde muligheter for skattefradrag og andre løsninger for å gjøre 
løsningen mest mulig funksjonibel for menigheten. Samtidig er det viktig for oss at 
løsningen først og fremst er brukervennlig og enkel å forstå. Derfor har vi vært 
tilbakeholdne med å rulle ut nye løsninger. 

Et siste element er det sosiale stigmaet det medfører å ta opp mobiltelefonen i 
messen. Flere bruker allerede mobiltelefonen til å følge med på lesningene med 
Katolsk-appen, men tanken om å bli uglesett for å ta opp mobilen i messen er nok 
fortsatt gjeldende hos mange. Her må vi kanskje reflektere over egne holdninger for å 
følge med i tiden. Vår Vipps-konto er ‘geotagget’, slik at St. Hallvard skal dukke opp 
når du åpner Vipps i kirken. I tillegg er QR-koden vår nå på baksiden av 
søndagsbladet (som kommer tilbake når smittevernhensyn tillater det). 
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Del 2: Hallvardsfondet 
Den første delen av finansieringsstrategien består i å øke inntektene. Men hvorfor skal 
vi det? Har vi ikke nok inntekter? Her kommer Del 2 inn i bildet. 

Menigheten oppretter et fond. Dette har vi valgt å kalle Hallvardsfondet. Fondet 
forvaltes av Finansrådet og investerer i et globalt indeksfond. Det blir vårt eget 
“oljefond” og vil bygges i den hensikt at menigheten i fremtiden blir økonomisk 
uavhengig offentlige tilskuddsordninger. Pengene vi skyter inn i fondet kommer av 
menighetens årlige overskudd. Desto høyere overskuddet er, desto mer kan 
menigheten investere for fremtiden, desto raskere blir fondet bygget. 

Det vil ta tid å bygge fondet til en slik størrelse at det kan dekke driftskostnadene våre. 
Fordelen vår er at Kirkens tidsperspektiv er evig. Levetiden til tilskuddsordningene fra 
stat og kommune kan være noe kortere, så derfor er det viktig at vi begynner nå. 

Når vi sparer til fondet vårt kan vi tenke på det som om vi sparer til pensjon. 
Forskjellen er at du ved pensjonssparing vil nå et beløp som skal vare resten av livet 
og kan brukes opp. For Hallvardsfondet er målet å nå et beløp vi kan trekke fra hvert 
år uten at det brukes opp. 
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Dette beløpet omtales i finanslitteraturen som en “safe withdrawal rate” – det du kan 
trekke fra en investering der avkastningen allikevel sørger for at det gjenværende 
beløpet beholder kjøpekraften eller fortsetter å vokse. 

Trinity University i San Antonio, Texas, er kjent for den såkalte “Trinity-studien”. Denne 
fastslo at en “safe withdrawal rate” investert i det amerikanske aksjemarkedet ligger på 
rundt 4%. Det tilsvarer den opprinnelige handlingsregelen til Statens pensjonsfond 
utland (“oljefondet”) og samsvarer også med annen litteratur. Det henger sammen 
med at gjennomsnittlig historisk avkastning i aksjemarkedet ligger et sted mellom 6% 
og 12%, litt avhengig av hvilke land og over hvor lang tidshorisont man ser på. 
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Med investering følger det med risiko. Risiko har mange sider. Den første er risikoen 
for å tape pengene. Ved å investere i et globalt indeksfond som følger 
verdensindeksen, fordeler vi pengene på tusenvis av selskaper i svært mange land. 
Det reduserer risikoen betydelig for varig tap av pengene. Ved å velge et indeksfond 
som slavisk følger verdensindeksen, istedenfor å prøve å slå den med en aktiv 
forvaltning, unngår vi høyere kostnader som risikerer å tappe fondet for verdi, risiko for 
lavere avkastning enn markedet og andre risikoer som kommer med aktiv forvaltning. 

Et annet aspekt ved risiko er svingninger underveis. Vi må være forberedt på at vi må 
tåle både store oppturer og store nedturer. På sikt har aksjemarkedet levert god 
avkastning – og i dagens lavrenteverden er det kanskje det eneste alternativet for å få 
noen realavkastning i det hele tatt. 

Et tredje aspekt ved risiko er alternativkostnaden. Dersom vi investerer i dag og den 
offentlige tilskuddsordningen avvikles i fremtiden, kan vi ha sikret oss. Dersom vi ikke 
investerer i dag og den offentlige tilskuddsordningen avvikles i fremtiden, er vi konkurs. 
Ved å ta grep i dag for å unngå en økonomisk krise i fremtiden kan vi i fremtiden holde 
fokuset på fellesskapet og sjelesorgen, istedenfor på økonomien. 
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Et siste og veldig viktig aspekt ved risiko er risikoen for å investere i noe vi ikke kan stå 
inne for. Når vi som katolsk menighet velger å investere, er det særdeles viktig at 
fondet der vi plasserer pengene følger tydelige etiske retningslinjer. Heldigvis er norske 
fondsforvaltere ledende på dette. 

Den største tilbyderen av indeksfond i Norge er KLP (Kommunal 
Landspensjonskasse). De forvalter store deler av norske kommunale pensjoner. KLP 
følger etiske retningslinjer tilsvarende Statens pensjonsfond – og har av og til vist seg å 
være enda strengere. 

En av de andre store aktørene, Storebrand, har tilsvarende retningslinjer. Etiske 
retningslinjer innebærer at forvalterne aktivt ekskluderer selskaper fra fondene som 
ikke møter disse. 

Selv om vi i Norge vanskelig kan få tilgang til fond som spesifikt stiller krav om 
katolske retningslinjer, mener vi det er fornuftig å legge seg på nivå med de kravene 
stat, kommune og store norske pensjonsforvaltere forholder seg til. 
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Når vi begynner på denne reisen er det viktig å ha en klar forståelse for hva den 
innebærer. Fremtiden er usikker – noe vi alle har følt på kroppen de siste månedene. 
Selv om vi med Hallvardsfondet begynner i det små, vil det over tid bli store beløp det 
dreier seg om. Da vil vi i større grad se effekten når det stormer. Men som gamle 
sjømenn vet, er den tryggeste veien i stormen rett mot bølgene, for da bryter man 
gjennom og kommer trygt ut på den andre siden. 

En favorittgraf (som oppdateres jevnlig) kommer fra forvaltningsselskapet Holberg i 
Bergen. Her illustrerer de ikke verdensindeksen, men hovedindeksen på Oslo Børs. 
Selv med store opp- og nedturer, bygges verdier over mange tiår. I denne grafen ser vi 
en avkastning på omkring 6000%. 

Aksjesparing følger det samme prinsippet som banksparing (da det fortsatt var renter 
å få) – rentesrente. Rentesrente er en eksponensiell funksjon, et konsept store deler av 
verden ble introdusert til gjennom COVID-19. Det tar forholdsvis lang tid med små tall, 
før man ser en gradvis økning til større tall. Kurven er ikke linær, den tiltar i styrke. Over 
tid blir tallene mye større enn vi kunne sett for oss da vi begynte. 

Som med pensjonssparing, er rentesrenteeffekten et godt argument for å begynne 
investeringsreisen tidlig og ikke sent – for det er tiden som avgjør hvor stor 
avkastningen blir og når vi trygt kan begynne å bruke av denne. 

Finansieringsstrategi for St. Hallvard menighet



Finansrådets forvaltning og valg av fond styres av investeringsmandatet. Det er dette 
mandatet som har vært med på hele prosessen gjennom menighetsråd, finansråd og 
til orientering hos biskopen. Investeringsmandatet finner du i bilaget til denne 
årsrapporten. 

Den beskriver hva formålet med fondet er, hvordan pengene skal plasseres og 
forklarer når og hvor mye som skal brukes. Det er naturlig nok slik at sognepresten, i 
samråd med Finansrådet, er øverste ansvarlige for forvaltningen av menighetens 
midler. Vi håper at en transparent og åpen prosess og finansieringsstrategi med 
skriftlig og oppfølgbar informasjon ikke bare gir menigheten eierskap til 
Hallvardsfondet – men også gir fremtidige finansråd, menighetsråd og sogneprester 
motivasjon til å fortsette å bygge og forvalte fondet i samme ånd som det nå blir 
etablert. 

Det vil gagne St. Hallvard menighet gjennom generasjoner.
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