
ST. HALLVARD KIRKES 
SØNDAGSBLAD 

For søndagene 
20. og 27. november 2022 

 

      

     Søndag 20. november                          Søndag 27. november 

          Kristi Kongefest          1. søndag i advent 
           År C, messeboken s. 749         År A, messeboken s. 82 

           1. lesning: 2 Sam 5,1-3               1. lesning: Jes 2,1-5 

           Omkved: Med frydesang vil vi              Omkved: Med frydesang vil vi          

                gå opp til Herrens hus.                     gå opp til Herrens hus.                                         

           2. lesning: Kol 1,12-20                 2. lesning: Rom 13,11-14 

           Evangelium: Luk 23,35-43                         Evangelium: Matt 24,37-44 

 

 

All inntekt fra kirkekaffe søndag 27. november  

går til Adventsaksjonen 2022. 

 
 



Hva går pengene til? Fisk! 
  

Årets aksjon handler nemlig om å støtte et av Caritas sine prosjekter i Uganda. 
Caritas har i samarbeid med det norske akvakulturselskapet Hauge Aqua opprettet to 
skoler i distriktene Arua og Gulu der de utdanner ugandere innen fiskeoppdrett. 
 
Fisken vil gi en sunn kropp og mat på bordet! 
Hittil har skolene til Caritas og Hauge Aqua uteksaminert 1000 ungdommer og unge voksne. 
Pengene vi samler inn under aksjonen vil støtte 860 ungdommer og unge voksne med 
yrkesopplæringen sin. På skolene lærer de hvordan man skal bygge en fiskedam. Da er det 
ikke bare å grave et hull i bakken og fylle det med vann, men man må passe på at fisken 
som skal vokse der har god nok plass, at vannet har god nok kvalitet, og man lærer hvordan 
man skal vedlikeholde dammen. Dessuten lærer de også om hvordan de kan selge fisken 
på markedet, og hva som er en rettferdig pris, slik at de kan stille sterkere i markedet og bli 
mer økonomisk uavhengige. Dessuten er fisk en utrolig god næringskilde siden den er en 
viktig kilde for protein, vitamin B12, jod og selen, noe som kan være vanskelig å få i seg 
gjennom andre mattyper. 
  
Fisken gir dem kunnskap og jobber!  
På skolene er omtrent 60% av studentene unge kvinner. Kvinner stifter familie tidlig, og 
tilbringer mye av tiden sin i hjemmet. Dette fører til at kvinner sjeldent tar en utdanning. 
Prosjektet viser både familien til jentene, og fedrene og mennene, at jenter og kvinner kan 
jobbe hardt og bidra mye. Dette bidrar til likestilling og kvinnelig myndiggjøring. 
 
Det blir som ordtaket: “Gi en mann en fisk, og han er mett resten av dagen. Lær en mann å 
fiske, og han er mett resten av livet.” 

 

 !!! Kontaktklubben er på tur i Kongsvinger og Charlottenberg onsdag 30. november. 
Vi møtes igjen 7. desember.  

 Caritas inviterer til en felles aktivitet som trening, bingo, sang eller håndarbeid 
mellom kl. 12.30-13.20 onsdag 23. november og 7. desember etter 
Kontaktklubben. 

 



                                                  

 
Tilbud til familier, barn og unge: 

 

 

Katekese 
Neste katekese er lørdag 10. desember.  
(4.-7. klasse har fri,  
men det blir likevel ministrantøving kl. 14 - 16) 
  
Vi har stengt påmelding til: 

 Førstekommunion våren 2023 

 Konfirmasjon våren 2024 

 

Vi tar ellers imot barn på alle andre trinn gjennom hele året. 

 

St. Hallvard UngdomsLag 
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
 

Følg SHUL på Instagram    shul.sthallvard 
 
Neste SHUL er 25. november og 9. desember.  

 
 

SR. SHEEBA LEDER AKTIVITETER UNDER KIRKEKAFFE ETTER 
FAMILIEMESSENE KL. 09.30. 

 
ALLE BARN OG FAMILIER ER  

HJERTELIG VELKOMMEN! 



Betal kollekten med 
 

Hvis du ikke har med deg kontanter til kirken, kan du nå 
betale kollekt, kirkekaffe og annet med Vipps på 
mobilen.  Klikk på «Skann» og bruk QR-koden til høyre. 
Alternativt velg «Send» og velg St. Hallvard menighet 
fra listen over bedrifter i nærheten.  Du kan også skrive 
inn «St. Hallvard» eller nummer 12124. Skriv beløp og 
helst hva det gjelder (f.eks. «Kollekt kl. 11» eller 
«Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.   

Har du ikke allerede installert Vipps på din smarttelefon, kan du laste ned app’en fra 
AppStore eller Google Play.  Klikk Åpne og registrer deg med navn og kortnummer.                                                                                                            
Obs! Husk å oppdatere/laste ned Appen på nytt hvis du har byttet bankkort, 
ellers kan det oppstå feil og du får ikke betalt.                                                          

De fleste av oss har i dag med seg en smarttelefon eller et nettbrett. Om 
du enda ikke har gjort det:  
Last ned appen "Katolsk" (Finnes både til Android og iOS). Ved hjelp av 
denne appen kan du enkelt få tilgang til dagens lesninger.  

Informasjon: 

 SKRIFTEMÅL:  
Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.  
 

 I følge Brannvesenets instruks må barnevogner ikke tas med inn i 
kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor 
kirken. 
 

 Hvis du bruker rullestol vil vi kunne flytte på noen stoler slik at du kan få en god 
plass i kirken uten å føle at du er i veien for noen. Hvis du har mulighet kan du så 
klart også si ifra på 23303200 eller sende e-post på: oslo-st.hallvard@katolsk.no så 
vil vi ordne med plass til deg i forveien.  

 
St. Hallvard kirke og menighet: 
Sogneprest Ragnar.Leer.Salvesen@katolsk.no mob. 47460496  
Kapellan Henry.Zaw.Min@katolsk.no mob. 47486874  
Kapellan Andreas.Rupprecht@katolsk.no mob. 95171789 
Kapellan Myron.Kuspys@katolsk.no mob. 96658879 
Kapellan Hubert.Lucjanek@katolsk.no mob. 48506190 
Menighetsrådsleder Dominik.Wojtyczka@gmail.com  
Menighetskontor er åpent kl. 09:00 – 15:00 (tirsdag-fredag) 
Tlf: 23 30 32 00 mellom kl. 09:00 – 15:00 (tirsdag-fredag)  
E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 
Adresse: St. Hallvard Kirke, Enerhauggata 4, 0651 Oslo 
Nettside: https://sthallvard.katolsk.no  
Facebook: https://www.facebook.com/sthallvardmenighet  
Bankkonto: 3000.22.49134 -vipps til «St. Hallvard menighet» eller nummer 12124 
Den katolske kirkes nettsider: http://www.katolsk.no   
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