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Fransiskushjelpen
Hjelpe, lindre, være til stede
Fransiskushjelpen 1956–96 – og litt om årene 1997–2006

Hva er Fransiskushjelpen og hvordan ble den til?
I denne boken møter du initiativtakerne til tjenesten; Brita Paus og pater
Castricum og de menneskene som driver hjelpearbeidet som frivillige eller
ansatte. Historien om Fransiskushjelpen begynte en høstdag i 1956, i menig-
hetslokalet i gamle St. Hallvard kirke i Urtegaten 29. En gruppe kvinner i sam-
arbeid med Fransiskanerpatrene satte i gang en hjelpeorganisasjon for gamle
og syke av frivillige fra de to katolske menighetene i Oslo, det som i dag kal-
les Besøkstjenesten og som nå benytter frivillige langt utenfor den katolske
kirke. Etter hvert er det kommet andre tjenester til, Pleietjenesten som driver
hjemmesykepleie, nå særlig når det gjelder alvorlig syke og døende. Fransiskus-
hjelpen var de første i Norge som benyttet moderne smertebehandling utenfor
sykehus. Sorgtjenesten kom til – en tjeneste for etterlatte. I de senere år er
Gatetjenesten blitt startet opp – en tjeneste for våre dagers forkomne mennes-
ker som har gaten som tilholdssted. Fransiskushjelpen er en katolsk diakonal
institusjon, men det skjeles aldri til trostilhørighet, verken hos dem som hjel-
per eller blir hjulpet.

Forfatteren av boken, Maria Giæver, er cand. polit. fra
Universitetet i Oslo, med bl.a. historie i fagkretsen. Hun har vært
mangeårig lærer ved Norges kommunal- og sosialhøgskole (senere
Høgskolen i Oslo, avdeling ØKS). Maria Giæver er katolikk.
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BRITA PAUS
(1917–1998), var initiativtakeren,
drivkraften og den ubestridte lederen
av Fransiskushjelpen fra starten i
1956 til hun gikk av som organisa-
sjonsleder i 1993. Hennes genuine
interesse for medmennesker vises
bl.a. i det faktum at hun aldri hevet
et rødt øre for den innsatsen hun la
ned i Fransiskushjelpen. I tillegg var
hun en handlingens kvinne som
kunne ordne alt fra de små ting til å
komme med nye, store visjoner og få
dem gjennomført. Hun visste også å
si ifra når hun mente det var på sin
plass og benyttet ofte pressen til å
komme med utspill. Med Brita Paus
ved roret vokste Fransiskushjelpen
fra å være en liten organisasjon be-
stående av noen få frivillige til å bli
en stor organisasjon med mange
ansatte og enda flere frivillige.

JOHAN C. CASTRICUM, OFM
(1915–1999), var sogneprest for den
katolske menigheten i St. Hallvard i
Oslo, da en del kvinner med Brita Paus
i spissen kom med forslaget om å
opprette Fransiskushjelpen. Pater Cas-
tricum, som opprinnelig var neder-
landsk og kom til Norge i 1946, syn-
tes umiddelbart at det var et glim-
rende forslag og ga det sin støtte.
Hans entusiasme for forslaget var nok
sterkt medvirkende til at mange kas-
tet seg inn i arbeidet med kropp og
sjel. I Fransiskushjelpen var Brita
Paus initiativtakeren og drivkraften,
pater Castricum byggmesteren. Gjen-
nom tiden vokste det fram et tett og
nært vennskap mellom Brita Paus og
pater Castricum, og da han gikk av
høsten 1999 uttalte han bl.a. at Brita
Paus var det største som var skjedd
ham i livet.


