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alle, ja, det skjer med oss alle igjen og igjen. En slik feil kurs kan ødelegge livet
både for oss selv og for andre.
Fastetiden skal hjelpe oss å korrigere kursen og slå inn på den veien
som fører til livet igjen. Det kan bety selvfornektelse, dvs. at vi gir avkall på
egen nytelse, om det er i matveien eller gjelder eget forbruk. Samtidig må vi
huske på at vi ikke faster for å bli slankere eller sunnere; tanken er at vi skal
fjerne eller tone ned noe av det som så ofte kommer mellom oss og Gud og
hindrer oss i å finne veien til ham. Viktig er det derved også at vi lar det vi
måtte spare ved et lavere personlig forbruk i fastetiden, komme de fattige og
trengende til gode. Da gjør vi også noe godt, som bot, som et forsøk på å gjøre
godt igjen noe av alt det mindre gode vi har gjort.
En annen måte å faste på, er å prøve bevisst å nærme seg Gud, - å gi
ham rom i vårt liv. Vi kan gjøre det ved for eksempel å sette av en fast tid til
bønn hver dag. Det må ikke være så voldsomt mye, - bare vi gjør det, - at vi
tenker på Gud litt hver dag. Eller det kan bestå i at vi søker Gud ved å lese i Bibelen, som er hans ord -og slik gir Gud en sjanse til å påvirke oss.
Veldig viktig er det at vi i fastetiden tenker over vårt liv i lys av bønn
og skriftlesning -for å se om det er noe der, som trenger å rettes på -og hvis vi
finner noe -og det vil vi garantert, da bør vi gå til skrifte -bekjenne våre synder
for Gud og i Botens sakrament motta hans tilgivelse. Det er et kirkebud at hver
katolsk kristen skal gå til skrifte minst en gang i året -og ingen tid er bedre egnet for skriftemålet enn nettopp fastetiden. La oss gjøre det -gå til skrifte -ikke
fordi det er en sur plikt men fordi det betyr en vårrengjøring i vår sjel.
En slik omvendelse fra seg selv og hen til Gud og vår neste vil gjøre
fastetiden til en oppstigning fra våre, ofte dype daler i det menneskelige, opp
til Gud og til den livets fylde han vil gi oss og som Jesus Kristus har vunnet oss
ved sin død på korset og ved sin oppstandelse fra de døde. Slik blir fastetiden
en vei fra døden til livet, fra syndens mørke til Påskens forklarede lys.

Alois

•
Deres sogneprest
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Menighetsbladet i ny form

H

vis du leser dette, er du en
av dem som har oppdaget at
dette er St Paul menighetsblad og ikke en tilfeldig trykksak som
skal sendes i resirkuleringsbunken.
Høsten 2007 var menighetsbladet i
ferd med å legges ned, men Menighetsrådet anbefalte et prøveår for å se
om bladet fortsatt var ønsket i menigheten. De tilbakemeldingene som er
kommet i dette året, støtter opp om
den avgjørelsen som nå er tatt. Ikke
bare vil menighetsbladet fortsette,
men man vil forsøke å bruke det mer
aktivt i menighetsbygging ved å få
det til å fungere som informasjonsog kommunikasjonskanal. Samtidig
som det også skal være et blad med
artikler til fordypning og åndelig oppbygning. Redaksjonskomiteen takker
for all velvillig innsats i forbindelse

1986

1989

1990

med dette nummeret, og oppfordrer
alle som måtte ha innspill til å ta kontakt.
Redaksjonskomiteen har, fra og med
2009 valgt å markere menighetsbladets ”nye liv” med en endring i logo
og fargebruk, en endring som ifølge
vår fotoillustrasjon ikke er unik i
menighetsbladets historie. Håpet er
likevel, at leserne til tross for endringer i ”lay out” skal kjenne igjen det
menighetsbladet de har satt pris på
gjennom alle år.
I forbindelse med omleggingen, har
Martin Melly overtatt ansvaret som
formgiver. Sognepresten og Menighetsrådet takker tidligere formgiver
og setter Norvall Skreien som gjennom utrettelig innsats i en årrekke
har sørget for et stilrent og flott blad.
Takk!

1994

1996

1997

Menighetsbladet
gjennom 23 år.

1998
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2007

2008

2009

FESTEN FOR APOSTELEN
PAULUS` OMVENDELSE
I forbindelse med at det nettopp har vært
Paulusår og at St. Paul menighet nettopp
har feiret sitt 150 års jubileum, ble festen
for Pauli omvendelse behørig feiret. Biskop
Bernt satte ekstra spiss på festen som i år falt
på søndag 25. januar. Gitt omstendighetene
fikk Paulusfesten forrang fremfor søndagene
messe. Etter messen var det kirkekaffe i skolens gymsal, og mange benyttet anledningen
til å hilse på biskopen.
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Rektorskifte ved St. Paul skole
For noen dager siden ble det gjort
kjent at rektor ved St. Paul skole gjennom mer enn 30 år, Gjermund Høgh
vil frata sin stilling fra slutten av dette
skoleåret. Dette er fordi han skal gå
inn i en nyopprettet stilling som skoleråd i Oslo Katolske Bispedømme.
Denne nye stillingen, som man kan
se av biskopens omtale, er en meget
viktig stilling, både for de katolske
skolene i hele Norge men i særdeleshet for St. Paul skole, da en av de viktigste oppgavene for den nye skoleråd
vil være å forberede utvidelsen av St.
Paul skole med en videregående av-

deling (et katolsk gymnas) i søstrenes
gamle sykehus på Florida.
Selv om vi vet hvor viktig denne nye
oppgaven er, og vi gleder oss over at
Gjermund vil ha sin arbeidsplass her
i Bergen og fortsatt ha kontakt med
både St. Paul skole og menigheten, så
er det med et visst vemod at vi forbereder oss til et rektorskifte. Gjermund
har vært en del av St. Paul skole i over
en mannsalder, først som elev og siden, fra 1969, som lærer og så, etter
et avbrudd på noen år, som rektor fra
1978.
I denne lange perioden har menigheten hatt gleden av å ha en rektor ved
skolen, som i sitt arbeid med å bygge
opp, utvikle og lede skolen, har vært
seg meget bevisst at det er, ikke bare
en skole men en katolsk skole han har
ledet. Slik fremstår St. Paul skole i dag
som en meget god skole med en klar
katolsk profil.
På vegne av St. Paul menighet vil
jeg få uttrykke en hjertelig takk til
Gjermund Høgh for godt samarbeid
i alle disse år og for hans uvurderlige innsats for skolens og Kirkens
tjeneste. Og vi ser frem til et fruktbart
samarbeid med den nye skoleråd.
Alois Brodersen
Sogneprest
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Opprettelse av skolekontor
Gjermund Høgh utnevnt som skoleråd

Med over 1.100 elever og nær 200 ansatte, er de katolske skolene i dag Kirkens
største institusjoner i Norge.
Skolene står overfor store utfordringer i
tiden som kommer:
- I løpet av noen år planlegges etablering
av et katolsk gymnas i Bergen.
- St. Sunniva skole må forberede en modernisering av sitt skoleanlegg.
- St. Franciskus skole i Arendal er kommet langt gjennom en fin utvikling de
senere årene, men har fortsatt planer om
videre utvikling.
- I Tromsø stift har de i løpet av de siste
årene maktet å etablere en ny katolsk
skole i Bodø. OKB har ikke hatt kapasitet
til å gå inn i ideer som har vært luftet
lokalt, om nye katolske skoler.
Det er nå bestemt at det skal opprettes
et skolekontor i OKB for å ivareta bispedømmets interesser og forpliktelser i
forbindelse med skolesaker. Kontoret vil

i første omgang betjenes av én stilling, en
skoleråd, som vil være min delegerte i alle
saker som gjelder katolske skoler. Jeg har
bedt nåværende rektor ved St. Paul skole,
Gjermund Høgh, om å tre inn i stillingen
som skoleråd.
Stillingen opprettes fra 01. august 2009,
eventuelt noe senere, om det er nødvendig for å få besatt stillingen som blir ledig
som rektor ved St.Paul.
Skoleråden får sete i Bergen, og rundt
halvparten av arbeidsoppgavene vil bli
knyttet til forberedelse av gymnaset, med
tentativ oppstart i midlertidige lokaler
fra høsten 2011 inntil nåværende Florida
sykehus er ombygget til skoleformål.
In Christo,
+Bernt Eidsvig Can.Reg.
Oslo katolske bispedømme

Rektor St. Paul skole i Bergen
St. Paul skole er en katolsk barne- og ungdomsskole
med ca 340 elever. Skolen drives med offentlig tilskudd
i henhold til Privatskoleloven.
Da nåværende rektor fra høsten skal gå over i nyopprettet stilling
for utviklingsoppgaver og fellesfunksjoner for katolske skoler i Norge,
søker vi ny rektor i oppsigelig stilling fra 01. august 2009 eller etter avtale.
Vi søker en tydelig leder med god erfaring fra grunnskolen
og som har kunnskaper og forankring i skolens grunnlag.
Fullstendig utlysningstekst finner du på www.stpaul.no
Søknadsfrist 14. mars 2008.
Katolske skoler – skoler du kan tro på
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Stor feiring for filippinske i Bergen

S

inulog har sin opprinnelse på øyen Cebu. Det var der den spanske oppdagelsesreisende Magellan gikk i land 16. mars i 1521 på Filippinene.
En prest som var med på ekspedisjonen døpte lokale høvdinger og deres
familier. Spanjolene hadde med seg Sto Niño, en statue av Jesusbarnet som
har fått stor symbolsk betydning for den katolske tro på Filippinene, spesielt i
Cebu. Det fortelles
om mange mirakuløse hendelser rundt
Sto Niño.
Sinulog, eller Sto
Niño Fiesta ble behørig feiret i St. Paul
Menighet i Bergen
18. januar i år.
Med filippinsk messe, filippinsk mat,
fargerike kostymer
og dans, musikk og sang var det bare tropevarmen som manglet, men den store
oppslutningen av filippinske med sine familier varmet hjertene til de mange
som hadde brukt mange uker på forberedelser.
Ambassadør Buensuceso fra Filippinenes ambassade i
Oslo benyttet anledningen til å avlegge
sitt første besøk i
Bergen. Her i samtale med fader Alois
Brodersen som er
katolsk sogneprest i
St. Paul Menighet.

Vi er alle ambassadører.

Vi er alle ambassadører var ambassadør Buensucesos budskap til de fremmøtte.
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Som ambassadør er jeg den
filippinske regjeringens representant i Norge. Men vi er alle
Guds representanter, hans ambassadører.
Gymsalen i St. Paul skole var
fylt til trengsel, og mange var
tilreisende fra Voss, Austevoll,
Øygarden og andre distrikter
rundt Bergen. Mange hadde
også kledd seg i Barrong, som
er en filippinsk skjorte laget
av fibre fra maisplanter og blir
brukt tilsvarende bunaden i
Norge. De fleste norske menn,
som er gift med filippinske, har
funnet sin plass i den filippinske kulturen og deltar med stor
glede i feiringen.
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VIETNAMESISK
NYTTÅRSFEIRING
Lørdag den 31. januar kunne dem som om kvelden var på St. Paul skole, være vitne til et uvant
og fargerikt skue: Vietnamesisk nyttårsfeiring. Her
forteller Nguyen Trung Truc litt om hva denne feiringen består i og hva den betyr for vietnamesiske
katolikker i vår menighet.
Nyttår eller (Tết) er tid for familie en tid der hele slekten samles. Det er en begivenhet som forbinder himmel og jord, forfedre og nåværende generasjon. Tết
er som et trolldomsord som ” hjem, kjære hjem ”. Hvordan feirer så vietnamesere nyttår i Norge og hvordan bevarer vi denne tradisjonen på denne nordlige
delen av kloden?
Den 23. dagen i den siste må(husguden) forlate familien
melens konge. Denne dagen
seremoni der de brenner gulltil å ri på og nistemat for de syv
Før nyttårsfeiring er det
og å dekorere huset.
og lån skal nedbetadet nye året på best
spesielle retter som
i denne tiden
Nyttårsaften samles
kaker. Kakene har
sirkel og firkant.
serer himmelen,
symboliserer
tar vanligvis 10
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neden av året skal ong tao
for å avlegge rapport til himkan familien holde en liten
papir og gir guden en kappe
dagene han er vekke.
vanlig å vaske, male
Man kjøper nye klær
les, slik at en møter
mulig måte. Mange
krever tid, blir laget
familien for å lage
vanligvis to former:
Sirkelen symbolimens firkanten
jorden. Det
timer å koke
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disse kakene. Et måltid blir også laget
for å invitere forfedre til nyttårsfeiring.
Det nye året begynner ved midnatt.
Da skal de yngre generasjoner framføre tradisjonelle tet-hilsener til de
voksne i familien hvor de ønsker dem
en god helse, langt liv osv og til gjengjeld mottar de velsignelser i form av
lykkebringende penger i røde konvolutter.
Mange familier kjøper frukter ved
navn mãng cầu, dừa, đu đủ og xoài.
Språklig likner de på cầu vừa đủ xài,
som på norsk betyr: «vi ber for at det
skal være nok av alt vi trenger».
Vi katolikker begynner som regel
nyttårsfeiringen med en messe hvor

11

man takker Gud for det gamle året
og ber for de døde. Her feirer man
med tradisjonelle trommer og røkelse
skal ofres til Gud og til minne om de
martyrer som har grunnlagt ”Kristi
tro” gjennom en blodig historie i Vietnam. Deretter er det to hovedfeiringer. Den ene er i gymsalen på St. Paul
skole, den andre feiringen foregår i
Grieghallen noen uker senere hvor
alle vietnamesere fra hele Hordaland
samler seg. Feiringen består av dans,
sang, komedier og diverse seremonier. Her finnes alle særtrekk blant ekte
vietnamesisk og norsk tradisjon. Her
minnes man den tragiske historien
hvor nesten alle vietnamesere er ofre,
her takker man den norske befolkning som har tatt imot og gir oss et
verdig og fredfullt liv.
Vi er et folk som ikke er så flinke med
ord eller å uttrykke våre følelser. Det
eneste vi er flinke til, er å gå i kirken
hver søndag, stille opp når vi skal vaske, eller vedlikeholde kirken når det
er behov. Ellers samler vi 50-60 personer i flere dager for å lage tusenvis
av vårruller når menigheten trenger
det. Bergensmenigheten er vårt første
møte med Gud i et fremmed land.
Dette stedet har vist oss nestekjærlighet uten betingelser. Her har vi døpt
våre barn og herfra skal vi gå inn i
evigheten, kort sagt her er vårt virkelige hjem.
Nguyen Trung Truc
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ST PAUL SKOLES SISTE SØSTER
Av Thor Christian Skavlem

Søster Angeline (født Elisabeth Menting i 1928)
kommer fra den østlige delen av Nederland. I
jubileumsåret for vår menighet i fjor, kunne hun
sole seg i glansen av å ha blitt 80 år

J

ubileumsboken, som utkom like før
jul i fjor, forteller mye om søstrene
- St. Franciskus Xaverius Kongregasjonen - da den på mange måter har
synliggjort vår menighet utad. Søstrene
var som kjent sterkt engasjert i sykehusdriften på Florida sykehus og som
lærerinner ved St. Paul skole. Her finner
vi grunn til å rette oppmerksomheten
mot én av de søstre som har satt tydelige
spor etter seg, og som til tross for omtalen som noe streng til tider, mange elever
ved den katolske skolen i Vestlandets hovedstad tross alt har satt stor pris på.
Søster Angeline, eller Elisabeth, er den
eldste av ni barn. Hun er så katolsk som
det er mulig å bli, og i denne sammenheng er det selvsagt et kompliment. Søster Angeline har gått i katolsk barnehage,
katolsk barneskole, realskole og fireårig
lærerskole. Hun var den siste nonne - eller søster som vi helst sier i katolsk sammenheng - som underviste ved St. Paul
skole da hun trakk seg tilbake som lærer
i 1981.
I ung alder modnet kallet til å hjelpe
misjonærene. Hun lar oss få vite at hun
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Palmegrener:
Menigheten har vokst
og vi kan ikke skaffe
palmegrener til alle
Palmesøndag. Vi oppfordrer derfor menighetens medlemmer til
å ta med palmegrener
for velsignelse.
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som 12-åring i sjette klasse, ble storligen forbauset da hun i en geografitime leste om byen Hammerfest som
hadde isfri havn, og det var sågar
midt på vinteren, og attpåtil så nær
Nordpolen.
15 år gammel tok hun realskoleeksamen. Hun valgte Skandinavia
som spesialemne i geografi. Til tross
for at hennes lærerinne ikke kunne
være henne særlig behjelpelig med å
fremskaffe litteratur om den nordlige
delen av Europa, kom hun omsider
likevel over noe som kunne brukes til
den muntlige eksamenen.
Som 15-åring begynte søsteren, som
nå kan se tilbake på over femti års
virke i Norge som søster, på fireårig
lærerskole. Her husker hun at hun en
gang ble bedt om å fortelle en skoleklasse noe om Norge. – Det var som
sagt ikke enkelt, men det gikk da på
et vis, forteller søster Angeline, som
lar oss få vite at nysgjerrigheten ikke
ble mindre.
Det var stor mangel på lærere i Nederland, både under og i de nærmeste
årene etter krigen, og alle som fullførte lærerutdanningen fikk jobb så og
si med en gang etter fullført studium.
Det gjorde også søster Angeline i
1947.
I de fem neste årene underviste hun
ved ulike skoler. I 1951 leste hun i
et katolsk blad en annonse med den
dramatiske overskriften: «Norge tren-
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ger hjelp». Annonsen var sendt inn av
St. Franciskus-søstrene som hadde et
hus i Bussum. Her skyter hun inn en
liten hendelse fra siste året på lærerskolen som var en viktig foranledning
til det som skulle komme til å hende:– Da fikk vi se en film om Norge,
og blant annet prestenes og søstrenes
arbeid der. Mens jeg så på filmen,
kom tanken: Der havner du en gang.
Avslutningsvis i filmen fikk vi se en
ung dame som ringte på hos søstrene
i Parklaan 35 i Bussum. Denne adressen satte seg fast i min hukommelse.
– Den annonsen reagerte jeg på. 14.
april 1952 reiste jeg til søstrenes hus i
Bussum hvor jeg ble opptatt som postulant. Dette innebar at jeg måtte ta
farvel med familien, men selvsagt har
jeg holdt kontakt med dem senere.
1. september samme år satte Elisabeth
kursen for Norge, nærmere bestemt
Oslo, i en lastebåt fullastet med sild
fra Rotterdam. Etter noen ventetimer
i bispegården hos biskop Jacob Mangers, bar det videre i buss til klosteret
i Sylling ved Drammen, der hun ble
opptatt som novise. Året etter, altså i
1953, ankom hun Bergen. I 1954 avla
hun her sine første løfter. Tre år senere - på festen for Den hellige Lukas
18. oktober - avla hun de evige løfter.
Også dette i Vestlandshovedstaden.
Søstrene hadde, inntil Moderhuset
for Kongregasjonen på Marias Minde
stod ferdig i 1956, sitt moderhus der
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den nåværende prestegården ligger
(Nygårdsgaten 3).
De første årene slet søster Angeline
naturlig nok med å lære seg norsk.
Den ennå unge lærerinnen, begynte
umiddelbart etter sin ankomst til
Bergen, som hjelpelærer ved St. Paul
skole. 1. august 1954 fikk hun bestyre
sin egen klasse. Hun underviste i alle
fag, inkludert gymnastikk i Krypen
og på skoleplassen.

Skole også for protestanter
St. Paul skole fikk først statsstøtte i
1970. Inntil denne tid hadde skolen
levd «fra hånd til munn», i praksis av
innsamlede midler og skolepenger for
de foreldre som kunne betale. En del
av de katolske foreldrene hadde imidlertid ikke råd til skolepenger. Barn
av disse foreldrene fikk friplass. I så
måte har St. Paul skole en tradisjon
for å utvise en sosial profil hva foreldrebetaling angår.
Særlig etter at skolen flyttet til tyskerbrakken ved Florida sykehus i 1963,
begynte foreldre av også ikke-katolske
barn å vise interesse for skolen. Dette
var gjerne bemidlede mennesker som
ikke hadde tilstrekkelig tillit til den
offentlige skolen. Søster Angeline forteller at av 20 barn i to klasser var ca.
halvparten barn av katolske foreldre,
resten var barn av ikke-katolske foreldre, og da naturlig nok i hovedsak
protestanter. Disse måtte betale for å
ha barna sine på skolen.
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– Hvorfor sendte protestantiske foreldre sine barn til byens eneste katolske
skole?
– Disiplin, kommer det kontant fra
den aldrende søster. Det hadde vi,
noe som også den gangen var en
mangelvare ved flere av de offentlige
skolene. Søster Angeline avviser at
korporativ avstraffelse var noe som
foregikk ved skolen som ledd i oppdragelsen. Skolen har alltid holdt seg
til norsk lov, og på 1950-tallet var
dette allerede forbudt. – Det var en
gang jeg måtte lugge til en som plent
nektet å lystre ordre, smiler hun i det
hun ser tilbake på mange glederike
år i skolen. Hun har blant annet hatt
nåværende rektor Gjermund Høgh og
undervisningsinspektør Jan Wilhelm
Werner som elever.

St. Paul menighet
- 150 år i Bergen
[ A.T. HommedAl & B. SAndBerg (red) ]

En fyldig jubileumsbok,
rikt fargeillustrert,
som forteller menighetens histore og har
flere flotte artikler, bl a
Danbolts «Arkitektur
og utsmykning i lys av
det liturgiske»
Pris kr 250,-

For alle
katolske
hjem !

(all inntekt går til menigheten)

- kjøpes på St. Paul menighetskontor
eller i bokhandelen.
Les mer på
www.efremforlag.no
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Går du på ungdomsskolen på
St. Paul, eller kanskje du kjenner
noen som gjør det? Da er dette
noe for deg! Etter Skole (ES) er et
gratis program fylt med musikk,
aktiviteter, mat og masse gøy. Vi
tilbyr også leksehjelp til alle. Hver
tirsdag, bortsett fra fridager er det
åpent.
Etter Skole starter klokken 15.00
og slutter klokken 19.00, rett etterpå er det messe for de som ønsker
det. ES finner sted i krypten under
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St. Paul kirke. Middagen kan du
selv være med på å lage, eller du
kan spille basketball i gymsalen i
stedet. Du kan bestemme hva du
selv vil gjøre. Vi hører på dere,
og vil gjøre det dere synes er gøy.
Trenger du noen å snakke med, da
er vi her for akkurat deg.
Her kan du rett og slett bare være
med vennene dine, spise litt, holde
på med en aktivitet eller bare få
unnagjort leksene. Vi snakkes!
Monica Andersen.
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UNGDOMSARBEIDERE

Menigheten har nå ansatt to nye ungdomsmedarbeidere hver i 10 % stilling.

Cris Estarda er 18 år gammel og går i andre
klasse på videregående, helse og sosialfag. Han
liker å synge og å spille basketball og sier om
seg selv at han er ”veldig glad i å snakke med
folk”. Han ønsket å bli ungdomsarbeider for å ”
få ungdom mer aktive i kirken”.
Monica Andersen er 17 år og går i andre klasse
på Bergen Handelsgymnasium der hun tar
realfag. I fritiden danser hun mye, og menighetsbladets lesere vil kanskje også ha oppdaget
at hun er flink til å skrive.

Begge ungdomsarbeiderne har erfaring fra arbeid i menighetens filippinske ungdomsgruppe
og ønsker nå å bygge opp et godt ungdomsmiljø for alle. Er det noe dere lurer på kan dere
kontakte ungdomsarbeiderne direkte,
enten på telefon
(Cris 40 34 11 22,
Monica 47 60 67
26) eller ved å møte
dem på Etter Skoletid om tirsdagene.

Vi ønsker begge lykke til med arbeidet i
menigheten!
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Barnehelg 27. - 29. Mars
Endelig er det duket for barnehelg igjen! Vi i lederteamet jobber på spreng for å snekre sammen
en helg spekket med moro, leker, aktiviteter, kirke,
og tro!
Hvis du går i 4.-7. klasse er du hjertelig velkommen, og vi gleder oss til en superkjekk helg med deg!
Påmeldingsskjema ligger i kirken, på menighetskontoret, og på nettsidene til
St. Paul menighet. Det understrekes at påmelding kun skjer gjennom menighetskontoret.
Barnhelgen er fredag den 27. - 29. mars. Påmeldingsfristen er 20. mars, og
denne er endelig. Det er et begrenset antall plasser, så her gjelder første mann
til møllen prinsippet. Det koster 250 kroner, og dette dekker kost, losji og god
stemning hele helgen.
Barnehelgen er på St. Paul skole. Vi møtes klokken 1800. Ta med sovepose, liggeunderlag, varme inne - og uteklær (vi skal være mye ute), toalettsaker, håndkle og masse, masse godt humør.
Dersom du
har spørsmål,
er det bare til
å ta kontakt:
Eirin Larsen
99 32 70 40.
Jeg tar for
øvrig kun
imot spørsmål angående helgen,
påmelding
skjer som
sagt gjennom
menighetskontoret.
Idar og Per Tinius
Vi snakkes J
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WEEKEND RETREAT
ST PAUL CHURCH
(In English Language)

MARCH
MARCH 20-22
20-22 2009
2009
AATIME
TIME FOR
FOR
SILENCE
SILENCE
PRAYING
PRAYING
LEARNING
LEARNING
AND
AND LISTENING
LISTENING
By
ByP.P.Paul
PaulMarx,
Marx,OMI
OMI

The retreat will be held at St. Paul school and in the church on Friday
evening and the whole day Saturday and Sunday. After English mass
Sunday there will be a social gathering.
 Warm meals and snacks will be served Saturday and Sunday.
 There is no registration fee, but donations will be appreciated
 There will be an opportunity for confession and spiritual direction.
 Registration at the parish office before March, 16. tel: 55215950
Alois Brodersen (Parish Priest)
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Sogn & Fjordane - Sogndal
Av menighetens 8139 medlemmer, bor
nærmere 1000 i Sogn og Fjordane.
Disse er fordelt på følgende 10 messesteder: Florø, Førde, Loen, Måløy,
Leirvik, Eid, Vik, Vangsnes, Sogndal og
Øvre Årdal. Fylket, som enn så lenge
er uten egen kirke og prest, betjenes
av prester fra St. Paul menighet. Indre Sogn får besøk av prest en gang i
måneden, mens de øvrige stedene kan
samles annenhver uke til messe. Over
hele OKB er det en rivende utvikling
i utkantstrøkene, både i antall katolikker og aktiviteter. De forskjellige
lokalsamfunn samles på forskjellig vis
avhengig av ønsker og ressurser. St
Paul menighetsblad ønsker å formidle
til sine lesere noe av det som skjer i på
disse stedene så vi kan bli litt ”kjent”
med hverandre trass store avstander.
Førstemann ut med rapport fra Sogn
og Fjordane er Sogndal, - i Olga R.
Kjørlaugs penn.

EN YDMYK BEGYNNELSE
Det var en sterk lengsel etter igjen å
være i Guds hus og delta i den hellige
eukaristi som fikk katolikkene i Sogndal til å skrive til Dom Alois Brodersen ved St. Paul kirke i Bergen. Første
kontakt var i oktober 2007, og alt tidlig i 2008 ble det feiret messer månedlig. Gud være lovet! Nå, ett år senere,
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feirer vi fremdeles messe regelmessig.
Vi er alltid henrykt og takknemlige
for å ta imot Dom Albert som leder
oss gjennom den hellige messen.
Vi kommer fra alle verdens kanter Norge, Afrika, Filippinene, England,
Tyskland, Latin Amerika - men vi
deler alle en felles tro. I 2007 hadde vi
en dåp og flere samlinger. I november
hadde vi vårt første juleselskap. Alle
tok med seg en matrett, drikke eller
kake. Vi var beæret over at Dom Albert kunne være med oss på denne
festen. Det ble også en fin artikkel i
lokalavisen som illustrerte hvor spennende og sprudlende vår multikulturelle menighet er - samtidig som den
viste at det finnes en liten, men sterk,
katolsk gruppe i Sogndal.
I vår første messe i år sang vi fire
hymner og vi ønsker å fortsette med
dette i de kommende messene. Kanskje blir det et lite katolsk kor i Sogndal? Det har vært veldig tilfredsstillende for oss å kunne gå til messe og
ta del i den hellige eukaristien. Vi har
blitt mer bevisste på at det er viktig
å hjelpe hverandre, og at vennlighet
fører oss langt. Jeg føler av og til at vi
er en liten del av et hellig maleri som
utgjør Guds mesterlige plan.
Alle prøver vi å gjøre vår del, på den
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måte eller i den form dette måtte
være. Med de ressursene vi har prøver
vi å gjøre hver messe til en suksess og
meningsfull opplevelse. Den Hellige
Ånd inspirerte oss til å samle oss og
til å be. Gjennom dette har vi skapt
vennskap som vil vare, samtidig som
det har gitt oss kjennskap til hverandre både sosialt og kulturelt. En menighet som ber i lag står sterkt samlet.
Olga R. Kjørlaug

17. MAI
Messeordning søndag, 17. mai
09.00 Norsk høymesse
NB! Ingen messe kl. 11.00
13.00 Spansk messe
15.00 Polsk messe
18.00 Engelsk messe
På Marias Minde er det messe kl.
10.00.

Rettelser i messeplan for Sogn og Fjordane, våren 2009
APRIL
Lørdag 11.04. kl. 19.00 Førde - Polsk/norsk påskevigil MA
Lørdag 18.04. kl 17 00 Eid - NB! Messen er i kommunehuset NB!

MAI
Lørdag 23.05. kl. 19.00 Førde - Norsk messe v/ biskopen
I tilslutning: Foredrag
Søndag 24.05. kl. 13.00 Førde - Ferming v/biskopen

Messer i indre Sogn våren 2009
APRIL
Fredag 24.04. kl. 18.00 Vangsnes - Polsk messe MA
Lørdag 25.04. kl. 15.30. Sogndal - Engelsk messe MA
NB! 25.04. Årdal NB! Ingen messe! NB!
Alle andre messer holdes som kunngjort i forrige menighetsblad.
I forrige nummer falt telefonnummeret til kontaktpersonen i Førde ut:
Marcin Fojcik: 91 79 09 54
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”BRØD FRA HIMMELEN HAR
DU GITT DEM”

I samtaler med andre troende, får
jeg stadig bekreftet at den fred og
det nærvær man kan oppleve i kirken og messen ikke kan avskrives
kun som subjektive opplevelser.
Herrens nærvær, lys og fred knyttes
for oss katolikker på en helt spesiell måte til eukaristien og det den
bevirker. Våre kirkerom formidler
Kristi kjærlighet gjennom hans
tilstedeværelse i tabernaklet – den
universelle kirken gjennom hans
tilstedeværelse i eukaristiske mennesker. Hvordan? Her kan vi med
Thomas Aquinas bare håpe på at
”Andens ljos vil gjera klårt det tanken hev kje kjent” (LH 432). Fastetiden forbereder oss til nok et møte
med Kirkens store Mysterium.

Veiene til Jesus er mange. Noen kommer via fornuft og refleksjon, andre
gjennom intuisjon eller mystiske erfaringer.. Noen fordi de har hørt om
ham og vil se selv, andre fordi de i sin
fortvilelse er villige til å prøve ”alt”
for å bli helbredet. Slik sett er vi akkurat som menneskene i Jesu samtid.
Våre forskjellige møter med Kristus er
unike menneskelige skjebner i samklang med spesielle ord og hendelser i
Bibelen. Vi møter ham der vi er, med
våre ressurser, mangler og lengsler.
Felles for oss alle er at vi hver eneste
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dag har to valg. 1) Vi kan, etter møtet
med ham, løpe av gårde til våre liv
– uten å vende tilbake til ham i takk
og tilbedelse, slik vi kan tenke oss at
mange av dem han helbredet i sin
samtid gjorde. De kom kanskje aldri
til å bli kjent med Korset og Oppstandelsen 2) Eller vi kan velge å leve i
hans kjærlighet ved å tjene, slik han
viste det for oss gjennom fotvaskingen skjærtorsdag, og ved å gi våre liv
for hverandre slik han viste det med
innstiftelsen av eukaristien.

”Pris, mi sjel det brød som lyser
løyndomsfullt på altarbord, denne
gåta at me hyser Herrens lekam
enn på jord…”

”Gud er større”, sier kirkefedrene som
visste at vi aldri kan blir ferdige med
å lære ham å kjenne. ”Gud er kjærlighet” sier Apostelen Johannes. Kjærligheten er altså alltid større - den er
av Gud og har ikke alltid så mye med
den lunkne, betingete kjærligheten vi
mennesker er i stand til å vise hverandre. Nettopp for at menneskene
skulle få del i Guds kjærlighet gav han
oss sin Sønn, på en slik ufattelig måte.
Ordet ble menneske og formidlet seg
selv gjennom kjærlighetsgjerninger
og -ord. Men ikke bare det. Han sørget for at dette skulle gjelde til alle tider og til alle steder. Derfor gav Jesus,
dagen før han led seg selv som brød
og vin, i eukaristien, - Kirkens hjerte.
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Og fordi vi mennesker er så sene til å
tro, har Kirken gitt oss fastetiden som
gave hvert år slik at vi skal få se vårt
hovmod, vår svakhet, begrensning og
nød og få anledning til å trygle Herren om å erstatte våre lyster, ideer og

kall. Også for oss avhenger resultatet
av vårt Ja (Fiat), den Hellige Ånd
og gode budbringere. Fordi vi ikke
bærer Jesus slik Maria gjorde, må vi
gjennom Kirken motta ham i eukaristien, og fordi de fleste av oss ikke

impulser med sin Vilje. Kanskje vi
da en dag med Paulus kan si: ”det er
ikke lenger jeg som lever, men Kristus
som lever i meg” (Gal 2:20), og slik
virkelig få oppfatte det kall Gud har
til oss: At vi som Guds barn skal få
være medforløsere sammen med Jesus Kristus.

har direkte møter med engler, må vi
få forklart troens mysterier gjennom
mennesker.

”Han for oss steig ned i verdi, fødd
og boren av ei møy”

”Hvorledes skal dette kunne skje?” sa
Maria til engelen under bebudelsen.
Slik kan vi også spørre om vårt eget

22

”I det sanne brød gav Ordet som
vart kjøt sin lekam god”

For meg ble sammenhengen mellom
mitt kall som kristen, og det å være et
eukaristisk menneske på en helt overveldende måte klart for meg på en retrett en tid tilbake. Da fikk deltagerne
i stillhet anledning til å betrakte Jesus
dagen før han led. Vekslingen mellom
stillhet og foredrag ga oss anledning
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til å gå dypt inn i symbolikken i Jesu
handling da han innstiftet nattverden.
Jesu ord om at dette var et øyeblikk
han hadde lengtet så inderlig etter, forteller oss med all tydelighet
at denne kvelden var av helt sentral
betydning i Jesu liv. Leser vi Jesu
eukaristiske tale i Joh 6, er det ikke
vanskelig å skjønne at alt som skjer
denne kvelden er planlagt. Symbolikken er fullkommen, slik Herrens eukaristiske kjærlighetshandling er gjort
i fullkommen frihet.
Det er ikke tilfeldig at Jesus velger
brødet som et hovedelement i eukaristien. Hele Bibelen og menneskets
historie med Gud er mettet med
denne symbolikken. Brødet symboliserer sammenhengen mellom såkornet og menneskets mat. I dette ligger
alt menneskelig arbeid og kjærlighet,
hele den menneskelige historien,
- selve det jordiske livet, som Jesus
gir en helt ny betydning i det siste
måltidet. Historien om såkornet,
symboliserer historien om ordet som
Gud sender ut, og Guds Ord er jo
Jesus selv. Jesus er både brød og såkorn. Mens brødet peker på det daglige, nødtørftige, symboliserer vinen,
luksus, glede og ekstase. Men i det
siste måltid peker også både brød og
vin hen på lidelsen: I brødsbrytelsen,
bryter Jesus seg selv frivillig slik han
dagen etter ble brutt på korset, mens
kalken ofte er brukt som symbol på
lidelse slik det illustreres i Jesu bønn

23

”Far, er det mulig, så la dette beger gå
meg forbi” Med andre ord: Når Jesus
denne natten frivillig gir seg hen og
”går over” i nattverdens elementer, så
omslutter det absolutt alt. Hele vår
verden, hele vår eksistens, all kjærlighet og glede, lidelse og død. Dette
gjenspeiles i Jesu takksigelse til sin
Far i himmelen, og jeg refererer prestens1 ord:
”Det er altså en uhørt stor gave Faderen gir til sin Sønn Jesus, og uhørt
stor er Sønnens takksigelse. Vi må
også legge merke til denne gavens
intimitet. For Kosmos og menneskeheten gis ikke av Faderen til Jesus
for å være en virkelighet utenfor hans
legeme. Tvertom blir de gitt til ham
for at de skal bli hans legeme. Vårt
legeme er ikke bare noe vi ”har”, men
også noe vi ”er”. Faderen har fra evighet av skapt verden, menneskeheten
og historien i sin Sønn (Kol 1:16; Ef
2:10) og hans plan er å sammenfatte
alt i Kristus, det som er i himmelen
og det som er på jorden” (Ef 1:10).
Hele universet og hele menneskeheten gis altså til Jesus for at han skal ta
dem på seg i sin eksistens som eneste
Sønn, for at han skal ta dem på seg
som sitt legeme. Gaven som Faderen
gir til sin Sønn kan man altså ikke se
på som noe ytre, som når vi tar imot
noe man rekker til oss. Faderens gave
er å gi et legeme, og dette kaller på en
mottagelse som er mye mer aktiv enn
en banal gest. Faderens gave medfører
at Jesus må ta den på seg på et aktivt
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sett, hele gaven, slik som man tar på
seg, sitt eget legeme. Derfor er Jesu
takksigelse her virkelig en handling.
Vi skjønner at: Handlingen under det
siste måltidet er i sin essens en ekstatisk handling. Jesus går over i brødet,
og det er hans definitive ”overgang”
til Faderen (påskebetydelsen av hans
anticipering av sin død), og samtidig
hans definitive overgang i menneskene.”
Det er altså i det siste måltidet at
Jesus gir seg selv trer over i verden
fullt og helt, for på den måten å
kunne ”dra alle til seg” når han blir
opphøyet på korset. Motsvarende er
det altså i eukaristien at vi mennesket kan ta imot ham fullt og helt og i
stadig større grad gi oss selv med det
mål å likedannes med ham. Også vi
kan frivillig legge våre liv på alteret i
kirken. Det fritar oss ikke fra å oppleve den samme angst og beven som
Jesus opplevde i Getsemane der han
trygler om å få slippe korset. Men
det løfter vår tilmålte lidelse opp på
korset på Golgatha, der vi ikke bare
får lide med Jesus, men også være del
av det store frelsesverket. Eukaristien
gir altså ikke bare menneske styrke
til å tåle lidelsen, den gir den mening, dyp mening. Kanskje vil vi med
Guds nåde i glimt skjønne hvilken
overveldende store gave det er å lide
med Kristus, eller kanskje roper vi
fortvilet og naglet etter ham som har
forlatt oss. Enten vi ser eller ikke ser,
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vet eller ikke, er vi som eukaristiske
mennesker uløselig knyttet til Jesus
Kristus og til Faderens kjærlighet som
barn, medforløsere og medarvinger.

”I DET BOR ALL VÅR GLEDE”
Anne Samuelsen

(Endnotes)
1
Fra Forelesingshefte om eukaristien som fundament for kristen
handling av Jean-Marie Hennaux SJ,
oversatt fra fransk av Br. JohannesMaria OCD.

Skriftemål i St Paul kirke i
fastetiden og Den stille uke
Det er mulighet til skrifte i St. Paul
kirke:
Hver fredag under tilbedelsen, fra ca.
kl. 19.40 til ca. kl. 20.10
Lørdager fra kl. 17.30 til 17.55.
Søndager fra kl. 10.00 til kl. 10.45 og
en halv time før hver av de andre søndagsmessene.
Lørdag den 21. mars (under menighetsretretten) fra kl. 13.00 til kl. 15.00
Den stille uke:
Torsdag den 9. april, Skjærtorsdag:
17.00 – 18.00
Fredag den 10. april, Langfredag:
14.00 - 15.00
Lørdag den 11. april, Påskeaften:
17.00 – 19.00
Skriftemål på de forskjellige språk vil
bli kunngjort i de nasjonale messene.

Messeplan for Den stille uke og Påsken 2009
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St. Paul kirke
Lørdag 4. april kl. 18:00 Latinsk messe
Søndag 5.april, Palmesøndag
kl. 09:00
Messe
kl. 11:00
Høymesse
kl. 13:00
Vietnamesisk messe
kl. 15:00
Polsk messe
kl. 18:00
Engelsk messe
Skjærtorsdag, 9. april
kl. 16:00
Tamilsk messe
kl. 18:00
Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse
kl. 20:00
Vietnamesisk
kl. 20:45
Tamilsk
kl. 21:30
Polsk
kl. 22:15
Norsk
kl. 23:00
Filippinsk
Langfredag, 10. april
kl. 12:00
Tamilsk korsvei
kl. 15:00
Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00
Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00
Filippinsk/engelsk korsvei
kl. 19.00
Spansk korsvei
Påskeaften, lørdag, 11. april
kl. 11:00
Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 20:00
Vietnamesisk påskevigil
kl. 23:00
Påskenattsliturgi
1. Påskedag, søndag 12. april
kl. 9:00
Vietnamesisk messe
kl. 11:00
Høymesse
kl. 13:00
Tamilsk messe
kl. 15:00
Polsk messe
kl. 18:00
Engelsk messe
2. Påskedag, mandag 13. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00
Høymesse
kl. 13:00
Vietnamesisk messe
kl. 18:00
Tamilsk messe.
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Marias Minde.
Palmesøndag, 5. april
kl.10:00 Høymesse
Skjærtorsdag, 9. april
kl. 18:00
Messe norsk/spansk til minne om innstiftelsen av
			
Eukaristien
Langfredag, 10. april
kl. 15:00
Langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag, 11. april
KORSVEI
kl. 18:00
Påskevigil
1. Påskedag, søndag, 12. april
I fastetiden vil vi gå korsveien i St Paul
kl. 10:00
Høymesse
kirke.
2. Påskedag, mandag, 13. april
Mandager kl. 18.30: Tamilsk korsvei
Ingen messe
Onsdager kl. 18.00: Vietnamesisk

St. Sunniva kapell, Florida
Skjærtorsdag, 9. april
kl. 18:00
Langfredag, 10. april
kl. 15:00

Polsk messe

korsvei
Fredager kl. 18.30: Norsk korsvei
(1. Fredag i måneden er den på polsk)

Polsk langfredagsliturgi

St. Olavs kapell på Voss
Palmesøndag, den 5. april
kl. 11:00
Høymesse
Skjærtorsdag, 9. april
kl. 18:00
Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
Langfredag, 10. april
kl. 17:00
Langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag 11. april
kl. 19:00
Påskevigil
1. Påskedag, søndag 12. april
kl. 11:00
Høymesse

Sogn og Fjordane
Førde bedehus
Påskeaften, 11. april
kl. 19:00
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Påskevigil, polsk/norsk
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LIVETS GANG, JANUAR 2009
Døpte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vigsel :

Leon Emilian Boge Danielsen
Cuong Chi Do og Tuyet Thi Vu
Sofia Karolina Novosad
Alexander Lorenc
Maya Szewcow
Døde :
Nina Nguyen
Trygve André Johnsen Wiig
Antoniette Mukula
Trinh No Thi
Sebastian Mukula
Wayne Gerhard Jakobsen
Clarice Mukula
Claudio Miranda
Deo Gratias Mukula
Arturo Bernardino
Amanda Carolina Heredia
Airon James Barranco Herminado
Angelica Valderrama David
Brian Michea
Kristoffer Nesse
Maikki Elisa Castro Hauge
Victor Hajzral
Hjörleifur Jon Stefansson
Irina Karen Astorga
Sofia Georg Haron
Jahna Maria Conceicao Strand
Sokiri-Francis Loro
Vanesse Daphne Teves Helgesen
Carlo Teodor G.M.Knapstad Angioni
Katharina Louise V.M. Knapstad Angioni
Robert Mateusz Nolewajka
Rochann-William Felician
Hedda Grepne –Takle
Lily Wanjiru Olsen-Kariara
Celine Tran Bjørndal
Lasse Nkomba Kayeyi
Kenji Lim Arntsen
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Katolsk
Vår 2009

Forum

Martin Luther sett med katolske øyne

v/ Biskop emeritus dr. Gerhard Schwenzer SS.CC.
Tysdag 24. mars kl. 20

Troens sprang.
Et møte med Søren Kierkegaard
v/ professor i filosofi ved UiB, Bjørn Holgernes
Tysdag 5. mai kl. 20
Møta er på personalrommet, St. Paul skole
Inngang pr. føredrag kr. 30
Spørsmål om programmet kan rettast til Kjetil Nes,
kjetilnes@me.com / 906 41 065

RETTELSER OG KUNNGJØRINGER
Vi kom i forrige nummer til å skrive feil navn på menighetens representanter til Pastoralrådet. Det er Andreas Christiansen som er representant til Pastoralrådet, mens Ellen Berle er vararepresentant.

NB!
Det blir ingen barnemesse 5. april. Den flyttes i stedet til
barnehelgen den 29. mars.

NB!
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Fasteaksjonen 2009:
Guds skaperverk – Vårt ansvar
Med fastetidens begynnelse askeonsdag følger også Caritas’ fasteaksjon.
Vi har for fasteaksjonen 2008 valgt
temaet ”Guds skaperverk – vårt ansvar”. Når klimaforandringene rammer de fattigste og hjelpeløse hardest
er ikke ivaretakelsen av miljøet lenger
bare miljøorganisasjonenes mandat.
Spesielt ikke når vi vet at det er de
industrialiserte land og den velstående delen av verdens befolkning
som er årsaken. Da ligger dette også
i Caritas’ virkeområde, som er sosial
rettferdighet.

Det som kan defineres som vårt økologiske ansvar er integrert i katolsk
sosiallære. Det tar utgangspunkt i en
sakramental betraktning av universet
som definerer mennesket som ansvarlig for jordens skjebne. Det må rå
en konsekvent respekt for menneskelig liv som naturlig nok må utvides til
hele skapelsen. Vi må erkjenne og akseptere den etiske betydningen av en
global gjensidig avhengighet og det
felles beste. Det mangler en nødvendig solidaritetsetikk som fremmer et
samarbeid og en rettferdig fordeling
i verdenssamfunnet. Videre mangler
det en forståelse for hensikten med de
skapte ting. Jordens ressurser er til for
alle og skal brukes deretter. De fattige
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må gis forrang. Vi trenger en forståelse av og respekt for miljøet som leder
oss i en retning som respekterer den
menneskelige verdighet og grensene
for materiell vekst.
Zambia
Biobrensel har fått en positiv klang
i manges ører fordi det kan erstatte
ikke-fornybar energi. Biobrensel
omfatter all fornybar energi som
kommer fra planteriket. Mer populært er biodrivstoff fordi det kan erstatte oljeprodukter, blant annet som
drivstoff i biler. Utfordringen er at
produksjon av slikt drivstoff krever
store landarealer som er utmerket
for matvareproduksjon. Den globale
prisøkningen på mat skyldes delvis
nettopp dette. I Zambia holder man
øye med internasjonale selskaper som
ønsker å starte slik produksjon. I den
lille landsbyen Kopa kjøpte et selskap
opp store mengder land av lokale
høvdinger. Folk ble fordrevet fra sine
hjem og landområder, før den nystartede Caritas-gruppen tok affære
sammen med Caritas i bispedømmet
og på nasjonalt nivå. Gjennom dette
arbeidet fikk man avtaler som sikret
at folk kunne bli i sine hjem og dyrke
sin jord som tidligere.

Brasil
I Brasil hjelper Caritas lokale familier med å takle de nye mønstrene i tørke og flom som følge av
klimaendringene. Landbruket må
tilpasses bedre, en må bygge nye
vanningssystemer og lokalsamfunnene må organisere seg bedre. Dette
er i et halvtørt område i nordøstlige
Brasil, og prosjektet er nødssituasjonsforebyggende på den måten at
det skal dempe konsekvensene av
klimaendringene.
Bangladesh
I Bangladesh planlegger Caritas
Norge å støtte et prosjekt som skal
sørge for en samfunnsbasert katas-
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trofeberedskapsplan. Dette betyr at
befolkningen må opplæres innen
kapasitetsbygging og organisering
på lokale nivå, slik at de som bor
der er forberedt på naturkatastrofer.
Blant annet må de lære seg hvordan
de raskt kan tørke områder etter
flom.
Fastetiden innledes med askeonsdag
26. februar. Dette er en tid for omvendelse og omtanke for andre. Støtt
Caritas’ arbeid for de fattigste, og for
miljø og bærekraftig utvikling.
Peter Kristvik Risholm, Caritas
Norge

