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Med mennesker...

Dette nummeret av Hallvardsvaka er preget av at Fransiskushjelpen i høst 
feirer sitt 50 års jubileum. Vi har et intervju med daglig leder av 
Fransiskushjelpen, Britta Hjertaas, og en liten artikkel om grunnleggeren 
Britta Paus. Da jeg søkte etter informasjon om Brita Paus på den katolske 
hjemmesiden, oppdaget jeg at det ikke finnes. Dette vil etterhvert bli gjort 
noe med. Som noen av dere kanskje vet, holder Maria Giæver på å skrive 
en bok om Fransiskushjelpen og Brita Paus. Jeg gleder meg til å lese og 
presentere boken i Hallvardsvaka. Denne gangen får vi bare en liten 
«smakebit». Midt i skrivingen sa Maria Giæver ja til å skrive litt om Brita 
Paus til Hallvardsvaka.

Grunnleggeren av Fransiskushjelpen har en gang ha sagt: 
Fransiskushjelpens arbeide har to mål: å prøve å hjelpe dem som trenger 
det, og å prøve å aktivisere de troende i nestekjærlighet.
Derfor passer det også fint a ha med en artikkel fra Caritas - rådsmøtet. 
Måtte den hjelpe oss til å tenke gjennom hvordan vi i dag kan «aktivisere» 
oss i nestekjærlighet.

Jeg håper at referatet fra konferansen om vårt multikulturelle og 
multireligiøse samfunn også vil få oss til å reflektere over våre egne 
holdninger til mennesker som er annerledes og hva vi må «ofre» (gi opp) 
for å bidra til enhet i en menighet med store variasjoner når det gjelder 
språk og kultur.

Vi fortsetter med å presentere «næringsstasjoner». Denne gangen er 
det Jesu Små Søstre. Som Jesus fra Nasaret, har de valgt å dele kår med de 
minste og mest utstøtte i samfunnet.

 ~ Aslaug Espe ~~
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Under krusifikset
over høyalteret i Basilica di St. Chiara, Assisi

Guds evige kjærlighets
ugjenkallelige ja

naglet til medlevelse
hos menneskenes barn,

helt ned til den forvridde 
lidelsens totale mørke.

Gud med oss
i alt.

Ved hans føtter
en liten bror,

en Adams sønn,
i jordfarget kappe,

lenet til Guds ufattelige ydmykhet.
Du klamrer ikke, Frans.

Du elsker.
Og ved korsets høyre

en søster,
Klara, seende:

Den fattiges rikdom.
Den fullkomne lidelse og 

den fullkomne glede 
vevet sammen

i korsmønsterets mysterium.
Og over den hellige paktens møte 

en hvelving av lys
som varsler

oppstandelsens evige glede.

Randi Christensen (skrevet i Assisi)



Trosliv
Som i fjellet
Jeg tror at Gud er spesielt glad i fjellet. Han åpenbarte seg mange ganger på et 
fjell. På Sinai gav han Moses og resten av Israel de ti bud. Jesus underviste på 
et fjell, f. eks. saligprisningene. Evangelistene forteller mange ganger at Jesus 
gikk alene opp i fjellet for å be. På Tabor åpenbarte han sin makt og kraft. Han 
døde også på et fjell, Golgata, og fra et fjell for han opp til himmelen.

Kanskje har mange av dere tilbrakt tid på fjellet. Uansett om dere har vært 
på fjellet eller ei, så inviterer jeg dere nå med på en fjelltur .

Forestill dere at det blåser, det er kaldt og det snør. Vi skal opp den bratte 
stigningen som ligger foran oss. Bare etter et par hundre meter kommer den 
første fristende tanken: ”Jeg vil hjem igjen. Hjemme er det varmt og godt. Jeg 
kan drikke varm te, sitte eller ligge på sofaen. Jeg behøver ikke å anstrenge 
meg». Noen ganger går vi faktisk tilbake og lar anstrengelsene være. Men etter 
en stund oppdager vi kanskje at dette var litt flaut: Vi hadde sjansen, men grep 
den ikke. Vi fikk ikke glede oss over utsikten fra toppen. Andre ganger 
fortsetter vi, og når vi kommer på toppen er gleden stor. Vi kan se mer enn vi 
kunne da vi var ved foten av fjellet. Vi har utvidet vår horisont. Den som står på 
toppen kan se mer og lengre enn de som aldri var der. Vi kan si som den hl. 
Peter: ” Det er godt at vi er her” . Men etter en stund skal vi vandre videre… 
Nedover på den andre siden, klare til å bestige neste fjelltopp. Oppover bakke. 
Nedover bakke. Slik når vi vårt bestemmelsessted. Og etterpå, når vi er 
hjemme, kan vi se på kartet og vise andre hvor turen gikk. Vi er glade og stolte. 
Ingen kan ta fra oss disse følelsene. Kanskje nettopp derfor elsker mange 
mennesker fjellet - opp og ned,  ned og opp akkurat som i livet.

På Tabor var apostlene fyllt av glede.  De så Moses og Elias,  men  kun 
for en kort stund. Etterpå måtte de ned til Jerusalem. På palmesøndag var de 
igjen fulle av glede. Mennesker tok imot dem som konger. Alle ropte 
”HOSIANNA”. Men etter fire dager kom langfredag og alle ropte ”korsfest”. 
Apostlene ble redde og tok avstand fra Jesus.

 Kristus stod opp den tredje dagen og igjen kjente de glede. Da Jesus for 
opp til himmelen ble apostlene igjen redde og mismodige. Opp og ned, ned og 
opp som i fjellene.
Kjære dere… når vi er på toppen er det godt å vite at vi etter en stund kan gå 
ned igjen. Når vi er nede, kan vi etter en stund gå oppover igjen. Det er vår vei 
til hellighet. Ned og opp. Opp og ned - men vi må gå.
Måtte dere og jeg selv hver dag vandre videre på vår vei mot målet - til Gud, 
vår Far, som kaller oss og venter på oss.
 ~ p. Mariusz ~~



Jesu Små Søstre – en mulig «næringsstasjon»?
Går du i kirken av gammel vane? Er bønn blitt en pliktøvelse? 
Kjenner du deg tom og trøtt? Ønsker du en forandring?
Vi trenger regelmessige «næringsdoser» for å bevare en levende kontakt  
med Gud. 

Hallvardsvaka ønsker også i dette nummer å presentere en 
«næringsstasjon» du kan kontakte om du ønsker tid til å finne deg selv og 
Gud! Der kan du trekke deg tilbake for å få påfyll og nye krefter. Vi vil i  
fremtiden fortsette å presentere andre mulige ”næringsstasjoner”.

Så lenge jeg har har vært katolikk, har jeg kjent Jesu Små Søstre. Jeg 
blir glad når jeg oppdager dem i kirken, på gaten, når jeg er ute på reise 
eller  besøker dem. Hva er det med disse søstrene?  Jeg tror det er noe så 
enkelt som at de ser meg. De er interessert i meg og det livet jeg lever. De 
får meg til å føle at jeg betyr noe. Vi kan snakke sammen om helt vanlige 
ting. De får meg kanskje til å oppdage det hellige i min hverdag?

Kanskje finner jeg  noe av forklaringen i disse ordene fra søstrenes 
grunnlegger, lillesøster Madeleine? Dette var noe av det hun ville skulle 
prege søstrenes liv:
«Viktigere enn ditt liv som ordenssøster er ditt liv som menneske og 
kristen. Lev det i hele den fylde og skjønnhet som ligger i disse ordene.  
Kristus, vår Gud, er sant menneske: Vær ikke redd for å være menneske.,  
helt og fullt. Jo dypere din menneskelighet går, jo mere fullkomment kan 
du overgi den til Gud.» (ls Madeleine)
Hvem er så Jesu Små Søstre?

Ordenssamfunnet Jesu Små Søstre 
henter sin inspirasjon fra eremitten 
og ørkenpresten Charles de 
Foucaulds liv og skrifter. Han ble 
født i 1858 i Frankrike og døde i 
Sahara i 1916. 
       Hans visjon var små fellesskap 
som skulle leve enkelt og ha Jesus 
fra Nasaret som forbilde.
«Kjærlighet til Gud og kjærlighet til  
medmennesker, det er mitt liv», skrev 
han til en venn.

Charles de Faucauld



I 1939 grunnla lillesøster Magdeleine ordenssamfunnet Jesu Små Søstre. 
Hun ønsket å gå i broder Charles' fotspor. I begynnelsen levde søstrene 
bare blant muslimer, men fra 1949 spredte de seg over hele verden.
«Dere har ett eneste forbilde – Jesus. 
Søk ikke noe annet. Som ham, skal dere gi  
dere selv helt og fullt til alle, araber blant 
arabere, nomade blant nomader, arbeider 
blant arbeidere...men fremfor alt ,  
menneske blant menneskene» 
(lille søster Madeleine)

Jesu Små Søstre eller Småsøstrene som vi 
ofte kaller dem lever sitt "klosterliv" på et 
vanlig bosted: En leilighet i byen, en 
bondegård på landet, en husvogn blant

Lillesøster Madeleine

sigøynere osv. De forsørger seg på samme måte som sine naboer, f.eks. 
ved fabrikkarbeid, kantine - eller rengjørings - arbeid i byen, landbruk, 
sesongarbeid eller hva som måtte finnes. Enkelte av dem kan i noen 
tilfeller ta bedre betalte stillinger, men aldri noen lederstillinger. De deltar i 
menighetslivet og gudstjenester der de bor.

I deres bolig finnes det også alltid et lite  
bønnerom. 

De lever sitt ordensliv i forskjellige miljøer. På 
den måten gjør de Kirken nærværende der de er. 
De lever i små grupper på tre eller fire. De 
kommer fra ulike land og har ofte ulik bakgrunn. 
Idealet deres er å skape enhet seg imellom, og 
mellom mennesker av forskjellig rase, tro og 
sosial bakgrunn.

Fra kapellet i Bergverksgata 

Jesu Små Søstre finnes i 64 land. Det finnes 
fellesskap i Danmark, Finland, Grønland,  Sverige og Norge . 

Søstrene kom til Oslo i 1955, og til Hammerfest i 1959. De forlot 
Hammerfest i 2002. Nå finnes Jesu Små Søstre bare i Oslo. I dag er det 



bare lillesøster Elisabeth og Agnès igjen i kommuniteten i Bergverksgata. 
Lillesøster Raymonde flyttet tilbake til Frankrike etter å ha levd 50 år 

i Norge. Hun levde for det meste i Hammerfest, men også noen år i Oslo.
Søstrene har kall i noen deler av verden, men i Norge har det vært 

vanskelig med nyrekruttering. 
Vi kan fortsatt be for kall, at ungdom bruker tid og får hjelp til å lytte 

til Guds vilje med sitt liv.

Ls Elisabeth, Agnès, Hélène på besøk i Hammerfest hos ls Andrea (bak) 
          og Raymonde (Mai, 1996)

En kveld i måneden har søstrene åpent hus med stille bønn i kapellet i 
leiligheten i Bergverksgata i Oslo. Ønsker du å be sammen med søstrene, 
kan du ringe 22354808.   ~ Aslaug Espe~ ~

Jeg vil bare en ting:
at jeg i hvert øyeblikk
kan være og
gjøre
det som mest
behager Jesus.

Hele vår eksistens, uansett
hvor vi er,
må være som å rope
evanegliet ut fra hustakene.
Hele vårt vesen
må stråle Jesus,
peke på Jesus,
lyse som et gjenskinn av Jesus.

~ Charles de Faucauld ~~



BRODER FRANS

  
Lovet være du, min Herre, med alle dine skapninger, 
især herr broder sol, for han er dagen 
og ved ham gir du oss lys.
Og han er vakker og strålende med stor glans.
Av deg Allerhøyeste, er han et bilde.
Lovet være du, min Herre,
for søster måne og stjernene.
På himmelen har du skapt dem,
klare og kostelige og vakre.

Et bønnens hus for mennesker av alle tungemål og nasjoner...

St. Olav kirke jubilerer! 
preken av biskop Bernt Eidsvig ved festmessen i St. Olav domkirke 
24 august 2006 

Det er en stor glede for meg å feire denne messen sammen med dere, St. 
Olavs kirkes menighetslemmer og deres gjester. Det er på dagen 150 år 
siden kirken ble innviet. I mer enn 300 år hadde Norge vært uten et 
permanent katolsk gudshus. Kirkens bygningshistorie fra arbeidene ble 
påbegynt 27. april 1852 til de ble avsluttet fire år senere, er beretningen 
om økonomiske kriser og kollektreiser på kontinentet, om heroiske 
presters innsats og stor generøsitet fra enkeltpersoners side, særlig 
dronning Josefine.

Christiania-Posten for den 25. august 1856 kunne fortelle at biskop 
Studach fra Stockholm forrettet ved St. Olavs kirkes innvielse, og ble 
assistert av to katolske prester. Han preket om tolleren Sakkeus. Kirken, 
hevdet avisen, ble viet til St. Olav på grunn av dronning Josefine, som på 
morssiden nedstammet fra ham.

Går vi noen ganske få år lenger tilbake i tiden, for å være helt 
nøyaktig til den 1. oktober 1842, hadde 37 katolikker bosatt i Christiania 



skrevet en petisjon til kong Carl Johan og bedt om tillatelse til å opprette 
en menighet med prest. Ingen av dem hadde navn som høres norske ut. Det 
kongen på grunnlag av uttalelser fra Det teologiske fakultet, Christiania 
biskop og andre tok stilling til, var en begrenset religionsfrihet for katolske 
utlendinger - noen med norsk statsborgerskap - som var bosatt i 
hovedstaden. Kongen var imøtekommende, og første påskedag 1842 fant 
den første offisielle gudstjeneste sted i et midlertidig kapell i en bygård. Vi 
bemerker at Christiania biskop Sørenssen "gjerne ville ha vært til stede", 
men hadde rimeligvis selv forpliktelser en påskedag. Han sendte sin sønn 
og datter. Vi kan i dag glede oss over at fungerende biskop, Olav Dag 
Hauge, selv er til stede, og jeg har fornemmelsen av at biskop Ole 
Christian Kvarme ber en bønn for oss i Roma, hvor han er i dag.

Den lille menighet kirken ble bygget for, kanskje 80 personer, hadde 
nok en viss selvbevissthet. De representerte ikke bare den største kristne 
kirke, men også den lengste periode av kristendommens historie i Norge. 

I dag har menigheten vokst seg stor, altfor stor for bygningen. Ved 
årsskiftet var det registrert rundt 10 000 troende fra mer enn 140 nasjoner; 
her er kanskje like mange uregistrerte. Det ville overraske meg om noen 
annen kirke i Norge hadde en større søkning til søndagens gudstjenester 
enn nettopp St. Olav. Dette er ikke sagt i triumfalistisk hensikt, snarere i 
undring over at denne beskjedne bygning hver søndag fylles gang på gang 
av mennesker fra hele verden. 

Vi feirer en kirke vi er glad i, ikke på grunn av dens strålende 
arkitektur eller kostbare skatter, men fordi den er et bønnens hus for 
mennesker av alle tungemål og nasjoner, og fordi den står under Hellig-
Olavs særlige beskyttelse. Fra menighetens aller eldste tid representerer 
den et kristent tilfluktssted langt hjemmefra, og gjør det stadig for 
flertallets del. Her har de fått og her får vi hjelp til å leve som katolikker i 
Norge. Uansett nasjonalitet, Kirken er den troendes fedreland. 

Her er Guds hus og himlens port, sang vi i inngangssalmen. Det er 
hva tolleren Sakkeus opplevde i sitt eget hus da Jesus tok inn hos ham. 
Jesus sier til ham: "I dag er frelse kommet til dette hus." For meg som bor 
og arbeider rett ved siden av, er St. Olavs kirke Guds hus og himmelens 
port, et frelsens sted. Jeg ser klare tegn på det fra mitt vindu. Huset ser 
kanskje litt shabby ut. Det slites av de mange besøkende, det blir svart av 
de tusener av lys som tennes her. Det er knapt noe tidspunkt på døgnet når 
det er helt stille i dette området. Men jeg vet at hver gang jeg går inn her, 
sent eller tidlig på dagen, finner jeg noen som ber, stille mennesker som 
har søkt og funnet et sted for Gud.



Så ber jeg dere som er St. Olavs menighet: Vær dere bevisst hvor 
privilegerte dere er. Takk Gud for deres kirke i dag. Gjør det i takknemlig 
bønn for dem som har tjent og for dem som virker her som prester, 
sakristaner, organister, i det karitative arbeid, for alle som holdt den i hevd 
som Guds hus. Dere gir kirken hva den måtte mangle av skjønnhet når 
dere fyller den. Ta dette vakre med dere ut i verden når dere går herfra.

Diakoni
Hvordan vi kan fungere sammen 
i vårt multikulturelle og multireligiøse samfunn?
Det nystartede Katolsk Sosialakademi (KSA) og Caritas Norge inviterte 
tidligere i år til  seminar. Temaet var:  hvordan kan vi fungere sammen i 
vårt multikulturelle og multireligiøse samfunn?

Leder for seminaret var søster Mary Bernice Rigney. Hun er søster i 
Maryknoll-kongregasjonen, som i snart 100 år har svart på ropet fra 
verdens fattige. Medlemmene arbeider i krigssoner og i en rekke prosjekter 
i verdens fattigste land. Søster Bernice arbeider selv i Kenya.

En spesialitet hos Maryknoll er kurs for å bevisstgjøre oss om våre 
egne fordommer og samtidig gjøre oss oppmerksomme på alle de 
muligheter vi har til å fungere sammen.

Åse Skjerdal har skrevet en kort oppsummering:

Første del av dagen ble brukt til praktiske øvelser for å belyse begrepet  
identitet. Vi fikk i oppgave å tenke over hva som var det mest sentrale i  
vårt liv på områdene bakgrunn, interesser, roller og mål og skrive det ned 
på fire lapper (en for hvert område). Så måtte vi oppgi (gi fra oss) et av 
dem ved å velge en lapp og levere inn. Naturlig nok valgte vi den vi mente 
var minst viktig. Så kom neste utfordring: «Du må oppgi et område til!».  
For hvert område vi «mistet», kunne vi kjenne i oss selv hva det kostet. Vi  
var i den heldige situasjon at vi kunne velge. Flyktninger kan ikke det. De 
mister grunnleggende ting brått og uforutsigbart, og livet blir forandret,  
ofte på et øyeblikk.Vi som deltok i øvelsen fikk innsikt i hvordan store tap 
føles. Gjennom dette kunne vi bli i stand til å forstå, respektere og 
kommunisere med flyktninger.

Ettermiddagens tema var fordommer og stereotype oppfatninger.  
Fordommer er noe som er lært, ofte bare gjennom holdninger og signaler  

http://www.katolsksocialakademi.org/
file:///caritas/


rundt oss. Fordommer forsterkes igjen og igjen, blant annet gjennom frykt.  
Konflikter er ofte knyttet til identitetsrelaterte ting og frykten for å 

miste noe livsviktig. Men hvis vi søker det som er felles, ikke det som 
skiller, vil vi forstå hverandre bedre. En sann historie illustrerer dette: «En 
mann som arbeidet med fredsmegling i et afrikansk land kom til en 
flyplass. Der så han en offiser og tenkte, full av forakt: «Der er en som har 
blod på hendene. Jeg vet hva han står for og hvor mye brutalitet han har 
begått». Da oppdaget han en liten gutt som kom løpende og løp rett inn i  
de utstrakte armene til offiseren. Fredsmegleren tenkte: «men han er også 
far, akkurat som jeg». Det ble nøkkelen til bedre forståelse og fremgang i  
fredsarbeidet som de to holdt på med.

~Åse Skjerdal ~~

CARITAS RÅDSMØTE 2006
Rapport og refleksjoner

Det var inspirerende og tankevekkende å være med på Caritas rådsmøte – fra 
biskop Bernts innledning Innspill og utfordring med oppfordring til samarbeid 
om sosiale utfordringer og til å styrke innlandsarbeidet - frem til avslutningen 
om Caritas-gruppen i Mosjøen, en menighet på ca 200 som har startet opp en 
varmestue for rusmisbrukere en gang i uken. Tiden var jevnlig fordelt mellom 
rådsmøtesaker: årsberetning, regnskap, budsjett, planer for 2006, valg (alt dette 
finnes i protokoll fra rådsmøtet). 

Årets gjest var generalsekretær i Caritas Internationalis Duncan 
MacLaren som holdt et levende foredrag om Caritas nettverket som en agent for 
rettferdigheten. Dette ble fulgt opp i plenumsamtale og senere i en samtale 
mellom ham og Kari-Mette Eidem om hvordan samarbeidet i Caritas 
Internationalis fungerer. Det var interessant å merke seg hvordan idéen om 
partnerskapssamarbeid er tatt opp i Caritas Internationalis.

Lørdag ettermiddag så vi filmen ”Lost children” om borgerkrig og barn i 
Nord-Uganda. Det var en film som rystet oss alle. Vi føler oss maktesløse når vi 
ser hvordan barn må leve i og med krig. Lyspunktet var det arbeidet Caritas gjør 
for å ta hånd om barna og så langt det er mulig hjelpe dem til et liv med litt mer 
trygghet. 

For oss ble spørsmålet: Hva kan vi gjøre? Et lite svar var å få Stortingets 
utenrikskomité til å se filmen, og å sende ut en pressemelding om saken. (Dette 
emnet ble senere tatt opp i stor bredde i avisen Vårt Land). Godt å vite at mange 
engasjerer seg og retter sin oppmerksomhet mot en grusom og urettferdig krig.

Hvordan kan så vi i vår menighet vise et større engasjement.? I sin 



innledning pekte biskopen på at vi alle har et ansvar for vår neste, og vår neste 
er alle mennesker i nød. 

Et svar er å støtte Caritas mer enn vi gjør. Gjøre en innsats for å skaffe 
flere givere. Caritas har rundt 1700 faste givere – av disse kommer ca 220 fra 
St. Hallvard, altså 13%, mens menigheten teller omtrent 20% av landets 
katolikker. Til sammenligning tror jeg vi sender ut omtrent 4000 menighetsblad 
(Hallvardsvaka)! En annen oversikt viste at gjennomsnittlig ga hvert medlem av 
vår menighet i underkant kr. 40 i 2005. Vi kan helt sikkert støtte bedre opp om 
fasteaksjonen, gjøre mer for å bevisstgjøre menigheten. Vi kan støtte NUKs 
adventsaksjon enda mer. Første oppgave kan bli Caritas - søndagen i september 
kombinert med høsttakkefest. 

Caritas - arbeidet må komme i gang igjen. Carl Johan Bahre arbeider nå 
som diakonikonsulent i OKB med fokus på kontakt mellom 
flyktninger/asylmottak og menigheter. Bahre, som er kjent i vår menighet, var 
til stede på første del av rådsmøtet, og gir gjerne råd, veiledning, hva vi måtte 
ønske. I de siste ukene har det vært en del i lokalavisene for Oslo øst og i 
Østlandssendingen om et planlagt asylmottak på Kampen. Planene er visst nå 
lagt på is. Kampen er i gå - avstand fra St. Hallvard, og blir det asylmottak, kan 
dette komme til å bli en utfordring for Caritas arbeidet i vår menighet. 

Til slutt har jeg et helt konkret forslag om at vi bør gi Diakoni - utvalget 
nytt navn – CARITAS-utvalget. Det sier mere om hva utvalget er. Mandatet 
kan være det samme som det diakoniutvalget har i dag, og utvalget vil kunne 
fungere som et utvalg i menigheten på like linje med øvrige utvalg. 

Takk for at jeg fikk være menighetens representant på dette rådsmøte, det 
har jeg gitt meg ny innsikt og inspirasjon. ~ Peggy Bruce ~~ 

Caritas – søndag
Caritas-søndagen feires i år søndag 24. september. Alle kollekter i de katolske 
kirkene i Norge denne dagen går til inntekt til Caritas Norge.

I St. Hallvard vil vi også i år ha høsttakkefest denne søndagen. Gaver fra 
høstens grøde blir brakt frem i messen og velsignet. Vi får besøk av en 
representant fra Caritas Norge.

På kirkekaffen efterpå vil gavene bli auksjonert bort – inntekten går til 
Caritas Norge. På kirkekaffen vil det bli solgt mat fra flere nasjoner, og som 
vanlig kaffe og kaker. De som har lyst til å bake en kake, kan si fra til 
menighetskontoret eller til Peggy Bruce (22 19 61 17).



Fransiskushjelpen -  50 år med mennesker

«I 1956 fant det sted en begivenhet som 
kom til å få stor betydning, ikke bare for  
fransiskanerne, men faktisk for hele Oslo 
by. Ved siden av menighetsarbeidet ville  
fransiskanerne gjerne få i stand et sosialt  
legmannsarbeide. En komité ble nedsatt, og 
man kan vel i dag slå fast at uten Brita 
Paus' store innsats, ville Fransiskushjelpen 
neppe ha vært det den er i dag. Dette uten 
forkleinelse for de mange dyktige 
medarbeidere eller den innsats pater 

Castricum i alle år har gjort for denne organisasjonen. Fransiskushjelpen 
fikk sitt første kontor i Urtegaten 29, og den offisielle start fant sted i  
januar 1957», skriver Hans Bruce i boken Fra Urtegaten til Enerhaugen.

I år feirer Fransiskushjelpen 50 år. I den forbindelse har jeg stilt Britta 
Hjertaas, daglig leder for Fransiskushjelpen, noen spørsmål.

Hva er Fransiskushjelpen? Hvorfor dette navnet?
Fransiskushjelpen er en diakonal stiftelse. Den har sitt grunnlag i Den 
katolske kirke med særlig tilknytning til Fransiskanerordnen. 
Den har fått navnet Fransiskushjelpen fordi vi ønsker å arbeide i Frans av 
Assisis ånd. Det vil si hjelpe, lindre og være tilstede hos mennesker i nød.

Fransiskushjelpen feirer i år sitt 50 årsjubileum. Hvordan har dere tenkt  
å markere dette?
Vi markerer vårt jubileum spesielt i uke 46 fra 13 -19 november. Tirsdag 
14 november er det mottakelse i Oslo Rådhus for spesielt inviterte gjester.
Onsdag og torsdag er åpne fagdager (eget program).
Lørdag er det stor fest for ansatte og frivillige.
Søndag er det festmesse med biskopen i St Hallvard kirke kl. 15.30 med 
kirkekaffe. For sorgtjenesten bli det bli markert gjennom Allehelgens - 
feiringen og for ”gatens folk”på høstfesten. Vi vil også skrive i fagblader 
og aviser.
Hva kan dere tilby mennesker?
Fransiskushjelpen omfatter følgende tilbud: Besøkstjenesten, 



Sorgtjenesten,  Pleietjenesten og Fratello oppsøkende tjeneste.
Besøkstjenesten hjelper ensomme og de som har langvarige 
pleieoppgaver.
Pleietjenesten gir omsorg og pleie til kreftpasienter, alvorlig syke og 
døende som ønsker å være i sitt hjem.
Gjennom Sorgtjenesten hjelper og støtter vi mennesker i sorg.

Fratello oppsøkende tjeneste driver oppsøkende gatearbeid. Vi 
ønsker gjennom denne tjenesten å være tilstede for rusmisbrukere, kvinner 
i prostituasjon, uteliggere og mennesker med store psykiske lidelser.

Kan alle få hjelp hos dere uansett om de er rike eller fattige? 
Vi betjener alle mennesker som trenger våre tjenester uavhengig av 
økonomi, hudfarge og livssyn. 

Hvordan får dere penger til å drive arbeidet dere gjør?
Pleietjenesten får i sin helhet penger fra Oslo kommune.
Sykepleie på hjul får fra både Oslo kommune og staten.
De øvrige tjenestene finansieres gjennom legater, kollekt, gaver/arv og noe 
fra avkastning. 

Hvordan ser dere på de menneskene dere hjelper? Hva slags 
menneskesyn har dere?
Mennesket er alltid mer enn du ser og det er mer enn summen av sine 
nederlag. At mennesket er skapt i Guds bilde, har for oss følgende 
konsekvenser:

● Det er enestående med en ukrenkelig skjønnhet og verdighet
● Det har en iboende evne til å elske og arbeide, til å møte andre og 

tåle egen og andres smerte
● Kan ta ansvar for eget liv, for forholdet til andre mennesker og hele 

skapningen.

Er dere hjelpere med stor H eller er forholdet mer gjensidig, at dere som 
jobber i Fransiskushjelpen også blir beriket i dette arbeidet?
Menneskene som vi betjener er i bunn og grunn ikke annerledes enn oss. 
De er i en livssituasjon som vi andre også kunne ha vært i en gang i livet. 
Våre frivillige medarbeidere og ansatte sier ofte at de får like mye igjen 
som de gir.



Dere samarbeider også med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen og 
andre. Hva gjør dere sammen og hvorfor?
Ja, vi samarbeider med mange. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Røde 
Kors, Oslo kommune, hjemmetjenestene, sosialkontorene, alle 
sykehusene, Hospice Lovisenberg. Vi samarbeider om de menneskene som 
trenger hjelp.

Har du og dere noen 50 års ønsker?
Vi har sterke ønsker om at de mennesker i Oslo som har det dårligst skal få 
den hjelp de trenger. Vi ønsker at de skal oppleve respekt hvor de enn er og 
at de skal ha mulighet for å velge hvilken hjelp de trenger. Vi ønsker for 
eksempel at døende mennesker skal kunne velge å dø hjemme og få den 
hjelp de og de pårørende ønsker. Vi håper også at byens rusavhengige skal 
slippe å bli jaget rundt i byen. Vi håper også at vi alle mer og mer skal se 
andres ensomhet og deretter gjøre noe med den. ~ Aslaug Espe ~~

Fransiskushjelpens arbeide har to mål: å prøve å hjelpe dem som trenger 
det, og å prøve å aktivisere de troende i nestekjærlighet (Brita Paus).

Grunnleggeren av Fransiskushjelpen: Brita Paus
Brita Paus startet Fransiskushjelpen i 1956. Da var hun 39 år, hadde vært 
gift i 19 år og hadde født 6 barn. Familien var flyttet til Oslo for godt og 
hun var blitt tatt opp i den katolske kirke i 1950 av en av 
fransiskanerpatrene. Hun hadde sitt åndelige tilholdsted i St. Hallvard i 
Urtegaten. 

De sosiale problemene var særdeles tydelige i nabolaget. Selv sa hun 
en gang at den som har øyne å se med, mangler aldri noe å gjøre. Sammen 
med noen likesinnede bestemte hun seg for å gjøre noe med dette. 
Fransiskushjelpen ble stiftet for å prøve å hjelpe dem som trengte det. 
Hennes nærmeste rådgiver gjennom alle år var pater Castricum. Når det 
gjaldt Fransiskushjelpen sa hun selv: ”Jeg pleier å si det slik at pater 
Castricum er faren og jeg en slags mor ...”. I ti år var Fransiskushjelpens 
kontor bordet i menighetssalen. I 1966 flyttet Fransiskushjelpen med St. 
Hallvard kirke til Enerhaugen og i 1993 bygget Fransiskushjelpen egne 
lokaler i tilslutning til menighetens. Fransiskushjelpens første lønnede 
medarbeider ble tilsatt fra 15/1-1971. Selv hevet Brita Paus aldri en øre for 
sitt arbeide. Hun sa selv at det ga henne frihet – frihet til å si og gjøre som 
hun ville.Hun var handledyktig. Hun telefonerte fremfor å skrive og hun 



gikk alltid til topps. Men måtte hun skrive, så skrev hun godt. Hun var 
dyktig til å bruke pressen – Fransiskushjelpens klipparkiv vitner om det. 
Brita Paus sto i spissen for å få organisert kommunens sosialarbeide på en 
effektiv måte – og hun lykkes.Da Fransiskushjelpen hadde eksistert i 5 år, 
hadde den gitt hjelp i 168 tilfeller, 42 av dem katolske. Ikke store tall, men 
det var nå 168 som hadde fått hjelp som de ellers ikke ville ha fått. 1992 
var det siste året Britta Paus var organisasjonens leder (1992). Da omfattet 
Fransiskushjelpen tre hovedområder: Besøkstjeneste, pleietjeneste og 
sorgtjeneste.I 1993 trakk hun seg ut av den daglige ledelse. Hun døde 28. 
juni 1998 i sitt hjem, med alle sine nærmeste rundt seg. Den siste tiden ble 
hun pleiet av Fransiskushjelpens pleiere fra pionertiden. Hun ble bisatt fra 
en stuvende full St. Olav katolske domkirke 3. juli 1998, den dagen hun 
ville ha fylt 81 år. Sammen med noen likesinnede skrev hun et brev til 
samtlige katolikker i Oslo-området. Brevet fortalte at Fransiskushjelpen 
er en organisasjon som er startet etter oppmuntring av og i samråd med den 
katolske biskop og sogneprestene i Oslo. Fransiskushjelpens arbeide har to 
mål: å prøve å hjelpe dem som trenger det, og å prøve å aktivisere de 
troende i nestekjærlighet. Brevet gikk ut i oktober 1956 og fikk god 
respons.
 ~ Maria Giæver ~~

Fransiskushjelpen mottok i 1998 årets livsvernpris for sin innsats for 
smertelindring, pleie og omsorg ved livets slutt. Det er organisasjonen "For 
livsrett og menneskeverd" som står bak prisen, et materialbilde inspirert av 
salme 139 av kunstneren Petter Mohn.
Sosialminister Magnhild M. Kleppa sto for overrekkelsen, og i sin tale sa hun 
blant annet at Fransiskushjelpen med sin "aktive livshjelp gjør at kravet om 
aktiv dødshjelp svekkes". P. Johan Castricum OFM mottok prisen sammen med 
Anne Neset, representant for de ansatte. P. Castricum var selv med og støttet 
opp under Fransiskushjelpen i dens spede begynnelse. 
(fra katolsk.no).

Pilegrimstur til Assisi
Fransiskushjelpen skal drive sitt arbeide i Frans av Assisis ånd. Slik står 
det i verdigrunnlaget. Men hva er Frans av Assisis ånd, hva er det å jobbe i 
hans ånd? For å komme nærmere et mulig svar, reiser Fransiskushjelpen 
med 12 ansatte og frivillige hvert år til Assisi. Undertegnede er så heldig å 
være reiseleder. Målet for turen er å bli kjent på tvers av de forskjellige 
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tjenestene i organisasjonen. Et like viktig mål er å bli kjent med hvem 
Frans var, hans liv og tanker, tekstene han skrev, bønnene han bad og se og 
oppleve stedene han gikk og oppholdt seg. Med andre ord, som pilegrim å 
bli kjent med hans ånd. Her følger et kort innblikk i hvordan årets tur artet 
seg.

Etter å ha hatt 2 forberedelsesmøter der de 12 pilegrimene delte av 
sine forventninger, med innlegg om hva det vil si å være pilegrim og hva 
den katolske messen er, møttes vi tidlig en søndag morgen på Gardermoen.

På Fuimachino flyplass ble vi hentet med minibuss og bragt til stedet 
vi skulle bo, nemlig klosteret til The American Fransiscan Sisters of the 
Atonement. Her bor vi hvert år, og det er et fantastisk sted. Det første 
kvelden spiste vi alle pizza Quatro Formaggio på stamstedet Il Duomo. 
Deretter gikk vi i samlet flokk til La Rocca, festningsborgen som ligger 
som et vakttårn på toppen av Assisi. Der hadde vi den offisielle åpningen 
av pilegrimsturen med tenning av pilegrimslyset. Deretter startet hver dag 
halv åtte med frivillig morgenmeditasjon i kapellet til søstrene. Så var det 
frokost, og klokken ni startet formiddagens pilegrimsvandring til de hellige 
steder. Første dag gikk til S. Chiara kirken – hvor vi bla. stoppet opp under 
San Damiano korset, korset der Kristus talte til Frans og sa: ”Francesco, gå 
å bygg opp min kirke som du ser har falt i ruiner”. Så vandret vi videre til 
selve San Damiano-kirken, der OFM-fransiskanerne har ett av sine 
novisiat, og hvor Klara og søstrene levde.

Etter en god lunsj samlet vi oss i klosterhagen for innledninger og 
samtale rundt vårt verdigrunnlag sett opp imot vår konkrete virkelighet. 
Temaene vi tok opp var bla. Frans sitt liv og virke og hvordan det påvirker 
meg, forholdet mellom tilbaketrekning og arbeid, det å være en diakonal 
organisasjon, vårt sosialpolitiske ansvar og utfordringen mht. 
kriminalisering av horekunder. 

En av dagene dro vi tidlig med minibuss til Roma. Etter et besøk i 
Peterskirken guidet styreleder Klaus Beiske gruppen gjennom Forum 
Romanum og Colloseum, for så ende opp ved Pantheon, der vi inntok en 
bedre middag. Dagen etter var det fridag i Assisi, og styreleder og 
undertegnede gikk sin årlige tur over Subasiofjellet og ned til Spello. 
De andre dagene gikk til å besøke den store basillikaen San Francesco, der 
Frans og flere av hans nærmeste brødre ligger gravlagt, Chiesa Nuova, 
Santa Maria Degli Angeli nede på sletten og ikke minst Santo Stefano, 
hvor undertegnede giftet seg for halvannet år siden.

Et av høydepunktene var et besøk i Carceri, hulene og eremittstedet 
hvor Frans og brødrene trakk seg tilbake i stillhet og bønn. Her kunne de 



leve i måneder av gangen. Stedet innbyr til ettertanke og bønn, og 
deltakerne hadde halvannen time hvor de gikk hver for seg i stillhet.
Hver kveld gikk vi ut og koste oss med god italiensk mat. Noen syntes 
grappa smakte vondt, men de har ennå ikke skjønt at dette er den høyeste 
form for spiritus.
Turen ble på alle mulige måter vellykket og vi venter nå på å samles til 
reunion der vi skal se på bilder og evaluere turen. 

Assisi er som fransiskansk spiritualitet, den kan ikke beskrives, bare 
oppleves.

Fred og Alt Godt!

~ Ole Martin Holte ~~

"LIVET PÅ GATA"
LEGFRANSISKANERNE ARRANGERER ÅPEN DAG

Torsdag 12. oktober kl. 18.00-21.00 i St. Hallvard kirke og menighetssal.
Foredrag om "LIVET PÅ GATA" ved Ole Martin Holte, leder for 
Fransiskushjelpens Gatetjeneste. Foredraget tar utgangspunkt i erfaringer 
fra gatetjenesten, samt erfaringer som "uteligger i Oslo og København".

INNHOLD:
18.00: Messe
18.30: Enkel servering
19.00: Foredrag
20.00: Pause
20.15: Foredrag
21.00: Avslutning
VI ØNSKER DEG ET STORT   PAX ET BONUM! 
LEGFRANSISKANERNE
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E-pilgrimage for september tilgjengelig

På de offisielle hjemmesidene for Verdensungdomsdagene i 
Sydney 2008 ligger nå septemberutgaven av E-pilgrimage 
ute klar til nedlasting. Månedens tema er himmelen. E-
pilgrimage er et månedlig lite e-magasin med mye bra og 
lett tilgjengelig stoff. Et must for alle som skal til Sydney, 
lov å lese for andre også (nuk.no)

FAMILIESENTERET
Oslo Katolske Bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 2000. 
Kontoret har følgende hovedoppgaver:
Ekteskapsforberedelse, vern om livet, familieplanlegging,
veiledning til ektefeller, råd/inspirasjon til dem som lever i blandede ekteskap
Ansatte: Maria Elisabeth Fongen (leder), Elzbieta Schjetne (medarbeider, 
psykoterapeut) og p. Arne Kirsebom. 
Kontakt: familie@katolsk.no,
Akersveien 16A, Oslo
Tel: 23219545
Hjemmeside: http://www.katolsk.no/okb/familie/
(Familiekontoret, 20. april 2006)

Hva skjer i menigheten?
Messer på vietnamesisk
Fra og med september er messene på vietnamesisk flyttet fra den første til 
den andre søndagen i måneden. Som tidligere begynner disse messene kl 
13.00. Neste messe på vietnamesisk blir derfor søndag 10. september. Det 
vil være p. Michael Nguyen Duy Duong (se bildet) som vil holdemessene. 
Han kom til Norge i sommer og har fremdeles flyktningestatus.
Vi ønsker p. Michael velkommen ! 

Legfransiskanerne er en gruppe legfolk som møtes regelmessig og som 
prøver å ha Frans av Assisi som forbilde. I Norge har vi grupper i Oslo, 
Bergen, Lillestrøm og Tønsberg. Leder for Oslo – gruppen, som møtes i St. 
Hallvard, er John Edgard, tlf 22 32 32 51. Åndelig veileder er br. Bjarne 
Falkanger, tlf. 33195660.

http://www.wyd2008.org/index.php/en/wyd08_pilgrims/epilgrimage__1
http://www.wyd2008.org/index.php/en


Stille bønn i kirken
Torsdag 21 september, 26 oktober, 23 november, 14 desember fra kl 18.30 
til kl 20.00 samles vi til stille bønn i St. Hallvard kirke (det store 
kirkerommet).
Stillhet, tekstlesing, lystenning, Taizé – sang.
Åpent for alle ! Velkommen!
Kontakt: Aslaug Espe 41699337, 64942641

Retretter  -   Nesøya 
Høsten 2006 

St. Joseph Retrettsenter, Nesøya  (som vi presenterte i forrige nummer av 
Hallvardsvaka) har tilbud om følgende retretter i høst:

Torsdag 19. - søndag 22. oktober
Veiledere: s. Hedwig og p. Rory
Pris 1700,00

Fredag 10. til søndag 12. november:
Veiledere:  sr. Beate og p.Erik
Pris 1200 kr.

Adventsretretter
Torsdag 30. november til søndag 3. desember
s. Beate og p. Erik 
kr. 1.700,-

Fredag 08. til søndag 10. desember
s. Hedwig og p. Rory 
kr. 1.200,-

Ønsker du å melde deg på retrett, eller bare vite mer, kan du kontakte:

St. Joseph Retrettsenter
Sundveien 1, 1397 Nesøya
66 84 94 16                                 Retrett@stjoseph.no

Skriftemål
Skriftestolene i St. Hallvard er betjent i tiden mellom fromesse og 
høymesse på søndager. Andre tider etter avtale.

mailto:Retrett@stjoseph.no


Grunnkurs i troen
Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som 
ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den 
katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den 
katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen.Kurset 
holdes i menighetssalen i St. Hallvard og går over 11 torsdager frem til 
påske neste år, første gang torsdag 7. september kl 18.30 (efter 
kveldsmessen). Kursbrosjyre er utlagt i kirken og menighetssalen. Du 
finner også oversikten på menighetens sider på 
internett:http://www.katolsk.no/okb/Oslo/Hallvard/ 

Fransiskanerne – kall til preste – og ordenslivet
For 800 år siden kalte Kristus på Den hellige Frans av Assisi fra dette 
korset:

Kaller han på deg i dag?
Hver første fredag i måneden er det i år en 
spesiell messe i St. Olav der man ber for kall. 
Vi ber for alles kall i kirken, men spesielt for 
kall til prestegjerningen og ordenslivet,
Biskopen eller generalvikaren vil alltid være til 
stede. I oktober er det Fransiskanernes tur til å 
ha ansvaret for messen og treff / kirkekaffe 
efterpå.
Fransiskanerne i Norge inviterer til kallsmesse 
St. Olav domkirke fredag 6. oktober kl 18.00.
Efter messen er det treff i menighetssalen med 
kirkekaffe og en kort presentasjon av 

fransiskanerne, klarissene og legfransiskanerne.
Ungdomslaget i St. Hallvard (San Damiano) fremfører en spill om Frans 
av Assisi. 

Boksalg i kirken
Søndag 1. oktober vil Per Bang arrangere boksalg i kirken.Dersom du har 
pent brukte eller uleste bøker som du kan tenke deg å gi til formålet, ber vi 
deg levere dem til menighetskontret eller en av prestene snarest.
Alle inntekter fra boksalget går til menigheten.



ØNSKEBRØNNEN
Skriv dine ønsker til Ønskebrønnen og send dem til Hallvardvaka.
Vi bør gi Diakoniutvalget nytt navn – CARITAS-utvalget. Det sier mere 
om hva utvalget er. Mandatet kan være det samme som det 
diakoniutvalget har i dag, og utvalget vil kunne fungere som et utvalg i 
menigheten på like linje med øvrige utvalg.  ~Peggy Bruce~~

Hva har skjedd?

Feiring av p. Ronald i Kontaktklubben  15.03.2006
11. mars 2006 feiret pater Ronald Hølscher sitt 50 års jubileum som prest. 
Kontaktklubben og Fransiskushjelpen feiret dette med en fest onsdag 15. 
mars 2006. I høymessen kl. 11 konselebrerte prestene Ronald Hølscher , 
Gerard Filak, Janusz Fura , Jan Karwat fra Polen og Frans Szajer. P. Janusz 
Fura var hovedcelebrant og holdt også preken. 

I menighetssalen etterpå ble det servert et glass champagne til ære for 
jubilanten, og deretter middag, kaffe og kake. 

Frans sørget for at pater Ronald fikkt gratulasjoner fra pave Benedikt 
XVI, og fra  erkebiskop Giovanni Tonuci i Stockholm.  Gratulasjonene ble 
lest opp. Det ble også gratulasjoner fra biskop Bernt Eidsvig, Gerhard 
Schwenzer, Georg Müller, fra p. Ronalds provinsial i Amsterdam og fra 
pater Lars Frendel ofm, også Amsterdam.. I tillegg var det gratulasjoner fra 
ordensfolk og fra mange legfolk. Paul Orozcko gratulerte også fra 
Kontaktklubben og overrakte en blomst. Oddmund Berg sang et stev han 
hadde laget til jubilanten. 



De polske prestene som var til stede sang på latin ”Pluri moss annos”
Pater Ronald hadde som gave ønsket penger til et helseprosjekt i Ghana. 
Det ble lest opp en orientering om dette prosjektet. 
Christian Hveding avsluttet med fløytespill.  ~Peggy Bruce ~~

Feiring av p. Ronald på Holmlia
Søndag 26. mars 2006 feiret vi p. Ronald (Hőlscher) sitt 50 års jubileum 
som prest på Holmlia. Messen ble ledet av p. Frans og tilstede var også 
sogneprest Hans Erik Raustøl fra Den norske kirke. Det gledet p. Ronald at 
Hallvardsguttene sang under messen. I sin preken takket han Gud, for 
prestekall og for fint samarbeid med mennesker i Den norske kirke.

Etter messen gratulerte mange p. Ronald. Maria Danielsen gratulerte 
på vegne av St Hallvard Syd (Holmlia). Hun sa blant annet: Da jeg for ca.  
17 år siden for første gang deltok i en katolsk messe på Holmlia, hadde jeg 
en spesiell opplevelse. Messen ble feiret i Holmlia Samfunnshus, rett ved 
Biblioteket, i et lite rom, med plaststoler satt i halvsirkel rundt et vanlig 
bord. Pater Ronald kom med sin koffert, hvor han hadde alterduk og 
messeklær. Så feiret vi messe. Vi var en liten forsamling. Nesten alle var 
fremmedspråklige og hadde meget begrensede kunnskaper og ferdigheter 
når det gjaldt norske bønner og salmer. Men vi prøvde så godt vi kunne. Vi 
var selvsagt med for vår egen skyld, men likeså mye for ikke å svikte vår  
prest. Vi ble inspirert av deg til å yte, våge, til å gjøre vårt beste... Du 
satset, Pater Ronald, på den bitte lille forsamlingen. Du syntes det var 
viktig å bygge opp et messested her og brukte tid og krefter på det.  
Samtidig sto du i spissen for dialog med Den norske kirke. 



Resultatet av dette arbeidet kan vi se i dag. Vi har et godt og 
gjensidig berikende samarbeid med Den norske kirke og flere ganger årlig 
feirer vi økumeniske gudstjenester. 
~ p. Frans ~~

At de må være ett – Mortensrud 5. juni
Fra der jeg bor på Mortensrud, hører jeg alltid kirkeklokker om 
formiddagen på søndag. Men det er aldri «mine» kirkeklokker som ringer. 
Kirkeklokkene ringer fra Nordstrand og fra Mortensrud, to 
statskirkemenigheter i gangavstand fra hjemmet mitt – mens ingen 
katolske kirker ligger så nær at jeg kan høre dem hjemmefra. Det er derfor 
en aldri så liten begivenhet at jeg for en gangs skyld kan spasere til 
gudstjeneste, til en fellesgudstjeneste i Mortensrud kirke. Ingen messe, 
ingen vanlig søndag – mandagen etter pinse, annen pinsedag, er det ikke 
engang noen messeplikt. Men kanskje jeg treffer noen naboer der, naboer 
jeg vet er troendes til å gå i Mortensrud kirke iblant. For én søndag i 
måneden samles statskirkemenigheten i Mortensrud, pinsemenigheten 
Bydelskirken og Oslo søndre frikirke til fellesgudstjeneste i Mortensrud 
kirke. Og det hadde vært fint å være sammen med dem for en gangs skyld!

Om vi som katolikker ved vår deltagelse i felleskristne 
arrangementer kan styrke våre protestantiske brødre og søstre i sin kristne 
tro, om de så velger å forbli protestanter, så er det en god ting (og om de 
skulle styrke oss i vår kristne tro, så er det ikke å forakte det heller). Det er 
jo oppmuntrende å oppdage at en nabo går til gudstjeneste eller kristne 
møter. Det hender at man som katolikk møter en viss skepsis, men langt 
oftere at vi har noe felles, at vi anerkjenner hverandre som kristne – vi 
bekjenner, sammen, én dåp til syndenes forlatelse.

Så gikk jeg da, i finværet. Fant plass sammen med rundt 550 andre – 
inkludert en håndfull katolikker – inne i det fine kirkebygget, hvis 
arkitektur visstnok møtte massiv motstand i etablerte departementskretser 
– jeg så i sin tid et program av Gerhard Helskog i TV2 om nettopp 
Mortensrud kirke. Pater Frans dukket opp og bekreftet den katolske 
deltagelse med sin kuttekledde tilstedeværelse. Vi sang gamle sanger om 
igjen, nærmere bestemt ”Oh freedom” som jeg husker å ha øvd på i katolsk 
ungdomskor. Barna fikk gå ut til boller og saft og aktiviteter i 
menighetssalen. Pinsepastor og TV-forkynner Egil Svartdal holdt en 40 
minutters preken, uten at jeg kjedet meg eller duppet av. Det var både 
morsomt og oppbyggelig. 



Jeg tenkte at den katolske deltagelsen måtte skyldes biskop Bernts 
besøk i Mortensrud kirke på en ”vandringskveld i januar”. Fantastisk! Men 
nei, jeg fikk høre at dette er et arrangement som har funnet sted en gang 
annethvert år siden 1998. Og det gikk etter hvert opp for meg at vi 
katolikker ikke var kommet inn i den fellesgudstjenesten som jeg kjente til 
fra mine naboer. Ikke den hver måned, men en annen annethvert år. Og jeg 
så bare én nabo der, og han tok bilder til menighetsbladet der – og til 
Hallvardsvaka, siden ha ga meg tillatelse til å trykke dem her. Alle de 
andre naboene hadde vel vært der dagen før, på selveste pinsedagen. På vei 
ut tok alle deltagende prester og pastorer folk i hånden, og jeg sa hva jeg 
tenkte til Mortensruds sogneprest Svein-Erik Skibrek: det hadde vært fint 
om vi katolikker kunne vært med oftere, på fellesgudstjenester ellers.

Etterpå kom jeg til å tenke på at det kunne vi jo egentlig. Kanskje? 
Våre prester kan ikke gjøre alt alene, de er for få til det. Vi legfolk har, på 
vår måte, like stort ansvar for økumenisk arbeid som prestene. For det 
hjelper lite om teologene kommer frem til fine felleserklæringer, om ikke 
legfolk – grasrota, så å si – klarer å etablere et fellesskap med våre døpte 
naboer.For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant 
dem.     ~ Jan Frederik Solem ~~

Lars-Erik Rikheim utnevnt til kirkelig assistent i St. Hallvard
Den 18. juli ble Lars-Erik Rikheim utnevnt av biskop Bernt Eidsvig til 
kirkelig assistent i St. Hallvard. Det betyr at han skal hjelpe prestene med å 
utføre sine oppgaver, spesielt dele ut den hellige kommunion til de troende 
under messen, bringe kommunionen til de syke og i prestenes fravær holde 
ordets gudstjeneste med kommunionsutdeling.

Lars-Erik er 35 år, gift, har en sønn på ett år og venter sitt andre barn 
denne måneden. Han bor i Vallegaten og er derfor formelt medlem av St. 
Olav menighet. Han er utdannet teolog og har hatt mye kontakt med 
fransiskanerne både i Norge og i Nederland. Sammen med p. Nikolas er 
han ansvarlig for menighetens grunnkurs i troen beregnet på konvertitter 
og andre interesserte.

Til daglig jobber han med et prosjekt om enslige, eldre menn i 
Kirkens Bymisjon, et prosjekt om kirkehistorie på Universitetet på 
Blindern samt er med på et prosjekt om rekruttering av frivillige til 
eldreomsorg blant annet i samarbeid med Fransiskushjelpen.



Thomas Hole, med klosternavnet Hallvard, avla sine første løfter lørdag 
5. august sammen med åtte medbrødre i novisiatet. Løftene ble avlagt 
under en messe St. Fransiskus kirke i Borki Wielkie. Hovedcelebrant var 
provinsialminister p. Chomik.

Tredobbelt ordensjubileum hos St. Josephsøstrene
Den 13.august var det stor feiring hos St.Josephsøstrene på Grefsen. Søster 
Tarcisia Bornemann, Søster Katharina Benkhoff og Søster Beate Grevenkamp 
var jubilantene (70-, 50-, og 25-års klosterliv).
Det hele startet med en messe ved biskop Bernt, sammen med p.Berlislav og 
p.Frans. Etter messen var det servering av drikke og litt å spise, og folk fikk 
sjansen til å gratulere jubilantene. Sr Beate har jobbet i St Hallvard i mange år, 
og det ble gitt en spesiell gave til henne  på vegne av menigheten, samt en gave 
til søstrene.  ~ Kristin Espe Bjørnstad ~~

Tro og Lys – bevegelsens internasjonale møte i Escorial, 
Spania
Den 14.-21.juli i år hadde Tro og Lys sitt internasjonale møte utenfor 
Madrid, Spania. Tro og Lys er en internasjonal, kristen organisasjon som 
arbeider for å gi utviklingshemmede og familiene deres en plass i kirken 
og i samfunnet. Den ble startet i 1971, og har vært i Norge siden 1990. 
Ca. 260 mennesker fra 78 land deltok på møtet. Programmet var veldig 
variert. Generalforsamling og møter om finanser, verksteder og foredrag 
av bl.a. Jean Vanier. Det ble arrangert dagsturer til bl.a. Madrid (St. 
Ignatius), Avila (Teresa av Avila) og Segovia (Johannes av Korset), og den 
andre dagen var det stor feiring med Tro og Lys - grupper fra Madrid. 

Fra Norge reiste 3 personer, nasjonal leder Britt Dahl, tolk Kristin 
Espe Bjørnstad og leder for Skandinavia og Estland Aslaug Espe.
Tro og Lys arrangerer et internasjonalt møte hvert 4. år, sist i Roma i 2002. 

Det internasjonale felleskapet er veldig viktig i Tro og Lys, gjensidig 
støtte mellom de forskjellige landene og kulturene. Dette kom tydelig fram 
for de fra Libanon denne gangen. De måtte reise hjem halvveis i møtet, 
pga situasjonen i hjemlandet. Kvelden før de dro ble det holdt våkenatt for 
Libanon, og er det noe jeg aldri kommer til å glemme er det den 
libanesiske prestens siste ord før avreise, ”Ikke glem oss.”
 ~ Kristin Espe Bjørnstad ~~

http://www.stjoseph.no/sr.Tarcisia.htm
http://www.stjoseph.no/sr.Tarcisia.htm
file:///home/thole/


Vår kjære sakristan og kateket avla evige løfter 26 august kl 11.30 i St. 
Olav domkirke. Sr M. Alexandra heter hun og ble født i Knuróv i Polen i 
1976. Hun trådte inn hos Elisabethsøstrene i 1999 og avla de første løfter i 
kapellet på Nordstrand i 2001.
Gratulerer og takk for din innsats i St. Hallvard!

Hovedøya klosterbibliotek – boklansering
I Hallvardsvaka nr 2/04 skrev vi om planene for et «klosterbibliotek» på 
Hovedøya. Primus motor Tore Hermundsson Vigerust har nå klart å realisere 
biblioteket med støtte fra Oslo kommune, bokgaver, og ikke minst lokaler. 
Biblioteket har fått plass i annen etasje i Lavetthuset, like ovenfor fergekaia. I 
utgangspunktet har biblioteket bare åpent på lørdager og/eller søndager i 
sommerhalvåret, og bøkene kan bare «nytes» på stedet – de er ikke til hjemlån. 
Bøkene settes ut etter hvert som de blir katalogisert og klassifisert; foreløpig er 
noen hundre bind kommet ut på hyllene. Her finnes litteratur om kirkehistorie, 
klosterhistorie og ordenshistorie fra mange steder og på mange språk – norsk, 
engelsk, tysk, tsjekkisk, ungarsk, arabisk… 

Foreningen «Middelalderforum» ble startet av studenter ved Universitetet 
i Oslo 1981, og er siden blitt drevet av studenter. De har de siste årene utgitt tre 
bind i skriftserien «Religiøse ordener i middelalderens Norge». Det dreier seg 
om bearbeidede utgaver av hovedoppgaver ved Historisk institutt ved 
Universitetet i Oslo, og er et godt tiltak for å gi dem en større leserkrets. Bind 1 
utkom 2002 og handler om augustinerne og deres klostre i Norge. 
Bind 2 (om cistercienserordenen) og 3 (om johannitterordenen) ble offentlig 
lansert ved et arrangement i Hovedøya klosterbibliotek 28. juni. Jeg talte 
omtrent 25 oppmøtte; en liten skare som omfattet både akademikere og mer 
folkelig historieinteresserte. Enkelte spørsmål til forfatterne vitnet om hvor 
eksotisk og mystisk kloster- og ordensliv fremdeles fortoner seg for mange. Det 
syntes å være vel så interessant for enkelte tilhørere å bringe på det rene om det 
finnes cisterciensere i Norge i dag, som det var å få vite mer om 
cisterciensernes praksis i middelalderen. De to bøkene er svært forskjellige, og 
det er naturligvis ordenene de omhandler også. Dag Sverre Henriksens bok om 
cistercienserne har den lett mystiske undertittelen «Den som har holdt seg skjult 
har levd godt». Han har primært satt for seg å undersøke forholdet mellom 
cisterciensernes tilbaketrukkethet og samfunnet i middelalderens Norge, men 
går både inn på ordenens spiritualitet og dens historie i Norge og Europa for 
øvrig.
Cistercienserordenen : den som har holdt seg skjult har levd godt / Dag Sverre 
Henriksen. – Oslo : Middelalderforum, 2005. – 190 s. – (Religiøse ordener i  
middelalderens Norge ; 2). – ISBN 82-92462-01-5

Trond Svandals bok om johannitterordenen (kanskje mest kjent i dag som 



Malteserridderne) har undertittelen «En ridderorden ved verdens ytterste 
grense» og fokuserer på Værne kloster i Rygge, som var det eneste ordenshus 
johannitterne hadde i Norge. Ifølge Svandal var det neppe noen staute riddere 
bosatt der: det dreide seg snarere om et lite hus med tre-fire mann som hadde 
som sin primære oppgave å skaffe midler til ordenens virke i Det hellige land – 
eller senere på Rhodos og Malta. Midlene kom fra avkastningen fra det 
jordegods som tilhørte ordenshuset, samt tiende fra kongshirden.

Johannitterordenen : en ridderorden ved verdens ytterste grense / Trond 
Svandal. – Oslo : Middelalderforum, 2006. – 177 s. – (Religiøse ordener i  
middelalderens Norge ; 3). – ISBN 82-92462-11-2
~ Jan Frederik Solem ~~

Ny regel om kirkebidrag og skattefritak
I 2004 var regelen den at man kunne få fradrag på skatten for kirkebidrag (og 
andre gaver) inntil kr 6.000 pr år. Denne grensen ble i fjor hevet til kr 12.000! 
Dersom du lurer på noe i denne forbindelse, så kontakt menighetskontoret.
Husk biskopens anbefaling om å gi 1% av brutto inntekt som kirkebidrag.
Pål Bratbak og Phy Nguyen mottar ordinasjonskandidaturet

~  Arthur Haakonsen ~~
Mandag 14. august meddelte biskop Bernt Eidsvig ordinasjons - kandidaturet 
til prestestudenter Pål Bratbak og Phu Nguyen. Dette skjedde i kveldsmessen i 
St. Hallvard. 
Ordinasjonskandidatur vil si at den kommende presten får en formell 
anerkjennelse fra bispedømmet eller ordenen han studerer på veiene av. Som 
biskopen forklarte markerer dette avsluttningen på bispedømmets "skepsis" og 
begynnelsen på et gjensidig tillitsforhold hvor bispedømmet gir sitt endelige 
'ja' til studentene. Dette innebærer at Phu og Pål har valgt, og har blitt akseptert 
av, Oslo Katolske Bispedømme for sitt kommende virke som prester. OKB står 
da fritt til å plassere de nyutdannede prestene dit hen det vil innenfor sitt 
virkeområde. 
Pål kjenner vi godt som ministrantveteran og konfirmantleder i menigheten. 
Han påbegynte sine prestestudier ved Allen Hall i London høsten 2002. Han 
studerer nå ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og har nylig blitt 
formann i Pro Scandiæ Populis - foreningen for nordiske preste- og 
ordenskandidater. 
        Phu er litt mindre kjent for menigheten da han er oppvokst i Kristiansand. 
Han studerer ved Det pavelige universitetet Angelicum, som også ligger i 
Roma. Han har vietnamesisk bakgrunn og kom til Norge som båtflyktning i 
1981. Både Pål og Phu bor ved det svenske kollegiet i Roma. 



Enerhaug-nytt
Døpte
28.01.06 Jesper Greve Brekke (St. Olav)
18.03.06 Maximilian Brage Friedel (St. Olav)
25.03.06 Shane Malabed Castañares (St. Olav)
28.03.06 Audun Bjerke Vestre (voksendåp, St. Olav)
28.03.06 Rahel Hantal (voksendåp, St. Olav)
01.04.06 Markus Oliver Figueroa (St. Olav)
08.04.06 Jasmine Isabelle Reinsborg (St. Olav)
09.04.06 Alessandra D’Ercole (Italia)
11.04.06 Jensica Benedict (St. Hallvard)
11.04.06 Bernica Benedict (St. Hallvard)
17.04.06 Jakub Oskar Sliwka (St. Olav)
22.04.06 Maria Isabelle Carillo Ortega (St. Olav)
22.04.06 Lill Chideraa Sommerin Uzoigwe (St. Olav)
30.04.06 Zoltan Lukacs Benedek (voksendåp, Elisabeth-hjemmet)
01.05.06 Julia Maria Nguyen (De vietnamesiske martyrers kapell)
01.05.06 Julie Le (De vietnamesiske martyrers kapell)
06.05.06 Angela Therese Fano Nones (St. Olav)
13.05.06 Lina-Noaya Luamba (St. Hallvard)
13.05.06 Jilabo Luamba (St. Hallvard)
21.05.06 Deilina Essayas Hailemariam (St. Hallvard)
27.05.06 Milena Belén Cabello (St. Olav)
27.05.06 Tricia Angelica Garque Boye (St. Olav)
27.05.06 Jenny Emilia Halvarsson Stenersby (St. Olav)
28.05.06 Jan Zuba (St. Hallvard)
03.06.06 Magdalena Frølich Brekke (St. Hallvard)
03.06.06 Angelina Nicole Carlsen (St. Hallvard)
04.06.06 Emilia Pulido Ulvang (Holmlia kirke)
05.06.06 John Henrik Neergaard (Øre kirke, Møre og Romsdal)
10.06.06 Rebecca Cabot (St. Hallvard)
10.06.06 Alysa Ocampo Jamil (St. Olav)
10.06.06 Pablo Amundsen Zamora (St. Olav)
10.06.06 Jeremiah Moses Ocampo Millares (St. Olav)
17.06.06 Kacper Markus Lipok (St. Hallvard)
17.06.06 Tim Vu (St. Josephs kapell)
24.06.06  Lebron Duayne Dolor (St. Hallvard)
24.06.06  Milena Cristina Tolo (St. Hallvard)
24.06.06  Yafeit Seare Woldu (St. Hallvard)
24.06.06  Mikael Isaias Weber Westby (St. Olav)



01.07.06  Brandon Ho (St. Hallvard)
08.07.06  Yasmin Celeste Kalle (St. Hallvard)
05.08.06  Son May Vu-Pham (St. Magnus)
12.08.06  Mathea Cathrin Kohoutek Rue (St. Olav)
19.08.06  Aila Christiane Tønnesen Borgen (St. Hallvard)
19.08.06  Likita Jaang Konlan (St. Hallvard)
20.08.06  Selma Dorthea Scheffels Cholodzinski (Nesodden kirke)
27.08.06  Fiona Amalie Josephine Sheehan (St. Hallvard)
02.09.06  Mayanne Amore Ragay Gerardo (St. Hallvard)

Opptatt i kirkens fulle fellesskap
27.05.06    Unni Kristine Winther (Lunden kloster)
Ekteviet
30.04.06  Jeannie Joy Yanson Pascual og Willson Castillo Pagulayan 
                (St. Olav)
01.07.06  Kristina Kutrovac og Sami Hazirai (viet på Kløfta)
Døde
22.04.06 Jan Gunnar Rusek
17.05.06 Miguel Angelluis Vilches Segovia
25.05.06 Ladislaus Deren
26.06.06 Raymonde Catherine Aune
21.08.06 Aleksander Latek

Gudstjenestetider
St. Hallvard kirke
Søndag: kl. 09.35 fromesse og kl. 11.00 høymesse (første søndag i måneden er  
det familiemesse)
1. søndag i måneden: messe på tamil kl 17.30
2. søndag i måneden: messe på vietnamesisk kl. 13.00
3. søndag i måneden: messe på tamil kl. 17.30
Siste søndag i måneden: messe på polsk kl. 13.00
Mandag til lørdag: kl. 18.00 messe (messen på lørdag er 1. søndagsmesse)
Onsdag: kl. 11.00 hverdagsmesse, Kontaktklubb
Lørdag: kl. 10.00 hverdagsmesse
St. Hallvard Syd – Holmlia messested (Holmlia kirke)
Søndag: kl. 17.00 messe
Nesodden messested: Nesodden gamle kirke: 24/9, 22/10, 19/11, 17/12 kl 
17:15– 24/12 kl 23:15  (møt tidlig) 



 Det er vesper og sakramentstilbedelse 
hver tirsdag etter kveldsmessen.

Katekese og konfirmantundervisning i St.Hallvard 

St. Hallvard kirke
Se:    http://www.katolsk.no/okb/oslo/hallvard
tel: 23303200
Mandag til fredag kl 1000-1400

Holmlia messested
tlf 22610217
Torsdager fra kl 1100 – 1400

Staben i St. Hallvard menighet
Sogneprest:

p. Nikolas Goryczka ofm.
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 91 88 50 24
Nikolas.Goryczka@katolsk.no 

Kapellaner:
p. Frans Szajer ofm.
Akersveien 16B, 0177 Oslo
tlf. Priv: 23 21 95 71 / 92 02 15 49
Frans.Szajer@katolsk.no 

p. Mariusz Lewandowski
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 41 45 54 22
Mariusz.Lewandowski@katolsk.no 

p. Gregor Gryz
Enerhauggt 4, 0651 Oslo
tlf. Priv: 23 30 32 15 / 97 65 58 54
Grzegorz.Gryz@katolsk.no 

Menighetssekretær:
Frode Eidem
Frode.Eidem@katolsk.no

Organist:
Sara Strazynski
Sara.Strazynski@katolsk.no

Vaktmester:
Don W. Rajan

Renholder:
Aleksander Latek

Frivillige på kontoret:
Romana Funnemark, Berit  
Müller, Eileen Tørnes, June 
Skaug

Leder av menighetsrådet:
Mary-Ann Ruud Jensen
Glimmerveien 24, 1155 
Oslo  tlf. Priv: 23 38 07 84
mary-a-r@online.no 
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B-økonomi
Returadresse:

St. Hallvard kirke
Enerhauggt. 4

0651 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake 
tilavsender med opplysning om den nye adressen.

St Hallvard kirke
Enerhauggt.4, 0651
tel: 23303200
Fax: 23303201
e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no
http://www.katolsk.no/okb/oslo/hallvard

Kontortid
Mandag til fredag kl 1000-1400

Holmlia messested
Ravnåsveien 28,1254 Oslo
tlf 22610217
Torsdager fra kl 1100 – 1400

Hallvardsvaka
Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til 
Aslaug Espe, Skogfaret 10, 1430 Ås
e-post:hallvardsvaka@katolsk.no 
Ansvarlig redaktør: p.Nikolas Goryczka ofm
Redaktør: Aslaug Espe
Redaksjon: Kristin Espe Bjørnstad, Arthur Haakonsen, Jan Frederik 

 Solem og Ole Martin Holte 

Hjelp oss å holde kartoteket i orden. Si fra om du flytter eller om vi  
bruker feil navn, adresse, om husstanden mottar flere eksemplarer osv.  
Send oss gjerne en e-post... TAKK!!

Trykk: Haakon Arnesen as.Oslo
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