
   

 

 
Pavens bønneintensjoner for NOVEMBER 2021 

 

Misjonsintensjon: For mennesker som lider av depresjon  

Vi ber om at mennesker eller utbrenthet må finne støtte  

og se lyset som åpner dem mot livet. 

Søndagsblad     
St. Johannes  

apostel og evangelist  

menighet 

Søndag 14. november 2021 
33. søndag i det alm. kirkeår (år B) 

1 Dan 12,1-3  Sal  16(15),5+8. 9-10. 11  2 Hebr 10,11-14.18 E Mark 13,24-32 

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn 

Menighetsrådsvalg 2021 
Valgperiode 8. –21. november 
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 MENIGHETSRÅDSVALG 2021 

ANITA MAGDALENA  
 

Jeg heter Anita Magdalena N Olsen, enslig og 
uten barn. Jeg har vært meget aktiv i min  

gamle kirke, St Olav Tønsberg, der hadde jeg 
mange oppgaver, alt fra kontor, kirkevert, lek-

tor,  
norskkurs med kafé, jobbet med konfirmante-

ne, juleskuespill, og barn og ungdom. Jeg er og  
lekfrasiskaner. 

 
Jeg er utadvendt og liker å snakke med  

mennesker og jeg er opptatt av ungdom, de er neste generasjon av  
kirkens fremtid.  

 
På fritiden går det i hest, er aktiv rytter med egen hest, den er jeg aktiv 

ute med på stevner, er på satsing gruppa i Norges rytterforbund 
  

Håper å få bidra inn i kirken, å lære masse nytt! 

Menighetsrådsmedlemmer blir valgt for 2 år av gangen. 
For å få til en stabilitet skiftes halvparten av menighetsrådet ut hvert 2. andre år 
slik at det blir en videreføring av erfaring og kunnskap. 
 
Avtroppende menighetsråd kom i en ny situasjon da Covid-19 inntraff og vi ikke 
kunne gjennomføre et menighetsrådsvalg i 2020. Biskopen forlenget rådets  
funksjonstid slik at medlemmene fikk sitte inntil Covid-19 situasjonen ble bedre og 
et valg kunne gjennomføres. 
 
• I år vil det være 4 nye medlemmer som skal bli valgt.. 
• 3 medlemmer fra det gamle menighetsrådet blir igjen sammen med prestene. 
• Sognepresten kan utnevne 1-2 medlemmer ved behov. 
 
Alle som ønsker å stille som kandidat eller ønsker å stemme ved valget må *tilhøre 
St. Johannes menighet, være over 16 år, mottatt fermingens sakrament og være  
registrert i bispedømmets medlemsregister for Norge. 
 
*Det kan søkes unntak for personer som tilhører en annen menighet, men som  
føler tilhørighet i St. Johannes. 

KANDIDATER 
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 MICHAEL CRUZ 
 

Michael Cruz (42 år). Født og oppvokst i  
Sverige av chilenske foreldre. Jeg begynte å  

besøke St. Johannes menighet i 2014. Jeg har tre 
gutter, André 16 år, Paul og Pierre på 14 år som for 

tiden går på katekese og  
konfirmasjonskurs i menigheten. 

  
I dag jobber jeg som kriminalitetsforebyggende   

koordinator i et samarbeidsprosjekt mellom  
politiet og kommunen og trives bra med jobben. 

Fokuset er å forebygge rus blant unge, ungdomskriminalitet, hatprat, 
radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg jobber jeg ekstra på 

akuttpsykiatrien på AHUS.  
  

Siden 2012 har jeg deltatt i Politiets samarbeidsforum for tros- og  
livssynssamfunn for å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom 

de ulike trossamfunn. Dette er noe jeg synes er givende og interessant. 
Jeg har også representert vår menighet i samarbeidet. Jeg har også 
deltatt i frivillig arbeid gjennom den katolske organisasjonen Caritas. 

  
I menighetsrådet tenker jeg at jeg kan bidra med nytenking og fokus 

på problemløsning. Tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og venner, 
er at jeg er tydelig, tar meg tid og får med alle. Jeg er opptatt av  å 
overføre kunnskap samtidig som jeg motiverer til å la alle finne gode 

løsninger selv. Service har vært et nøkkelord for meg i hele min  
arbeidskarriere og jeg er alltid opptatt av å levere gode resultater. 

LEONIE LEONEN GELACIO 

 
Jeg heter Leonie Leonen Gelacio, er pensjonist, 

kommer fra Filippinene, bodd her i 42 år i  
Norge. Jeg er gift, 2 døtre og 3 barnebarn.  

Jeg har vært aktiv i den katolske kirke siden 1995. 
Jeg har deltatt i forskjellige aktiviteter i  

menigheten.  

2 
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MALGORZATA EMMERHOFF 
 
 

Hei! Mitt navn er Małgorzata Emmerhoff. Jeg er 
veldig engasjert i kirken og går ofte på polsk 

messe. Jeg er opptatt av fellesskap og åpenhet i 
menigheten, og jeg ønsker å bidra til  

menighetsrådsvalg.   

PAULINA KIRANI WERIDITY 
 
 
 

Mitt navn er Paulina Kirani A Weridity. Jeg er 
født den 30.januar 1971. Mitt mål er å ivareta 

administrative og økonomiske oppgaver i  
menigheten.  

HOANG NGUYEN 
  

  
Minh Hoang Nguyen (44år). Født i Vietnam og 

oppvokst i Trondheim. Gift med Eva Dang og har 
to barn. Ønsker å bidra til med å bygge  

menigheten videre i riktig  retning. 
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En endring av andakter på ukedagene: 
 
 Mandag til onsdag vil det være rosenkransandakt før  
      sakramenttilbedelsen. 
 Torsdager vil være viet til stille bønn før  
      sakramenttilbedelsen. 
 Fredager vil det bli bedt Guddommelig barmhjertighet før                         

sakramenttilbedelsen 

 

Menigheten takker for alle bidrag og  

støtte gjennom kollekt. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
 

Januar 15 461 kr 

Februar 9  120 kr 

Mars 19 346 kr 

April 17 330 kr 

Mai 9 360 kr 

Juni 87 036 kr 

Juli 56 278 kr 

August 96 002 kr 

September 106 228 kr 

Oktober 118 487 kr 
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I november starter vi opp igjen med Ordets  
liturgi for barn (søndagsskole) på søndager  

under høymessen.  
 

Gjennom Ordets liturgi for barn får barna  
forklart søndagens evangelium på en  

barnevennlig måte. Barna går til et annet 
rom før første lesning og kommer inn igjen 
etter trosbekjennelsen for å delta sammen 
med hele menigheten i nattverdens liturgi. 
Barna er fortsatt en del av messen selv om 
de går ut av kirkerommet for å få forklart 

evangeliet. 
 

Biskopen har anbefalt menighetene å tilby  
Ordets liturgi for barn, og har godkjent alle  

undervisningsoppleggene. 
 

Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år, men 
yngre barn kan også bli med sammen med 

en forelder.  
 

Vi gleder oss til å formidle evangeliet til     
barna igjen! 

Ordets Liturgi for Barn 

Vi søker også etter en menighetssekretær i en 100% stilling. 
Søknadsfrist 15. november. Tiltredelse januar 2022 

 
Vi søker etter en katekesekoordinator til en 60% stilling 

Søknadsfrist er 1. desember. Tiltredelse  januar 2022 
 
 

Mer informasjon om stillingene finner du i oppslagstavlen og på  
nettsiden til menigheten. 

Liker du å snakke med barn?  
Ønsker du å formidle troen til andre?  

Da trenger vi deg!  
 

Vi ønsker å få til Ordets liturgi for barn 
(OLFB) på søndager under høymessen, men 

for å få til det trenger vi flere  
lærere. Det er ikke nødvendig å være  

utdannet lærer for å bli  
søndagsskolelærer og hver lærer har  

ansvar en gang ca. annenhver måned.      
For hver søndag er det et ferdiglaget  

undervisningsopplegg som man kan ta     
utgangspunkt i, se https://blilys.no/

evangelieforklaring/.  
 

Kunne du tenke deg å stille opp for  
barna i menigheten vår?  

Eller har du noen spørsmål?  
Ta kontakt med Kristine på tlf 98820804   

eller på kristinegranm@gmail.com  
 

Vi håper mange vil stille opp, det er til stor 
glede for barna våre! 

Vi trenger  

søndagsskolelærere 

https://blilys.no/evangelieforklaring/
https://blilys.no/evangelieforklaring/
mailto:kristinegranm@gmail.com


Søndagsblad  

Kontaktinformasjon 
 

Kontortid: 10.00-15.00 (man-fre) 
 

Telefon: 23 68 11 00 
 

E-post:  Oslo-St.Johannes@katolsk.no 
 

Nettside:  stjohannes.no 
 

Facebook:   St.Johannes.Oslo 
 

Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 
  
  

Prester i menigheten:  
 

Sogneprest: 
 

P. Tan Peter Due do 
Epost: Tan.Peter@katolsk.no  
 

Kapellan: 
 

P. Erik Ruud SM 
Mob: 47975892 
Epost: Erik.Ruud@katolsk.no 
 
 

P. Piotr Gasior 
Mob: 925 44 572   
Epost: Piotr.Gasior@katolsk.no  
 

Diakon: 
Bang Cong Pham 
Mob: 917 00 524 
Epost: Cong.Bang@katolsk.no 
 

Ansatte på kontoret 
 

Menighetssekretær:  
Renate Marie G. Eriksen 
Epost:Renate.Eriksen@katolsk.no 
 

Kontormedarbeider: 
Carmel Cardente Lund (Torsdag) 
 

Nhu Luong (Lørdag) 
 

Barn- & Ungdomsarbeider: 
Robel Amar 
Epost: Robel.Amar@katolsk.no  
 

Katekesekoordinator 
Thuy-Trang Trinh Hoang 
Epost: Thuy-Trang.Hoang@katolsk.no  
 

 

Organist: (vikar) 
Sivert Blindheim 
Epost: Sivert.Blindheim@katolsk.no 
 

Renhold: 
Antancia Arokiyanather  

Vipps  
Betal inn ditt bidrag til nr. 20345 og merk 
med følgende nr: kollekt nr 1,  
kirkekaffe nr 2, bokskap nr 3, kirkefond nr 
4  Annet, skriv hva det gjelder. 

Avtalegiro 
Menigheten trenger flere faste givere. 
Du finner avtalegiro liggende ved inngangen 
til kirkerommet. Fyll ut og legg den i en av 
postkassene til menigheten. 

Bidrag og gaver til menigheten 

Org.nummer: 911 907 577 
 

Kontonr menighet: 3000.30.11859 
 

Kontonr katekese: 3000.34.43481 
 

Kontonr ungdomslag: 3000.32.53925 

Menighetsrådet  
Epost: mr.stjohannes@gmail.com  
_________________________________________________ 

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 Oslo 
http://lunden.katolsk.no/ 
_________________________________________ 

Focolare: Tangerudveien 56 B, 0982 Oslo  
Epost: agape@focolare.no, tlf.: 22 92 12 98 

GAVER 
De som ønsker skattefradrag for 

gaver de gir til menigheten må 
sende bidraget  inn på OKB sin  
giver konto og skrive  hvilken 

menighet pengene skal til  
eller  

opprette en avtalegiro for at det 
skal bli registrert hos  
skattemyndighetene. 

 
Oslo Katolske bispedømme 

(OKB) 
Kontonummer for fast  

givertjeneste: 

3000.15.11110 

mailto:%20Oslo-St.Johannes@katolsk.no
http://stjohannes.oslo.katolsk.no/
https://www.facebook.com/stJohannesGrorud
mailto:agape@focolare.no

