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Kjære menighet 
 
Dette menighetsrådet har nå vært konstituert i straks tre 
år; de to første ved valg og det siste ved biskopens 
mandatforlengelse i forbindelse med COVID-19. 
Biskopen ønsker at menighetene gjennomfører fysiske 
menighetsrådsvalg, når smittevernsituasjonen tillater det. Det 
har den ikke gjort så langt og sognepresten har derfor bedt 
oss bli sittende frem til nytt valg kan avholdes. Dette vil tidligst 
skje høsten i år. 

På bakgrunn av myndighetenes restriksjoner har kirken vår 
vært svært lite brukt det siste året. Med unntak av perioden der vi fikk ha 10 
messegjengere på besøk samtidig, har det ikke vært feiret offentlige messer i vår kirke 
før nå i sommermånedene 2021. Det har allikevel ikke betydd at menighetens stab og 
råd har sittet stille. Staben har i stor grad benyttet hjemmekontor i perioden – i tråd 
med myndighetenes anbefalinger. For menighetsrådets del har det vært få saker å 
behandle det siste halvåret, men det har vært desto flere saker til orientering – noe jeg 
vil videreformidle her. 

Hallvardsvaka 
Det kjære menighetsbladet vårt er like gammelt som menighetsrådslederen, da det ble 
gunnlagt i 1985. I 2020 kom foreløpig siste nummer, nr. 03/2020. Mye har skjedd i 
informasjonsformidlingen siden 80-tallet. Jeg husker selv skepsisen til at menigheten 
skulle ha en egen Facebook-side, men nå er dette blitt en av våre viktigste 
informasjonskanaler. Endringer er ikke alltid behagelig og det er på en måte vondt å gi 
slipp på denne forbindelsen som trofast har dukket opp i postkassen, år etter år. 
Samtidig ønsker man å gå fra et stadig mindre relevant format, til å heller satse på mer 
oppdatert informasjon i digitale kanaler. Adam Laszczynski har gjort en formidabel 
jobb med å etablere vår nåværende webside, holde den vedlike og stadig oppgradere 
både de synlige og for oss usynlige elementene. Helga Haass-Männle er redaktør og 
oppdaterer med nytt innhold regelmessig. Siden påsken har vi hatt daglige refleksjoner 
her og det er denne type innhold, men også dagsaktuelt fra menighetens 
begivenheter, som vil fortsette å prege websiden vår. På en måte blir Hallvardsvaka nå 
digital og representerer i større grad det som skjer i dag – ikke det som skjedde for 
noen måneder siden. Det håper vi vil være til glede for menigheten. 

Årshjulet 
Da det stadig er vanskelig å planlegge året og 
nesten samtlige aktiviteter og begivenheter er avlyst 
eller gjennomføres digitalt, har vi ikke laget årshjul 
for 2021. Forhåpentligvis kan vi se frem til et mer 
normalt 2022 med ny giv. 



Avtalegirokampanjen 
Før pandemien brøt ut var det planlagt en stor, men kortvarig, kampanje om 
avtalegiro. Da det fordrer fysiske avtalegiroblanketter og fysisk tilstedeværelse har det 
ikke vært anledning til å gjennomføre denne. Det betyr ikke at det ikke er mulig å 
tegne seg for avtalegiroavtale. Skjema for avtalegiro finnes her: https://www.katolsk.no/
organisasjon/norge/bidrag/avtalegiro-skjema 

Skjemaet kan printes ut og leveres helst til presten etter messefeiring. Dette for at 
menighetskontoret kan følge opp at avtalegiroene havner hos rett person hos 
bispedømmet og at de effektueres. Det har tidligere vært utfordringer rundt dette. Jeg 
vil videre vise til fjorårets årsrapport, som forklarer menighetens finansieringsstrategi 
og beskriver hvor mye en avtalegiroavtale betyr for menighetens økonomi. Husk at 
beløp fra kr 500 til kr 50.000 i året gir skattefradrag, dersom gaven blir innbetalt via 
avtalegiroordningen. Det betyr at en avtale på kr 42 til kr 4167 i måneden gir 
skattefradrag. Mer informasjon finner du i årsrapporten for 2019-2020, som ligger her: 
https://sthallvard.katolsk.no/menighetsradets-arsrapport-2019-2020/ 

Hallvardsfondet 
Foruten avtalegirokampanjen er Hallvardsfondet den andre delen av menighetens 
finansieringsstrategi. Dette er et svært langsiktig prosjekt for å bygge et fond, som kan 
finansiere menighetens drift den dagen offentlige tilskudd forsvinner. En andel av 
menighetens overskudd vil settes tilside hvert år som innskudd i fondet, frem til vi ved 
innskudd og avkastning når målbeløpet. Målbeløpet er 25 ganger årets 
driftskostnader, som betyr at vi på bakgrunn av 4%-regelen (ref: Trinity-studien og 
handlingsregelen) kan ta ut 4% av fondet hvert år uten å gå tom for penger på sikt. 
4% av 25 ganger driftskostnadene tilsvarer ett års driftskostnader. 

Tall fra det ureviderte regnskapet for 2020 viser et overskudd. Revisors berretning ble 
mottatt 28. mai 2021 uten anmerkninger. Finansrådet vil etter sommeren gjennomføre 
møte der bl.a. godkjenning av revidert regnskap og fondsavsetninger diskuteres. Det 
vil annonseres når første innskudd i Hallvardsfondet er gjennomført. 

Vedlikehold – status 
I etterkant av vedlikeholdsprosjektet har det dukket opp flere elementer som krever 
utbedring. I korthet dreier det seg om den ytre delen av betongelementer på tak og 
øverst på fasaden; indre del av yttervegg på sakristiets (sydøstlig) side; trelister for alle 
vinduer i yttervegg. I tillegg er det oppdaget sprekkdannelser i gulvet, som ble støpt 
på nytt under vedlikeholdsprosjektet. Per i dag 10. juli 2021 er betongelementene på 
tak og øverst på fasaden utbedret samt indre del av yttervegg. Vindusfasaden mot 
boligblokkene skal utbedres i løpet av neste halvår. Sprekkdannelsene i gulvet er 
reklamert. En uavhengig konsulent har vurdert at gulvet bør støpes på nytt. I dialog 
med entreprenør har vi tillatt utbedringsforsøk ved hjelp av epoxy. Så er gjort og 
utbedringen er hverken tilfredsstillende eller varig. Videre utbedring og 
reklamasjonssak vurderes nå av OKBs eiendomsavdeling. Som reklamasjonssak skal 
dette ikke medføre ekstrakostnader for menigheten. 

https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag/avtalegiro-skjema
https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag/avtalegiro-skjema
https://sthallvard.katolsk.no/menighetsradets-arsrapport-2019-2020/


Vedlikehold – økonomi 
Hvert år støtter både staten og kommunene trossamfunn. Tilskuddene er på ca 
samme størrelse. I OKB gjøres det slik at bispedømmet beholder hele det statlige 
tilskuddet og menighetene får det kommunale tilskuddet, fratrukket utgifter til 
prestelønn, reiseutgifter for nasjonalsjelesorg, regnskapsføring, revisjon, diverse 
forsikringer, kommunale avgifter og eiendomsskatt. I tillegg trekkes tilskuddet med et 
bidrag til OKBs byggefond, som står for oppføring og vedlikehold av kirkene og andre 
eiendommer. Trekket til byggefondet står alene for 24,8% (gjeldende sats for 2018 og 
2019). 

På pastoralrådsmøtet i 2017 ble det orientert fra bispedømmet at man ville bestille 
tilstandsvurderinger av alle bispedømmets eiendommer. Etter noe bekymring fra 
menighetene ble det videre kommunisert at det var naturlig at OKB som eier av 
bygningsmassen også stod for kostnadene for utbedringene. Protokollen fra møtet 
formidler dette på følgende måte og sorteres under orientering om OKBs økonomi: 

“Eiendomsavdelingen arbeider med tilstandsvurdering av alle bispedømmets 
eiendommer. Både manglende vedlikehold og feil vedlikehold (f eks feil maling)  
genererer store utgifter. Rapportene blir tilsendt de lokale finansrådene, men OKB tar 
hovedansvaret for arbeidet.” 

Det kom derfor noe overraskende på Menighetsrådet da vårt eget finansråd samme år 
ønsket innspill til finansieringsplan for arbeidet; OKB etterlyste at vi fremla en plan for 
hvordan vedlikeholdsprosjektet skulle finansieres. 

I et samarbeid mellom finansråd og menighetsråd landet vi på at vi ville forsøke en 
innsamlingsaksjon med mål om kr 800.000. St. Hallvard menighet har tidligere slitt 
med økonomien, men etter et stort oppryddingsarbeid og god økonomisk kontroll 
over flere år, befant vi oss i en god økonomisk stilling i 2017. Finansrådet oversendte 
derfor en solidarisk finansieringsplan der St. Hallvard skulle stå for opptil kr 10 millioner 
gjennom egenkapital og innsamling, at søknader skulle sendes både Bonifatiuswerk 
og Byantikvaren for støtte og at det resterende skulle finansieres av OKB. OKB 
benyttet den samme finansieringsplanen i sin søknad til Bonifatiuswerk og satt igang 
arbeidet. 

Menigheten betalte deretter fortløpende for byggeprosjektets omkostninger. Ved 
avslutning av prosjektet mottok vi kr 500.000 i støtte fra Byantikvaren og ca kr 
500.000 i støtte fra Bonifatiuswerk. Støtten fra OKB uteble. 

Da det gikk mot et sogneprestbytte valgte menighetsråd og finansråd i fellesskap å 
skrive et brev til OKBs økonomiavdeling der vi etterlyste kostnader dekket ihht. 
finansieringsplan på kr 5 millioner. Vi håpet at det hele kunne avsluttes slik at det ikke 
ble til byrde for vår nye sogneprest. Gitt de ekstraordinære kostnadene OKB har hatt 
ifb.m. registreringssaken, foreslo vi en tilbakebetaling over 3 år, for å avhjelpe 
bispedømmets likviditet. 



 
Svaret mottok vi 25. august 2020 der OKB besluttet å dekke kr 3 millioner, 
istedenfor de kr 5 millioner som finansieringsplanen skulle tilsi på et byggeprosjekt 
estimert til kr 15 millioner. I avgjørelsen henvises det til at beløpet ble besluttet i et 
møte i finansrådet i OKB 2. april 2017. Dette ble ikke menigheten orientert om i 2017 
og det første vi hørte om avgjørelsen var i nevnte svar av 25. august 2020. 

Det har altså medført at St. Hallvard selv har måttet stå for ytterligere kr 2 millioner. I 
tillegg ble byggeprosjektet noe dyrere enn antatt, da vi samtidig gjennomførte andre 
nødvendige utbedringer på bygget tilsvarende ca kr 1 million. Det sistnevnte vurderer 
finansrådet at det ikke ville vært naturlig at OKB skulle dekke i sin helhet. 

Det har siden vist seg at betong og enkelte deler av de ytre veggene trengte ytterligere 
utbedringer. Her avtalte vi med OKB i september 2020 at de dekker 20% av den 
endelige kostnaden. Ettersom støtten fra OKB uteble, etterlyste menigheten midlene i 
april 2021. OKB responderte med at det ikke er bevilget noe fra OKB, sett i lys av 
tidligere utbetalte kr 3 millioner og sognets relativt gode økonomi. 

For å sette dette mønsteret i kontekst, kommer disse erfaringene på toppen av de 
som ble gjort med tomten på Mortensrud. Her skjøt St. Hallvard menighet inn kr 5 
millioner og OKBs byggefond kr 1 million for en totalpris på kr 6 millioner. Ved salg av 
tomten noen år senere, ble denne solgt for kr 10 millioner. Kr 5 millioner ble overført til 
St. Hallvard menighet og gevinsten på kr 4 millioner ble beholdt av OKB. Menigheten 
tok altså 83% av risikoen og endte opp med 0% av avkastningen. I informasjon på 
katolsk.no om tilbakebetalingen ble dette omtalt som et tidligere lån. Midlene brukt for 
kjøp av tomten på Mortensrud har på intet tidspunkt tidligere blitt vurdert eller omtalt 
som et lån til OKB. 
 
Som menighetsråd og finansråd er vårt ansvar overfor menigheten. Det er derfor viktig 
for oss å være helt åpne om hva menigheten gjør og hvordan menigheten forvaltes 
både administrativt og økonomisk. Menighetens rutiner er bygget på ansvar og tillit og 
den økonomiske situasjonen er ryddig og transparent. Vi er allikevel nødt til å forholde 
oss til OKBs økonomiavdeling og vi opplever det som uheldig at forvaltningen på dette 
nivået ikke er bygget på de samme prinsippene. 
 
 

http://www.katolsk.no/nyheter/2019/03/eiendomssalg-mortensrud-gard-og-sogneprestboligen-pa-bredtvedt


Oppdatering fra Finansrådet 
 
Menighetens regnskap for 2020 (urevidert) 
Driftsinntekter	 kr 11,1 millioner 
Driftsutgifter		 kr   6,4 millioner 
Overskudd	 	 kr   4,9 millioner 
 
Forklaring til resultatet: Støtte for rehabiliteringsprosjektet ble fra OKB, Bonifatiuswerk 
og Byantikvaren sammenlagt kr 4 millioner. Momsrefusjon på kr 900.000, mot normalt 
kr 250.000. Dette grunnet utgifter til rehabiliteringsprosjektet i 2019. Utgifter til nytt 
rehabiliteringsprosjekt kr 733.000 bokført i 2020, resten kommer i år. Lavere både 
inntekter og utgifter knyttet til aktiviteter på grunn av pandemien. 
 
Nøkkeltall budsjett for 2021 
Driftsinntekter	 	 	 kr 7,9 millioner 
Driftsutgifter		 	 	 kr 8,4 millioner 
Underskudd etter finansposter	 kr 0,3 millioner 
 
På grunn av pandemien er det tatt hensyn til reduserte inntekter og utgifter fra 
aktiviteter. Hovedgrunnen til at vi budsjetterer med et lite underskudd er at vi har 
beregnet 2 millioner til fortsatt rehabilitering. 

25-årsjubileum for p. Andreas 

P. Andreas Rupprecht feiret sitt 25-årsjubileum som prest 
søndag 16. mai 2021. Han feiret smittevernsvennlig messe 
på Nesodden denne dagen og sogneprest p. Ragnar Leer 
Salvesen konselebrerte med ham. Johan Fosse, 
menighetsrådets lokale kirkegjenger, overrakte blomster på 
vegne av menigheten i dagens anledning. Det planlegges en 
menighetsfeiring senere på året, når smittesituasjonen tillater 
dette. 

Religionenes dag 
St. Hallvard kirke ligger i Bydel Gamle Oslo. I forbindelse med at Samarbeidsrådet for 
tros- og livssynssamfunn etablerer en lokal avdeling i Oslo og som oppfølging fra 
bydelens side av det tidligere arrangementet Religionenes dag, har det blitt 
gjennomført to møter det siste året, der menighetsrådet har deltatt. Det første møtet 
ble avholdt 19. august 2020 og var et rent informasjonsmøte. Det andre møtet var 21. 
juni og var utelukkende om gjennomføring av Religionenes dag. Tidspunkt og innhold 
ble diskutert, men ingen konkrete avgjørelser tatt på dette. Neste møte planlegges 
fysisk i regi av Islamic Cultural Center på Grønland den 30. august. Deltagere på 
møtene har vært både oss og St. Olav menighet, buddhistforbundet, flere muslimske 
menigheter, Grønland kirke og kvekersamfunnet. Man håper å få gjennomført 



dagen enten på høsten eller neste år, avhengig av kapasitet hos de forskjellige 
menighetene, praktiske vurderinger og smittesituasjonen. 

Om menighetsrådet og året videre 
Menighetsrådet består fortsatt av de samme som ble valgt og utnevnt i 2018: 
Maria Rajakumar, Chi Kim Phan, Darko Wakounig, Stian Erdal, Dominik Wojtyczka, 
Johan Fosse, Yosief Belay, Hung Nguyen (nestleder) og Arthur Haakonsen (leder). I 
tillegg kommer Almaz Arefe (studiepermisjon) og Angelina Stanko (permisjon, 
utvandret) som passive medlemmer. 

Menighetsrådet ble valgt i 2018 for to år, 2018-2020. I 2020 vedtok biskopen at 
samtlige menighetsråd skulle bli sittende ett år til, til 2021, på bakgrunn av at 
pandemien gjorde det vanskelig å gjennomføre valg. Menighetsrådsvalg gjennomføres 
normalt før sommeren, slik at man får konstituert seg før Pastoralrådets høstmøte. For 
å sikre kontinuitet og et erfarent menighetsråd under den vedvarende ekstraordinære 
situasjonen og på bakgrunn av at det fortsatt ikke lar seg gjøre å avholde fysiske 
menighetsrådsvalg med høy oppslutning, har sognepresten bedt det gjeldende 
menighetsrådet bli sittende inntil videre. Det tas sikte på å gjennomføre valg til høsten 
hvis mulig, alternativt mot juletider. 

Dersom situasjonen endrer seg til det bedre over sommeren, håper vi å få gjennomført 
både en ordentlig menighetsfest for vår sogneprest p. Ragnar, en fest for å feire 25-
årsjubiléet til p. Andreas og menighetens tradisjonelle frivillighetsfest. Vi ser frem til 
2022 der vi forhåpentligvis kan planlegge for et normalt år med juletrefest, leirer på 
Mariaholm, en påskehøytid i fellesskap, St. Hallvards dag, førstekommunion og 
konfirmasjoner med stort oppmøte, familiehelg, Corpus Christi og St. Hansfest, 
mariaprosesjoner, barnas dag og adventsovernatting. 

Med ønske om en god sommer til dere alle. 

Alt godt 

Arthur Haakonsen 
Leder, Menighetsrådet 


