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Ett er nødvendig 

 

Ett er nødvendig – her 

i denne vår vanskelige verden 

av husville og heimløse: 

 

Å ta bolig i seg selv 

 

Gå inn i mørket 

og pusse sotet av lampen. 

 

Slik at mennesker på veiene 

kan skimte lys 

i dine bebodde øyne. 

Hans Børli 
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Forord 

 

 

 

Sta Clara menighet ble opprettet 3. desember 2007, men den har 

allerede hatt en vakker og mye lengre historie. Historie dannes nemlig 

mennesker med sin innsats, pågangsmot, drømmer om felleskap og 

kirkebygg. Hverken kirkebygget eller historie er helt ferdig utformet, den 

er i utvikling, i stadig fornyelse også ved nye medlemmer som «har lys i 

sine bebodde øyne».  

 

Jeg vil takke Rosemarie og Ragnar Tronsmo for et arbeid dem har 

lagt inn i denne beretning. Det krevde mye tålmod og er et meget fint 

utgangspunkt for videre arbeid i menigheten og ikke minst en vakker 

innledning til 20 års jubileum for kirkens innvielse i 2021.  

 

P. Pawel Wiech - sogneadministrator         

Kongsvinger, 16. juni 2020 
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Begynnelsen  

 

Det hadde ikke vært katolsk menighet på Kongsvinger siden 

reformasjonen selv om det hadde bodd katolikker der. Det fortelles om et 

lite kapell i et av husene i byen i eldgamle dager. Den første kirken i Vinger 

var oppført på Hov (Vinger Prestegård) på østsiden av Glåma en gang før 

år 1227. Denne kirken var trolig en stavkirke og var i den katolske tid viet 

døperen Johannes. Det var også en kirke på Øiset fra ca. 1100 tallet og var 

viet St. Margareta. Den var nedlagt etter reformasjonen, men ble tilbedt så 

sent som år 1575. På Vinger møttes pilegrimsveien som fulgte Glåma og 

fortsatte nordover til Nidaros. 

Men den spede grunnleggelsen av en katolsk menighet startet 

faktisk med Rosemarie Tronsmo på tidlig 70 tallet. Rosemarie var fra 

Tyskland og hadde utdannelse som kateket. Hun kom til Norge av 

kjærlighet, giftet seg 9.08.1969 i Fredrikstad med Ragnar Tronsmo fra 

Kongsvinger hvor paret bosatte seg. I Tyskland arbeidet Rosemarie i St. 

Bonifatius menighet i Metzingen nær Stuttgart i bispedømme Rottenburg 

Stuttgart.  Sjefen hennes var Pfarrer Franz Joas1. Han bisto Rosemarie med 

råd i hennes nye situasjon. Hun var angivelig den første praktiserende 

katolikk på Kongsvinger på den tiden. Det første hun gjorde var å registrere 

seg i den menigheten som omfattet Kongsvinger regionen. 

 
1 Fra midten av 1962 til slutten av 1981 var Franz Joas pastor i St. Bonifatiuskirche i 

Metzingen. Ifølge en uttalelse fra menighet prøvde han å implementere bestemelsene fra 

Det andre Vatikankonsilet med glede og lidenskap: fornyelse av gudstjenesteformene, 

fremme av leksamarbeid i katekese, etablering av menighetsråd. Det var i løpet av hans 

tid at Bonifatiussaal ble utvidet til å bli den største møteplassen på den tiden, 

prestegården ble bygget på Daimlerstrasse og kirken St. Johannes i Riederich ble bygget. 

Han prøvde å samarbeide med St. Joseph Urach og promoterte ungdomsarbeid i Ermstal. 

Hans menighetsreiser og pilegrimsreiser over hele Europa var legendariske. Støtte til 

mange misjonærer over hele verden var også viktig for ham.  

Kilde: https://www.swp.de/ 

https://www.swp.de/
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PastorFranz Joas – «Sjefen» til Rosemarie på 60-talet,  

fra https://www.schwaebische.de/ 

 

 

Det var St. Torfinn menighet på Hamar. Den geografiske størrelsen var den 

største i OKB med et areal på 28.655 km2.  

 

Kongsvinger ligger nær grensen til Sverige og har over 17000 innbyggere, 

men er senter for en region med 55000 innbyggere.  Avstanden fra 

Kongsvinger til Hamar er 100 km.  

 

 

https://www.schwaebische.de/
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Prester i St. Torfinn menighet og som kom til  Kongsvinger 

 

Pastor Duin    tid     1956 – 1957 og 1968 – 1985 

1955              159     Katolikker i St Torfinn 

1960              222           « 

1965   ca       215            « 

1970          253           « 

1975   ca       275           « 

1980              404           « 

1985   ca       500           « 

  

Johannes Duin      1 nov. 1957 – 1 okt 1985  

Brian Mac Neil virket i OKB  til 1991 

Eilert Dahl             27 feb  1990 – 27 feb 2000 

Robert Kanoza       27 feb  2000 – 31 juli 2007 

 

Sta Clara menighet opprettet desember 2007 

 

Erik Ruud   2007- 2013  

Wojciech Zaleskiewicz  2013 - 2015 

Louis Dang Quang Tien  2015 - 2017 

Pawel Wiech   2017 - 2020 

Waldemar Bożek  2020 -  
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På den tiden var Pastor Duin 2sogneprest og han besøkte mange 

hjemme og ble et viktig bindeledd for katolikkene. Han sa at husbesøk var 

det 8. sakramentet. Pfarrer Joas anbefalte Rosemarie å spørre P. Duin om 

han kunne holde messe i Kongsvinger. Svaret til P. Duin var at hvis det var 

3 katolikker på Kongsvinger, ville han komme engang i måneden og feire 

messe i Rosemaries hjem. 

 

Katekese til Første kommunion hjemme hos familien Tronsmo 

 

På 70 tallet var det 3 katolikker og en konvertitt. Hilde Rud fra Bergen var 

lærer på Skotterud. Wenche Syversen født i Oslo og bosatt på Skotterud, 

Hans Marius Trøseid fra Slåstad og Rosemarie. Denne lille flokken vokste 

med årene. Rosemarie fikk i oppdrag av P. Duin å hilse på nye medlemmer  

 
2 DUIN, Johannes Josef (dr. theol.), f. 12. november 1912 i Nederland. Studier i 

Leuven og Fribourg. Presteviet 23. mars 1937 i Hees (Nijmegen), Nederland. 

Han hadde også en doktorgrad i historie. Kom til Norge 3. september 1939. 
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p. Francis Xavier Huynh Tan Hai  

 

som kom til Kongsvinger. I 1973 flyttet familien Tronsmo inn i nytt hus. 

Med tiden var det samlet rundt 35 personer med stort og smått en gang i 

måneden til messe. Det var som en stor familie som samlet seg rundt 

stuebordet og etter messen til kirkekaffe. For de nye katolikkene betydde 

det veldig mye.  De var fra forskjellige land i Europa, Asia og Amerika. 

Rosemarie underviste katekese også barna i sitt hjem etter hvert som 

gruppen vokste.  
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Forberedelse til botens, kommunion og fermingens sakrament.  

Så kom vietnameserne i 1981. Vu Van Phan kom med to av sine sønner til 

Kongsvinger. Hans kone kom senere. Han ble lederen for de første 

vietnameserne sammen med Ha Van Ngu i 1983. Da var det ikke nok plass 

i huset til Tronsmo familien. Rosemarie tok kontakt med rådmann Strand i 

kommunen, Han foreslo at vi kunne leie krematoriets kapell for Kr. 100,- 

pr. gang. Så ble det messe en tid der. P. Duin og flere prester fra Oslo kom 

og feiret messe en gang i måneden. P. Hai vietnamesisk prest kom en gang 

i måneden og feiret vietnamesisk messe i lokaler vietnamesere fikk leid.  

Vietnameserne likte seg ikke i krematoriets kapell. De lette etter ett nytt 

sted og fant Kongsvinger bedehus. Der kunne man feire messe og ha det 

sosiale med kirkekaffe. En viktig faktor for den vietnamesiske gruppen. Det 

kunne være 100 medlemmer i messen. Vietnamesernes antall og tyngde 

bidro sterkt til beslutningen å bygge ny katolsk kirke i Kongsvinger. Til 

dette samlet de inn penger i menigheten. Hans Marius Trøseid fungerte som 

kontaktmann for katolikkene i Kongsvinger området.  

 

Biskop Gerhard Schwenzer kom til et møte i bedehuset. Han snakket om 

hvor viktig det var at antall medlemmer er konstant med tanke på nytt 

kirkebygg. Medlemmene ga sin underskrift at de ikke skulle flytte med det 

første. I 1992 er det uttrykt at man drømmer om eget gudshus. Man drømte 

om et enkelt bygg i siporex (leca) og vietnamesere ville gå på kurs og bygge 

selv. 

Året 1998/99 fikk man tilsagn fra kommunen om tomt på 

Vennersberg. Beata Filbrant som er polsk og sivilingeniør fikk i oppdrag av 

OKB til å være prosjektleder for kirkebygget. Arkitekter og entrepenører ble 

engasjert. Det ble arkitektene Ervin Strandskog og Henrik Hille som ble 

valgt og deres prosjekt ble byggemeldt i 2000. Plan ble satt opp om hva 

kirken skal inneholde. Byggekomite kunne starte opp. Hans Marius Trøseid, 

Kari Staal, Kjersti Haugan var med i finans komitéen under P. Eilert Dahl. 

Hans Marius Trøseid har i alle år vært en stor giver til kirken generelt. 
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Kongsvinger Bedehus p. Dahl og bp. Schwenzer 16. 05 1998  

 

Rosemarie Tronsmo har gitt sitt bidrag med å sende tiggerbrev til sine 

venner i Tyskland. Slik ble de private gavene til ca. 40.000 NOK Til dette 

formål trengte hun biskopens velsignelse. Biskop Schwenzer utformet et 

tiggerbrev med underskrift og segl. Han siterte også et norsk ordtak: Mange 

bekker små blir til stor å. Pfarrer Franz Joas administrerte over katolsk 

prestekontor i sin hjembygd en giverkonto og skrev ut giverkvitteringer. Han 

engasjerte seg i og banket på døra til bispedømme Rottenburg Stuttgart om 

støtte til en katolsk kirke i Kongsvinger. Det biskopelige ordinariat Stuttgart 

Rottenburg støttet kirkebygget i Kongsvinger. Stor var overraskelsen da 

gaven var på 600 000 NOK. Biskop Schwenzer uttrykte til Pfarrer Franz 

Joas at han ikke hadde drømt om en så stor gave. Kirken kostet 9 millioner 

og Bonifatiuswerket har bidratt med 2 millioner NOK. 
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Kirkekomplekset består av to separate bygninger bundet sammen av et 

atrium og fremstår utad som en enhet.  Bebygd areal er brutto ca. 700 m2. I 

nord ligger kirken 220 m2 og har 112 sitteplasser. I sør ligger 

menighetslokale som med blant annet kjøkken og møterom på i alt 210 m2. 

Over en del av dette arealet er det plassert en prestehybel på vel 40m2. Det 

mellomliggende atriet er delvis overbygd og er på 150m2. Bygningene er 

oppført i lecastein som er forblendet med oker/gulaktig Sandstein fra 

Tsjekkia. Kirkebygget ble startet i juni 2000 og bygget ble ferdigstilt juni 

2001.Innredningen i kirken og menighetssalen er produsert i Polen, også 

korset over alteret. Bilde av den hellige Clara er malt av Anne Lise Knoff 

fra Hamar. I nisjen foran på høyre side er tre statuer plassert. Maria og 

Jesusbarnet og den hl. Josef og Santo Nino 2019 (Jesubarnet). Pfarrer Joas 

fylte 75 år og ønsket seg en pengegave av sine nærmeste til et tabernakel. 

Tabernaklet ble en gave til St.Clara fra Pfarrer Franz Joas. Lysestaker med 

lys på alteret er en gave fra en venninne av Rosemarie.  Kirken fikk korsvei 

av en kunstner, den ble satt på stolpene. Senere ble den gitt til Hamar mens 

kirken fikk en annen korsveien fra St. Gudmund menighet.  
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Sta Clara, vinter 2017 

 

menighet. Bilde av den barmhjertige Jesus er fra den polske gruppen. 

Kneleputene var en gave fra Ha Van Ngu med familie. Kirken har også 

puter på kirkebenkene (2019). Belyste glassmalerier på sideveggene er en 

gave fra bispedømmet (2016). Kirken har fått strømbesparende lamper og 

høgtaler med teleslynge (2018). På utvendig vegg er navnet til St. Clara 

ordnet av Nhan Duc Nguyen. Korset på andre siden kom i 2019. 

Kongsvingers nye kirke ble vigslet lørdag 16. juni 2001 av Biskop Gerhard 

Swenzer av Oslo. Den er viet til hellige Clara av Assissi (ca 1194 –1253)  

Biskop Gerhard Swenzer banket med bispestaven på kirkens lukkede port. 

Forman i menighetsrådet, fru Brun-Rasmusen låste opp døra.  Deretter toget 

8 prester sammen med biskopen inn i kirken. Pater Eilert Dahl, Pater Robert 

Kanoza SSCC, Pfarrer Franz Joas fra Tyskland, Pater Rory Mulligan SM, 

Pater Gerard Filak SSCC, Pater Piotr Pisarek OMI, Sogneprest i St. Olav 

pater Claes Tande. Sogneprest og prost i Vinger menighet Paul Undheim. 

Menigheten med gjester følger etter. I relikviegjemmet i alteret ligger en  
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Kirkeinnvielse 16.06.2001 

 

 

relikvie av St. Olav som ble murt inn under vigslingen. En del av prestene 

konselebrerte sammen med biskopen. De følelsene menigheten hadde 

under kirkeinnvielsen var store. Rosemarie Tronsmo ble overveldet da hun 

tenkte på den spede begynnelse på 70 tallet og nå egen kirke. Stor fest ble 

det i menighetssalen for alle gjestene. I midten av menighetssalen var det 

et stort bord med mat fra flere nasjoner. Pfarrer Joas var imponert og kalte 

forsamlingen og maten for Multi – Kulti. Det ble tale og Pfarrer Joas ble 

takket og overrakt blomster for Tabernaklet og pengegaven fra 

bispedømmet Rottenburg Stuttgart. Rosemarie Tronsmo ble også takket og 

fikk blomster. Søndag 17 juni, dagen etter innvielse feiret Pfarrer Joas 

messe og det var den første tyske messe i St. Clara, også det var en stor 
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opplevelse for Rosemarie. Lokale arkitekter har kåret de 10 beste byggene 

i Kongsvinger. St.Clara kirke på Vennersberg er tegnet av arkitektene Hille 

og Strandskogen. Sivilarkitekt Jon Gerhard Guttormsen er blant de som 

mener at denne kirken er en arkitektonisk perle. 

 

Sta Clara april 2020 

 

Byggeskikkprisen til St. Clara kirke fra 2001 blir tildelt av 

Kongsvinger kommune for 2003. Den katolske menigheten i Kongsvinger 

har sine messer i en kirke som har vakt oppsikt blant arkitekter i hele Europa. 

Ved å bruke tradisjonelle virkemidler på en ny måte, får denne kirken en 

egen kraft. Slik beskriver det internasjonale arkitekttidskriftet The 

arcitectural review den katolske kirke på Vennersberg St. Clara. Det er ikke 

ofte om noen gang at lille Kongsvinger kommer i de store fagtidsskriftene. 

Men så skjedde i artikkelen Sensing the Divine (Å fornemme det 
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guddommelige) er St. Clara kirke en av 5 omtalte kirkebygg verden over. 

De andre er i Los Angeles, Lisboa,Chemnitz i Tyskland og Puglia i Italia. 

Det er spesielt kombinasjonen av enkle linjer, lysflater og miljø med norsk 

skog rundt. St. Clara ble bygget med ett minimalt budsjett og materialvalg 

og lyssettingen blir derfor viktigere. I så måte er St. Clara svært ulik det vi 

kjenner av katolske kirker og katedraler i Sør-Europa. Men nordisk 

nøkternhet trenger ikke bety kjedelig og traust, tvert imot. Arkitektkontoret 

Hille og Strandskogen i Oslo tegnet kirken, som alt har fått så stor 

oppmerksomhet at den er viet 4 sider i det prestisjetunge tidsskriftet. 

 

Fra arkivet i St. Magnus på Lillestrøm: 

 

Skifte skjer da St. Clara ble slått sammen med St. Magnus i Lillestrøm. 

Etter det ble Kongsvinger overført til Lillestrøm av biskop Schwenzer. 

Ved utgangen av 2006 var det 3205 katolikker registrert i St. Magnus 

menighet hvorav 208 i Glåmdalsregionen, de 6 som sogner til St. Clara  

kirke. Tre prester delte 2 prestestillinger. En prest på full tid og 2 prester på 

50% stillinger. Prestene betjener 2 kirker, St. Magnus i Lillestrøm og St. 

Clara på Kongsvinger. Dessuten messested i Skogmo skole på Jessheim. 

Mellom 400-450 katolikker kom til messene på de 3 stedene på en søndag. 

Av de som kom til messen på en søndag er anslagsvis 2/3 vietnamesere. 

Ellers kommer filippinere, polakker, tamiler, eritreere og nordmenn jevnlig 

til messen. Over 70 nasjonaliteter er representert i menigheten som en 

helhet. Mange har en norsk forelder og en utenlandsk. Av noen 

nasjonaliteter er det bare et medlem. Det gis katolsk religionsundervisning 

på norsk og vietnamesisk i Lillestrøm og på Kongsvinger. Det er mellom 

180 og 200 barn og unge katolikker mellom 6 og 16 år. Noen møtes 1 gang 

i måneden (på vietnamesisk på Kongsvinger), flere 1 lørdag pr. måned ( på 

norsk i Lillestrøm), mange (på vietnamesisk) 2 lørdager pr måned. 

Konfirmanter ca. 2 ettermiddager pr måned, både i Lillestrøm og på 

Kongsvinger. Det har kommet nye familier til St. Clara. Dessuten ber 
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biskop Bernt Eidsvig prestene være særlig våkne for unge polske arbeidere 

som har korte oppdrag i Norge, ikke minst i byggebransjen. Flere steder blir 

det nå feiret messe på polsk spesielt for dem. Hittil har bare få blitt registrert 

i menigheten fordi de ikke har personnummer. Nå har de fleste fått slik 

D-nummer og kan registreres med det nummeret. 

 

St. Clara på Kongsvinger er en av Oslo katolske bispedømmes to 

yngste menigheter: Sammen med St. Gudmund menighet på Jessheim, ble 

St. Clara menighet opprettet på 1. søndag i advent 2007, begge skilt ut fra 

St. Magnus på Lillestrøm. St.Clara omfatter de 6 kommunene i Glåmdal sør 

i Hedmark fylke, det er om lag 312 katolikker registrert i vårt distrikt ved 

årsskifte 2006/2007. Kommunene er: Eidskog, Sør-Odal, Nord Odal, 

Kongsvinger, Grue og Åsnes. Menigheten har i slutten av 2007 rundt 250 

medlemmer. Allmøte den 2 september i 2007 var det et møte, et tyvetall 

menighets medlemmer var til stedet. Orientering om biskopens beslutning 

om å opprette St.Clara menighet fra 1 søndag i advent 2 desember i 2007. 

Skrivemåten for menighetens navn da kirken ble innviet i 2001 ble formen 

St. Klara brukt. Biskop Schwenzer mente at begge skrivemåter kunne 

brukes. Hans Marius Trøseid ønsket navnet St.Clara med C. 

 

Interim menighetsråd i Sta. Clara inntil nytt råd blir valgt den 2 september 

2007 Det var ønsket å få representanter fra ulike grupper i menigheten. og 

fikk det til. Menighetsrådet skal fungere som et utpekt menighetsråd. Disse 

meldte seg og ble utpekt: Marilyn Køien, Conchitina Mo, Hanh Ngoc Thi 

og Kjersti Kvellestad Haugann, Barbara Frøyen, Maria Neukirch Hansen, 

Hanh Thi Ha, Rosemarie Tronsmo, kirkeassistent Nhan Duc Nguyen. 

 

Det utpekte menighetsrådet skulle møtes en gang i måneden for å komme i 

gang. Det ble bestemt valgdag den 30 november i 2008. Første søndag i 

advent år B, 30 november 2008, på ettårsdagen for menighetens opprettelse, 

kunne menigheten avholde sitt første ordinære menighetsrådsvalg etter 
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OKBs nye regler med følgende resultat. Disse 4 personer er valgt til 

menighetsrådet: Kjersti K Haugan, Magdalena Herud, Huy (Sammy) Thanh 

Nguyen, Anne-Catrine Strømme. I tillegg utnevnes Nhan Duc Nguyen til 

medlem av rådet. Det avgående og det påtroppende menighetsråd møtes 

torsdag 4 desember til felles møte. Da konstituerer det nye menighetsrådet 

seg for perioden 2008-2010. 

Nå som menigheten er opprettet, må katolikkene i Glåmdalen, ikke minst 

ved å ta den økonomiske byrden for kirkens vedlikehold og alle utgifter 

som en menighet har. I 2007 Katekese 3 Barn til kommunion neste år. P. 

Erik ber foreldre gi undervisning hjemme. Han kommer på besøk. Ferming 

for 7 ungdommer fra 2 årskull. Det er naturlig å fortsette med denne 

ordningen. Årets 8 og 9 klassinger kontaktes med sikte på fermingen våren 

2009. Tam Doan Vo underviste årets konfirmanter og tar på seg oppgaven i 

nærkontakt med P. Erik. 

Rosemarie hjelper med salget. Åpent hus 25 oktober 2008. 
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Over menighetssalen er det en liten hybelleilighet for presten. Etter p. Dahl 

var del aldri ment for permanent bopel for presten. Den er for trang, egnet 

kun for kortvarig overnatting.  Det er godt å ha en base etter hjemmebesøk 

eller møter. I 2004 fikk sognepresten på Hamar også ansvaret for 

Lillehammer.  

Biskop Schwenzer å overføre kirken og katolikkene sør i Hedmark til St. 

Magnus menighet på Lillestrøm, som hadde hatt en svært sterk vekst etter 

at hovedflyplassen ble flyttet til Gardermoen. På grunn av den sterke 

veksten og den nye oppgaven på Kongsvinger, ble presteteamet i St. Magnus 

styrket med p. Peter Van Nguyen fra høsten 2004 til høsten 2006. P. Van fikk 

nye oppgaver fra høsten 2006.P. Erik delte sin tid mellom Lillestrøm og 

Kongsvinger, med hovedvekt på Kongsvinger, hvor han siden har oppholdt 

seg to dager i uken for å foreta hjemmebesøk, gi undervisning og ha mer 

kontakt med den norske kirke og lokale myndigheter. Den 25 oktober 2008 

hadde menigheten åpent hus for naboer og venner, med omvisning i kirken 

og loppemarked, nytt-av-brukt-salg og salg av kaffe, kaker og nystekte 

vårruller i menighetssalen. 

 

Det ble et meget vellykket arrangement med et par hundre besøkende og en 

veldig positiv og glad atmosfære blant alle frivillige, og meget innbringende 

for menighetens drift, det ga mer smak og vi vil ha et lignende arrangement 

i oktober 2009. For tiden er det 6-8 barn til undervisning for første 

kommunion, og 6 ungdommer forbereder seg til ferming. I tillegg gir to 

vietnamesiske søstre fra Oslo katekese på vietnamesisk for barn 10 barn i 

ulik alder. Hanh Thi Ha er med i undervisningen.  

 

I en tid var messe ordningen slik: Søndag kl.15.00, alltid på norsk, men med 

lesninger regelmessig på polsk eller vietnamesisk noen søndager. 

Kirkebesøket er mellom 30 og 80, ofte rundt 50. P. Hai kommer fra Oslo og 

har messe på vietnamesisk den annen lørdag hver måned, kl 17.00 

Menigheten er for liten til å ha egen administrasjon, så man kjøper 
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sekretærtjenester fra St. Magnus. Er meget fornøyd med ordningen. P. Erik 

sendte rundbrev hver måned til menigheten. Menighetsrådet i Sta. Clara 

menighet. Valget ble avholdt 22-29 august 2010. Det nye rådet konstituerte 

seg 30 september 2010 til sommeren 2012. Fitwe Wolday, Sonja Bloch, Ilva 

Kulberga, David Garcia Polo Utpekt  medlem: Nhan Duc Nguyen Leder: p. 

Erik Ruud. Representanter i Pastoralrådet (PRO): Rosemarie Tronsmo. 

Vararepresentant: Olav Momrak Haugann 

 

Menighetsrådet ønsker å få dannet en vedlikeholds gruppe. Den skal 

holde et våkent blikk på kirken og menighetssalen, for å planlegge og 

prioritere nødvendige vedlikeholdstiltak. Sta. Claras bygning er 10 år 

16.06.2011, og det er planlagt en menighetsfest. Festkomiteen hadde for få 

medlemmer som bestod av menn. Dette må man ta hensyn til neste gang. 

Mulige poster til festprogrammet: servering, stor jubileumskake, Spleiselag 

med god mat fra mange land, kulturelle innslag. Aktiviteter for barn 

(uteleker). Det er behov for en festkomite. P. Erik ble bedt om å invitere 

medlemmer i menigheten etter messene å melde seg til komiteen. Ha gjerne 

med noen som har vært med i menigheten lenge og som kjenner menigheten. 

Magdalena Herud ble særlig nevnt. 

Vedlikeholds komite er ikke etablert enda 20 januar 2011. På dette 

tidspunkt følte Rosemarie Tronsmo at hun måtte trekke i noen tråder. 

Atrium mellom kirken og menighetssalen er bygget med treverk. Det fantes 

ikke takrenner rundt atriet da. Treverket på disse områdene har fått svært 

mye svart sopp og råte. Opprinnelig ble det benyttet Benarolje på treverket. 

Rosemarie Tronsmo tok telefonkontakt med Bispedømmets eiendomsetat. 

Hun ba Hai Nam Vy – eiendomsansvarlig i OKB, å komme på befaring til 

Kongsvinger. Hun kom, og skadene ble utbedret og takrenner plassert. 

Taket på kirken ble også reparert for lekkasje. Dette måtte gjøres senere 

engang til i 2012. Vietnameserne har gitt gaver til grusing av 

parkeringsplassen. Menighetsmedlemmer som har vært pilarer i 

menigheten: Kari Staal, Kjersti Haugann, Ola Haugann lektorer, generelt 
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engasjert i menighetens ve og vel. Ilva Kulberga svært aktiv den tiden hun 

var i menighetsrådet. Innkjøp av stoff til gardiner som ble sydd av: Ilva, 

Kjersti, Nina og Rosemarie. Rydding, og innkjøp av hyller til lageret. 

 

 

Rosemarie Tronsmo, Kjersti Haugann, P. Erik Ruud SM, Maria Neukrich 

Hansen, Nhan Duc Nguyen  

 

 Brannvesen som kom på befaring og ga en del pålegg på ting som ikke var 

i orden. Kontainer ble bestilt og mye ble ryddet og kastet. Det har vært 

jevnlig dugnad i menigheten.  Rydding ute, vask av kirke og menighetssalen.  
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Wojciech Biernacki, Maria Asuncion Campechano, p. Wojciech 

Zaleśkiewicz, Nhan Duc Nguyen 

 

Vietnamesere var i overtall av de som deltok. Edina Brohier ledet finansråd 

og var menighetsrådsmedlem. Kateketene under P. Erik: Tam Duan Vo og 

Sonja Edith Patino. Hernandec. Vietnamesiske nonner fra Oslo og Hanh 

Thi Ha. Hans Marius Trøseid var en pilar i menigheten med sitt 

engasjement generelt og stor giver over mange år. Kari Staal som ga hjelp 

til prester når det gjelder språkopplæring. Deltagelse i lektortjenesten: Kari 

Staal, Kjersti og Olav Haugan. De tre har vært levende engasjert i St. Claras 

menighet i lang tid. Takkemesse med P Erik 31.08.2013 kl. 11.00.  
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Prestebytte: Avskjed og velkomst 21.10.2013. Presentasjonen av den nye 

presten P. Wojciech Zaleskiewicz og menighetens medlemmer. Biskopen 

har gitt beskjed om at de ønsker å kjøpe en 3 roms leilighet i Kongsvinger 

til presten. Leiligheten ble kjøpt i Sigyns veg 10 på Langeland ca. 5 km fra 

kirken med hjelp av Bonifatiusverket fra Tyskland og P. Wojciech kunne 

endelig flyttet inn.  P. Wojciech kunne ikke mye norsk. Kari Staal som er 

lærer, underviste han jevnlig.  

 

På søndager var hun i sakristiet hvor hun hørte på når han leste 

søndagsprekenen.  Det gikk kjempefint og det gikk bedre og bedre med 

tiden. P. Wojciech fikk bil av biskopen. Han ønsket antrekk til alle 

ministranter som deltar i messen. Han undersøkte om medlemmene kan sy. 

P. Wojciech har innført eukaristisk tilbedelses andakt. Til påske ble det laget 

ei grav til minne om Jesu død i kirken. Dessverre ble P. Wojciech flyttet fra 

15 september 2015 til Hamar og etter en kort stund forlot han Norge. 

 

Den 09.06.2015 besøkte den fremtidige administrator Lois Dang Quang 

Tien menigheten vår. Ny bil til han også. 25.000 NOK hvor OKB dekker 

40%. Reparasjonen på Kirkens tak har fått NOK 886.103,99 Fra 

Bonifatiusverket Fra arkivet til menighetsrådet: 

Det skal lages liste for nøkler til kirken sammen med Nahn Duc. 

Adventskrans lager Rosemarie Tronsmo som fast tradisjon. Lys på navnet 

på kirkeveggen kom på plass. Antall registrerte katolikker i 2015 ligger på 

398.26.06.2016 ble det bestemt at Sammy Huy Than Nguyen har ansvar 

som sakristan og ministranter, slik at man dekker eventuelle språkbehov. 

Det ble foreslått at ministrantene drar på ministranthelg, hvor de vil treffe 

andre og lære mer om hvilke oppgaver de har som ministranter. 
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Avsjedsmesse for p. Louis Dang Quang Tien 

 

Nahn Duc fortsetter som vaktmester i St. Clara menighet, han har ansvar 

for at uteplassen er respektabel. Alle innkjøp skal legges frem for MR til 

drøfting. Vi ser det også som naturlig at han som vaktmester i St.Clara 

menighet også er på møtene som vil bli holdt en gang i måneden. I p. Tiens 

tid ble kirken og menighetssalen vasket og malt. Messen ble feiret i 

menighetssalen når kirken ble malt.  

 

Det har vært jevnlig dugnad i menigheten på frivillig basis. Rydding ute og 

vask av bygninger. Vietnameserne var i overtall i deltagelsen. Nina som har 

vært mye på kjøkkenet i forbindelse med kirkekaffe og matservering. Han 

og flere hjelper til. Nina planter også i steinkassa i atriet.  
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Menighetsrådet 2016-2018: Michal Tyrkiel, p. Pawel P. Wiech, 

Edina Brohier, Kim Caesar B. Bonite, Alicja Barlewicz, 

Maria Asuncion Campechano, Tran Thi Ngoc Hanh, Dung Xuan Thi Trinh 

 

p Paweł Wiech kom til St. Clara 1.september 2017. Men han kjente 

menigheten fra før veldig godt og ikke minst Rosemarie fra en uheldig 

«sammenstøtt» under dåpen i St. Olav i Oslo i 2012, antageligvis pga 

prestens temperament. Men de ble gode venner heldigvis igjen. P. Paweł 

pleide å komme til Kongsvinger tidligere år som vikar for p. Tien mens hav 

var på oppdrag med vietnamesisk messe i andre menigheter. 
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Mye har skjedd siden vi har P. Paweł som sogneadministrator i St. Clara. 

Det er nesten umulig å beskrive alt. Han har bygd menighet og har god 

kontakt med de forskjellig grupper. Flere kommer til kirkekaffe og 

familiemesse med lunsj og etterfølgende undervisning er fint. 

  

Ministranter i Sta. Clara i 2017 

 

En gang i måneden er det også Høymesse med latinske innslag, organist og 

røkelse. Brukt elektronisk orgel med 2 manualer er innkjøpt fra menigheten 

på Stabekk for kr. 20 tus. og organisten Øyvind Rogstad spiller 2 ganger i 

måneden. Messe på norsk, polsk, vietnamesisk og engelsk (tagalog), en 

gang i måneden er godt besøkt. Messe på Flisa eller hos familier i distriktet 
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som binder polske katolikker sammen. Messe på vietnamesisk leser p. 

André-Marie Le Thien Vinh og på engelsk p. Johan Dumandan, begge kom 

fra Oslo engang i måneden. Messe på polsk og norsk leser p. Pawel.  

 

Rosemarie og Ragnar Tronsmo i samtale med 

 p. Dahl ved 10 års jubileet 

 

Ved begynnelsen av året 2017 leste p. Pawel messe på polsk hver søndag, 

men antall messer måtte reduseres til en gang i måneden igjen pga. alt for 

lite interesse fra polske trosfeller. Man tror at mange velger å dra til St. 

Gudmund kirke på Jessheim eller til St. Torfinn i Hamar fra de 

grensekommunene bla. annet pga bomstasjonen ved Kongsvinger eller flere 

tilbud på polsk for barna som f.eks. katekese. Sta. Clara menighet er for 
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liten tallmessig for å ha tilbudt på polsk for barn. Kongsvinger fengsel er 

det fengselet for utlendinger. P. Pawel tar seg av fengsel sjelesorg for polske 

innsatte. Pårørende som vil komme og besøke sine i fengslet, henter han på 

Gardermoen. Han tar vare på dem, og innlosjer de i kirkeleiligheten. P. 

Pawel har også skapt gode relasjoner til prestene fra DNK i Vinger 

menighet, han ble invitert som deltager sammen med de på tur til Roma.  

 

      Katekese ledet av Kim og Dulce Binite 

 

På verdens bønnedag for kristen enhet ble det arrangert økumenisk 

gudstjeneste i St. Clara hvert år. flere ganger. Etter gudstjenesten var det 

hyggelig samvær med kaffe. Ved 10 års jubileet for opprettelse av menighet 

1. søndag i advent 2017 var P. Dahl, P. Erik, P. Wojciech Zaleskiewicz og 

sognepresten fra Vinger menighet til stedet.  P. Pawel er opptatt av  
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Papir-Julekrybbe 2017 laget av p. Pawel (nød utgaven) 

 

 

nabolaget til kirken og område Langerudberget - Vennersberg. Vellet ble 

stiftet og han er med i styre som vara, og leier nå menighetssalen til 

forskjellige formål. Blant annet er en projektor installert til fremvisninger. 

Quantica kor leier også menighetssalen til korøvelse og andre formål. 

Utleien gir inntekter, og dekker utgifter til vask av menighetssalen og kirken. 

Alt P. Pawel har gjort når det gjelder anskaffelser, og det han har tatt 

tak i når det gjelder etterslepet over lang tid har vært omfattende. Han har 

vært veldig påpasselig når det gjelder sikkerhet for bygningene, som nå har 

alarmsystem. Brannsikkerhet og brannøvelse er gjennomført. Søppelhus og  
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Juletrefest 2018 & Tre konge fest 

 

gjerde rund eiendommen er på plass. Nytt kors er montert på veggen etter 

at det gamle ble tatt ned av sikkerhetsmessige grunner. Her bør vi takke 

også Michal Tyrkiel – leder for menighetsrådet for anskaffelse av korset og 

Rafal Kaniszewski for hjelp ved profesjonell montering. Utgifter med dette 

prosjekt ble dekket av salget av de små korsene som ble laget av snekkeren 

Andrzej Barlewicz av det store korset som sto ved kirken.  

Det er laget et elektronisk system hvor man til enhver tid kan kontrollere 

bygningene over PC og mobiltelefon. Ventilasjon i lokalet er reparert og 

styringspanel montert i lokalet. Internett og telefonledning er koblet til 

kontoret.  P. Paweł med biskopens tillatelse hentet en kirkeklokke fra 
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Lillehammer for Sta. Clara kirke. Klokken er plassert på kontoret og venter 

på å bli montert på kirken. På grunn av store strømutgifter har han undersøkt 

strømbesparende tiltak som man bør se på. Den ble presenter i Oslo på et 

møte med Hai Nham Vy men dessverre har OKB andre prioriteringer. Sist, 

men ikke minst har han vært vaktmester uten å tilkalle håndverker til enhver 

tid. St. Claras nettside er oppdatert når det gjelder aktivitetene. Alt denne 

presten har gjort i vår menighet er dokumentert og arkivert.  

 

Bispedømmet har bestemt at P. Paweł Wiech skal flyttes til Haugesund 

1.september. 2020 og p. dr. Waldemar Bożek overtar hans stilling samme 

dag på Kongsvinger. Vi ønsker begge prestene Guds rike velsignelse i deres 

tjeneste for Kirken.  

 

I mars 2020 kom Covid -19 pandemien og alt ble lagt på vent. Vi håper å 

klare oss med Guds hjelp gjennom denne spesielle tid.     

 

Rosemarie og Ragnar Tronsmo    A.D.  2020 
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En sann legende! 

«Grunnen til at kirken heter St. Clara er litt spesiell. En eldre svenske bosatt i 

Stavanger ringte en dag og fortalte at han ville gi penger til kirke på Kongsvinger. 

Han hadde vært i Kongsvinger en 17. mai en gang. Da hadde han sett at folk gikk 

med 17. mai sløyfe, men det var ingen steder han kunne få tak i en slik. Alt var 

stengt. Så ba han en liten bønn til Sta. Clara, og da han gikk over brua blåste det 

en sløyfe mot ham. Han satte den på seg og takket Sta. Clara. Det ble nettopp 

opprettet en sparekonto for kirke, så han fikk tak i nummeret på kontoen og begynte 

å sette inn månedlige beløp. Det var hans ønske at kirken skulle hete Sta. Clara. 

Han døde dessverre før kirken ble bygd, men han rakk å bidra med noen tusen 

kroner.» Fortalt av Kari Staal 

 

Du kan også støtte vår menighet med noen få kroner om du bare vil! 

Vipps: # 127329 

 

 

Kilder: 

1. St. Torfinn menighet arkiv- Terje F. Godager 

2. Informasjon om St. Magnus og Sta. Clara - p. Erik Ruud SM. 

3. Sta. Clara menighet, Broen nr. 2/2009 

4. Referater fra menighetsrådsmøter. 

5. Byggeskikkprisen og Arkitektens favoritt, «Glåmdalen» 30.08.2003 

6. Bilder: Rosemarie Tronsmo, Dung Xuan Thi Trinh (Nina), Michał Tyrkiel, 

Paweł Wiech, Steinar Stolpe 

 

Forsiden: Anne Lise Knoff «Sta. Clara» - en gave hun overrakte selv med en liten 

tale ved kirkens innvielse i 2001. 

 

Første utgaven av Sta. Claras historie er redigert, supplert og dokumentert i form 

av dette hefte av p. Paweł Wiech ved hjelp av Kari Staal. Vi beklager eventuelle 

feil og mangler. Dem kan alltid rettes i neste utgaven :). 


