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Kjære medlem 

 

Sommeren er her ferietiden kommer. Lyse og kjærkomne dager hvor vi ønsker oss sol og 

varme. Har satt sammen noe av det stoffet som er tilflytt sekretariatet siste halve året. For 

utfyllende vises til hjemmesiden. 

 

Ønsker dere alle en god sommer. Kjør pent og ha det trivelig! 

 

Leiv Sigmund Hope  

 

 
DET NORSKE DIAKONFORBUND 

SEKRETARIATET  

 

Besøks- og postadresse: 

Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO 

Telefon: 23081460, Telefaks 23081469    

E-post : diakonforbundet@diakonforbundet.no   

Hjemmeside: www.diakonforbundet.no 

 

Forbundsleder: 

Randi Bergkåsa 

Sørsletta 9,  0756 OSLO 

Tlf : M 40036493 

E-post: diakon@oesteraas-menighet.no 

 

 

STIFTSLEDERE:   

Oslo stift     

Anette Norman 922 52 779 an628@kirken.no 

Borg stift     

Svein Arne Bergli 975 83 956 svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no 

Hamar stift     

Ingunn Liseter 976 82 694 ingliseter@gmail.com 

Tunsberg stift     

Edel Merete Gervin 32 98 91 84 gervin@drammen.kirken.no 

Agder-og Telemark stift     

Arild Tjørve 905 81 956 arild.tjorve@kristiansand.kommune.no 

Stavanger stift     

Magne Bjåstad 993 77 242 mabj.mbs@gmail.com 

Bjørgvin stift     

Astrid Fylling 971 75 733 af226@kirken.no 

Møre stift     

Emil Knardal 984 79 434 emil.knardal@kirken-aalesund.no 

Nidaros stift     

Pål-Arne Winsnes 917 08 104 PW524@kirken.no 

Sør-Hålogaland stift     

Vigdis Larsen 4889 53 347 vl465@kirken.no  

Nord-Hålogaland stift     

      

 

Generalsekretær: 

Leiv Sigmund Hope 

Ramstadåsveien 20 A, 1363 Høvik 

Tlf A: 23081463 Tlf P: 67580987  

Tlf M: 40065440 

E-post:  

leiv.sigmund.hope@diakonforbundet.no 
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Alf B. Oftestad 

KIRKE FELLESSKAP OMSORG 
 

Nestor i diakonifaget Alf B. Oftestad har nå, i en alder av 

86 år, gjort ferdig arbeidet med diakoniens historie helt 

frem til vår tid, til begynnelsen på 2000-tallet. Med dette 

er i alt fire bøker, hvorav bok 2 og 3 er i ett bind, 

kommet fra hans hånd.  

Det foreligger da en bred gjennomgang av hvordan 

diakonien har utviklet seg gjennom historiens gang, om 

de ulike samfunnsstrømningene som har påvirket og om 

hvordan kirken gjennom årene har respondert på sin 

samtid. Han trekker som et særlig prosjekt i sin 

presentasjon hvordan dette har utviklet seg i Norden. 

 

Oftestad skriver at det er tre hovedpunkter som følges i 

historiepresentasjonen; Diakoniens kilde og basis, 

Diakoniens handlende subjekt og Diakoniens målsetting. 

Videre er det fem motiver som karakteriserer analysen av 

de historiske epoker;  

- Kirkens ordninger og forfatning,  

- Forholdet kirke- samfunn – stat, 

- Kirkens lære og hvordan den nedfeller seg i praksis, 

- Gudstjenestelivet, 

- Diakoniens forhold til kirkens ulike tjenester. 

 

Bøkene er satt opp svært oversiktlig og de er forbilledlig godt utstyrt med noter og 

kildehenvisninger slik at det er lett å finne utdypende stoff om emner en vil vite mer om. 

Er i så måte et oppslagsverk og en beskrivelse av kildetilfang både for den som kikker innom 

kirkehistorie og ikke minst diakonihistorie.  

 

Oftestad avslutter, etter å ha tatt leseren med gjennom to sekler, bok 4 slik når han beskriver 

fremtiden for diakonien: « Å møte fremtiden er først og fremst en vei tilbake til ad fontes (til 

kilden) og det grunnleggende for kirkens diakoni som bare Guds ord viser oss.»  

 

Vi gratulerer Alf B. Oftestad med fullført verk. Det må finnes hos alle diakoner, til refleksjon 

og inspirasjon for tjenesten. Utgitt på Luther forlag. Siste bind koster kr 449,-. 

 

LSH 

 

*************************************************************************** 

 

 

Som medlem i Diakonforbundet får du 20 % 

rabatt på alle skadeforsikringer! 
  

I tillegg tilbyr vi blant annet en spesialtilpasset innboforsikring som også dekker dine 

spesielle behov for forsikring av eiendeler og utstyr som du benytter i utøvelse av ditt yrke. 

Det gjelder for eksempel skader på liturgiske klær, seremonielt utstyr, bibler og liturgiske 

bøker som du har med deg. I tillegg er du bedre sikret bl.a. mot tap som følge av 

innbruddstyveri fra garderobeskap og bil. 
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Biskop Kari på russefest 

Oslo bispedømme 14.5.2018  

- Jeg er 57 år og ikke i målgruppa, men kirken skal være der folk er, sier biskop Kari 

Veiteberg. Natt til søndag 13. mai besøkte hun Tryvann der russ fra Oslo og omegn slo seg 

løs som russ gjør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kirken hadde for fjerde året på rad en egen «Varmebuss» der slitne, glade eller bortkomne 

russ kunne få en prat, en kopp kakao og litt omsorg. - Bare i løpet av èn natt delte vi ut 500 

kopper, forteller Siri diakon. 

- Veldig bra med denne bussen, sier en av russejentene. -I går ble venninna mi skikkelig 

dårlig og da fikk vi hjelp fra folka i varmebussen, forklarer hun. Maria og Madelen fra 

Nesodden nikker enig. – Det er flott at kirken gjør dette, mener de. 

Mange vil profittere på russen 

– Det er viktig at det er noen voksne og edrue mennesker her som ikke er ute etter å profittere 

på dem, sier ungdomsdiakon Siri Nilssen i Helgerud menighet. Sammen med diakon Gunn-

Iren Tangen i Fagerborg og Anne Elisabeth Lønningen i Oppegård utgjør hun 

aksjonskomiteen for «Varmebussen». 

«Vi er gode på omsorg» 

-Natt til søndag 13. mai ville biskop Kari Veiteberg opp til Tryvann for å gi sin støtte til 

diakonene og ta en prat med russen. 

Biskop Kari Veiteberg besøkte russen og kirkens "Varmebuss" på Tryvann.  

Foto: Finn Folke Thorp, Den norske kirke 

 

https://www.facebook.com/biskopkari/
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Vi vet at russearrangement på Tryvann kan være ganske slitsomt for mange av ungdommene. 

Vi som er der fra kirken er gode på omsorg, samtaler og å lage trygge rom, sier biskopen. 

Ikke lenge siden russen var konfirmanter 

Markus fra Elvebakken kommer slentrende bort til biskopen og klapper henne på skulderen. 

Han er kjempefornøyd med bussen og vil gjerne bli tatt av bilde av. Thorstein og Victoria har 

slått seg ned inne i bussen med hver sin kopp kakao. Det er ikke lov å ta med alkohol inn, 

men utenfor flyter det i strie strømmer av både medbragt og solgt. – Det er ikke så lenge siden 

mange av disse rød- og blåkledde var konfirmanter hos oss, slår Kari fast. 

Biskopen stolt av diakonene 

- Høy musikk, kaos og surr, er ikke min greie, men jeg er overrasket over hvor bra det er 

organisert. Kristenrussen hadde egen bod med kjempekø til gratis vafler. Og diakonene og 

andre ansatte gjør en fabelaktig innsats.  Foruten Siri Nilssen var gateprest Morten Andreas 

Karlmark (domkirken), diakon Randi Bergkåsa (Østerås), kateket Maria Liholt (Asker) og 

trosopplæringsleder Jenny Stige Haugen (Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker) på vakt 

denne natten.  

 

- Jeg er stolt av dem, smiler Kari Veiteberg. 

Det er stiftsstyret i Diakonforbundet som har tatt initiativ til og arrangerer prosjekt 

«Varmebussen». Prosjektet gjennomføres med økonomisk støtte fra de tre fellesrådene i Oslo, 

Asker og Bærum. 

******************************************************** 

SENIORSAMLING DIAKONHJEMMET  

 

Tirsdag 15 mai var det igjen seniorsamling på Diakonhjemmet. 

Noen og tjue deltakere fikk høre Sindre Skeies refleksjoner rundt 

det å kommunisere diakonibegrepet i vår tid. Inspirerende og 

flott å lytte til. I tillegg hadde han med noen av sine nyskrevne 

salmer som vi fikk anledning til å bli kjent med. 

Skeie var i sitt foredrag innom hva som er diakoniens vesen og 

hvordan den utfordrer oss som mennesker og som kirke. Han 

knyttet dette til tre begreper; 

- VOCATIO,- kall. Et kall til enkeltmennesker, til noen å 

bli diakoner og til organisasjoner og institusjoner. 

- AD- VOCATIO. Samme ord som advocacy som etter hvert blitt et kjernebegrep i 

diakonien. Det å stå opp for noen, være talerør, være en kritisk røst, ha politiske 

implikasjoner. Nært nyttet til kirkens vocatio. 

- PRO-VOCATIO. Vi finner orden i provokasjon. Gjerne forstått som en handling som 

vekker kraftig motstand og sterke reaksjoner. Skeie henviste til Nordstokke som 

holder frem at provokatio betyr å kalle frem. Kalle frem nye måter å se, vurdere og 

handle på.   

 

Vi satser på å finne rom for samling til høsten også.  

LS 

http://www.diakonforbundet.no/
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«Dette er et eksempel på profetisk diakoni;  

at man står opp for noen som ikke selv har et talerør. Det mener jeg er 

en oppgave kirka må ta.» 

 

Av: Olav Egil Aune, Vårt Land 

Diakon Signe Myklebust i Fjell og Strømsgodset menigheter i Drammen – du lar 

flyktninger få bo sammen med deg i en liten leilighet på 72 kvadratmeter. Det må jo bli 

tett, da? 

– Jeg tenker slik at når jeg er vigslet til å være diakon, så handler det om å materialisere troen. 

Vi skal vise Guds kjærlighet i verden, ikke sant. Og da er det lettest for meg å få det til når jeg 

ikke setter for mange skiller mellom jobben og fritida mi. Når jeg ser mangfoldet i miljøet her 

i kirka og at det også er folk med en annen tro enn min som stiller opp som frivillige, så tror 

jeg det er fordi jeg og mange med meg åpner for å bli venner med folk. Vi tenker ikke at her 

er en person jeg skal hjelpe eller forholde meg til akkurat nå, men aldri mer – vi må åpne for 

at vi kan være noe for hverandre. 

Kirken som en slags sjømannskirke på flatbygdene? 

– Jeg vil heller kalle det et møtested for alle. For vi henvender oss til mange flere enn de som 

kjenner sjømannsmisjonskonseptet. 

Men det går i vafler, her også? 

– Ja, og jeg opplever at folk er glade for å komme hit. Det er blitt en del av lokalsamfunnet 

som de fleste kjenner. Skoleelevene som kommer på onsdagene og torsdagene og får suppe 

og vafler, de fleste av dem har en annen tilhørighet enn den kristne. Maten er én ting, men 

musikk er også en inngang. Vi har åpen peisestue med servering av mat, både før og etter en 

konsert i kirkerommet. Hos oss er det sjelden tørre kjeks, folk baker og lager suppe fra 

grunnen av. Det gjør mye, tror jeg. Akkurat i dag er to pensjonerte lærere, en gruppe med seks 
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ungdomsskoleelever og læreren deres og en kurdisk flyktning sammen om å lage «nabokafé» 

i Fjell kirke. Min oppgave er å føre dem sammen – og så skjer det noe magisk når de møtes 

og samarbeider. Jeg har lært meg at å invitere folk til å delta med ett eller annet, er bedre enn 

bare å invitere. 

Nattverden er jo også et måltid? 

– Det er jo en parallell, det er det. Men når det er sagt, nattverden er ikke for troende av alle 

slag. Under nattverd og når det er nattverdkø her i kirka, har det hendt at en muslim eller en 

sikh stiller seg opp – da har vi spurt om han/hun virkelig mener det. Nattverden er én ting, 

men det vanlige måltidet vi akkurat snakket om, er også et måltid i kirka. Det har noe av det 

samme i seg. 

Men så er det slik at du tar asylanter og andre som trenger tak over hodet inn i din egen 

leilighet og lar dem få bo på gjesterommet eller i stua. Fra enkeltpersoner til små 

familier. Vi andre, som bor på atskillig større grunnflate, synes det er greit med besøk 

av venner og slektninger et par, tre dager, men vi er glade når de drar igjen, det har noe 

med privatlivet å gjøre? 

– Før jeg flyttet til Drammen og kjøpte en leilighet her, bodde jeg i kollektiv. Så var det en 

venninne, jeg møtte henne gjennom Korsvei-miljøet, som jeg tilhører – hun bor ganske smått, 

og i stedet for å kjøpe nye klesskap til alle klærne og tingene sine, bare bestemte hun seg: 

Ting ut, liv inn – og lot vanskeligstilte på boligmarkedet få bo på soverommet sitt. Jeg har 

større plass enn henne, tenkte jeg, og så ble jeg inspirert til å gjøre det samme. Først hadde jeg 

ei tysk jente, som bodde hos meg. Så ballet det på seg, folk som har bodd en måned, noen 

mindre, noen mer. På denne tida i fjor bodde jeg sammen med et syrisk vennepar, mens de -

pusset opp sin egen leilighet. Det utviklet seg en tillit, så jeg tenkte det går jo fremover, dette 

her. Ikke slik at jeg tenkte på det, det ble bare slik, det er bare en annen måte å leve på. Det 

har jo skjedd at jeg kommer hjem og noen sitter og ber en muslimsk bønn i stua mi eller på 

soverommet. Det opplever jeg som fint. At det er flere her hjemme, som ber. 

Hvor starter begrepet snill og god – hvor snill og god må man være for å være ordentlig 

snill og god? Mange av oss får det ikke til? 

– Jeg vet ikke. Men jeg tror det er noe farlig med vår tids individualisme. Uten at jeg er 

«snill» og «god», alltid, ser jeg at de vennene jeg har fått, folk jeg ikke kjente, har jeg fått 

gjennom den kollektivistiske delen av kulturen. Hvis vi i større grad tenker et vi, at vi deler, 

da – slik tilfellet er med dem jeg kjenner som kommer fra for eksempel Etiopia og Syria – er 

det også lettere å ha det bra. Da er det ikke jeg som er den viktigste, men rausheten i 

fellesskapet. Det er jo det som ligger i Frans av Assisis bønn, som mange er glad i – «La meg 

ikke søke så mye å bli elsket, som å elske». 

For ikke lenge siden ble det bestemt at asylmottaket i Dramme skulle legges ned, da ble 

mange engstelige. Din syriske venn, Wajdi Taliaa, var en av dem – siden han kom til 

Norge for drøyt to år siden, har han flyttet fra mottaket i Råde til mottaket på Rjukan, 

derfra til mottaket på Kongsberg og så til mottaket i Sarpsborg, før han kom til 

Drammen. Det er ikke vanskelig å skjønne at det går ikke an? 

– Nei, jeg syns jo ikke det. Alle kan jo ikke gjøre alt, jeg aller minst – men jeg vet at jeg kan 

gjøre noe. Og at det kan alle gjøre. Dette er kanskje et lite eksempel på profetisk diakoni; at 

man står opp for noen som ikke selv har et talerør. Det mener jeg er en oppgave som kirka må 

ta. Vi må være til for dem som trenger det mest. 
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Dialog er et skummelt ord. Vi sier «dialog», og så tror vi at vi har gjort noe. Hvor dypt 

stikker ordet, egentlig? Jeg tenker som så – at jevnbyrdig dialog religionene i mellom 

fordrer at begge har en holdning til sin egen «tro» og tradisjon? 

– Jeg vil vel heller si at hvis vi ikke selv vet hva vi tror på, kan andre og annerledes troende 

oppleves litt truende. Der mener jeg nok at vi som troende har et fortrinn, for da blir det en 

slags gjenkjennelse i det å ha en tro. Det å forenes, i hvert fall, i erfaringen om at det er mange 

dimensjoner i livet og ha en himmel over livet, kommer godt med. Nå skal det også sies at vi 

litt for lett tror at muslimer er kjempeaktive i trospraksis – noen av dem som har bodd hos 

meg er det, mens andre slett ikke er det. Det er lett å tro at hvis det bor 200.000 muslimer i 

Norge, da er det 200.000 som ber fem ganger om dagen. Slik er det jo ikke, det er stor 

variasjon i trospraksis – akkurat som i den norske kirke, for å si det sånn. 

Når vi har kommet hit i stykket, er jeg ganske sikker på at mange sitter med tom og 

svart samvittighet, jeg kjenner det selv – dette skulle jo vi gjort, også? 

– Nei, sånn er det ikke. Jeg vil ikke fremstille livet mitt og måten jeg jobber på, som en fasit 

for alle. Jeg synes det er fantastisk med dette «veigrepsfellesskapet» som det snakkes om i 

Korsvei, og som jeg er en del av – der blir vi utfordret til konkret å søke Jesus Kristus og 

konkretisere hvem vi er, hvordan vi er og hvordan livet vårt er nå. Da vil jo resultatet 

nødvendigvis bli ulikt fra person til person. Vi ber om hjelp til å følge lengselen etter at Gud 

må bety noe i livene våre og skape endring. Og da har nok det tydeligste for meg vært å dele 

leiligheten min og å skape fellesskap. 

Det henger jo i lufta, det siste spørsmålet: Ligger det i genene, miljøet, viljen eller, ja, 

hvor kommer all denne åpenheten fra? 

– Jeg vokste opp i et byggefelt på Sunnmøre, med stor dugnadsånd og godt naboskap, det er 

nok en god ballast. Da jeg var elleve, dro vi til Addis Abeba hvor foreldrene mine var lærere 

noen år. De inviterte alle slags folk hjem – og fortsatte med det, da vi var tilbake i Sykkylven. 

Det ligger kanskje en raushet i det, men også en nysgjerrighet. 

*************************************************************************** 

GEIR HELLEMO 

Gud i en gudløs verden 

 

 

Ved første øyekast ser verden helt gudløs ut. Men er 

det slik at vi er utlevert til denne gudløsheten? Eller kan den 

være en nødvendig erfaring for å komme seg videre?  

I denne boka utfordrer forfatteren leseren til å tenke 

åpent og vidt om livets store spørsmål,  

i møte med religiøse, kulturelle og politiske utfordringer.  

Boka inviterer også til sakte-lesning, til leting etter de 

spor Gud måtte etterlate i vår verden.  

De 35 lesestykkene er som små mosaikkbiter som 

hører til i det samme bildet. 

Gud i en gudløs verden er Geir Hellemos tredje bok på Verbum,  

etter Mine tre liv (2014) og Livet i Salmenes bok (2017). 

 

Boken er utgitt på Verbum forlag og koster kr 349,-. 
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DIAKONIENS DAG 
på Diakonhjemmet den 18. april satte fokus på frivillighetens mange ansikter. 

 

Temaet ble belyst med hovedforedrag av Guro Ødegård som er forskningsleder ved seksjon 

for ungdomsforskning, NOVA og Johan von Essen som er teolog og arbeider ved avdeling for 

sosialvitenskap ved Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Det var også fem seminarer, ett av de ved diakon Eleanor Brenna. 

 

Nesten 250 deltakere var med på en spennende Diakoniens dag ved Diakonhjemmet. 

 

Noen bilder fra dagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guro Ødegård 

Johan von Essen 

Eleanor Brennas seminar 

Mange å prate med i lunsjpausen 
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DIAKONI ER MER ENN KAFFEKOKING OG ELDREARBEID!  

Kirsten M. Aase Finch er diakon i Gamlebyen og Grønland menighet i Oslo. 

Hun skrev dette som et innlegg på Verdidebatt. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det forbindes ofte med 

gode gjerninger, medmenneskelighet og inkluderende 

fellesskap. Kirkelig arbeid med nestekjærlighet som 

perspektiv. Diakonien beskrives gjerne i ord og vendinger 

som assosieres med myke egenskaper. Gjør det noe med 

hvordan vi ser på diakoni?  

Diakoni er egentlig i sin ytterste form samfunnskritikk. De 

diakonale tiltakene opprettes ofte for å bøte på en 

utfordring som samfunnets strukturer ikke selv klarer å 

fange opp eller gjøre noe med. Et praktisk eksempel: Hver onsdag og fredag formiddag 

brukes Grønland kirke som venterom for de som trenger å få mat fra Fattighuset i Oslo. Køen 

får komme inn i kirken, mottar kølapp til senere matutdeling og tilbys en kopp varm eller kald 

solbærtoddy. Det er fint og flott at kirken driver et slikt diakonalt arbeid og at de åpner opp 

for at kirkerommet, rent bokstavelig, kan møte samfunnet på denne måten, men man skulle jo 

helst ønske at det slettes ikke var behov for et slikt tiltak. Det beste hadde tross alt vært om 

ingen i dagens samfunn trengte å stå i kø for å bli mett. 

Også de mer tradisjonelle diakonale tiltakene som eldretreff, kirkekaffe og åpen kirke har en 

kime av samfunnskritikk i seg. De arrangeres ikke bare fordi det er hyggelig. Nyere forskning 

viser at blant de over 80 år oppgir 3 av 10 at de er ensomme. Det er snakk om ganske mange 

ensomme mennesker. Ensomheten har heller ingen aldersbegrensning og den har i lang tid 

blitt snakket om som en av vår tids folkesykdommer. Blant annet derfor arbeider diakonien 

for flere møteplasser og fellesskapsinnbydende tiltak, sånn som nettopp eldretreff, kirkekaffe 

og åpen kirke. Tiltak som bidrar til at folk kan komme sammen og bli kjent med hverandre. 

Fellesskap i bytte med ensomhet. 

Samfunnskritikken har hengt ved diakonien helt siden sin spede begynnelse i Norge. Da den 

første diakonisseanstalten ble etablert i 1868, var målet langt på vei å møte samfunnets 

utfordring med en økende masse av pleietrengende. Lokalisert i kommunalgården på 

Grønland (der vi i dag finner spisestedet Asylet) fantes både opptakten til det første sykehus, 

samt Norges første utdannelsessenter for diakonisser og sykepleiere. Staten tok etter hvert 

over og bygget opp en offentlig omsorg for syke, og diakonien utviklet andre oppgaver for å 

kunne tjene mennesker i vanskelige situasjoner. I dag definerer den norske kirke diakoni som 

kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 

inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.  

Omsorgsperspektivet står fremdeles sterkt, men det har også fått hektet på 

knyttnevebegrepene ”vern om skaperverket” og ”kamp for rettferdighet”. Det kan virke som 

om diakonien på nytt understreker sin rett til samfunnskritikk. Diakonien kan på nytt bidra til 

å drive samfunnet framover, slik den en gang gjorde med diakonissen Cathinka Guldberg i 

forhold til sykepleien i Norge. 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11716274-diakoni-er-mer-enn-kaffekoking-og-eldrearbeid
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Det er når diakonien utfordrer og kritiserer at den er på sitt beste. Derfor er det viktig at 

diakonien blir flinkere til å snakke om seg selv, hva den driver med og – ikke minst – hvorfor 

den gjør som den gjør. Kun når refleksjonen og begrunnelsen for hvorfor diakonien prioriterer 

som den gjør i landskapet av samfunnets utfordringer ser man omsorgstjenesten i sin bredde. 

Den diakonale kirken vil aldri miste sin relevans – nettopp fordi den er kontekstuell og stadig 

søker å møte de hullene samfunnet. Så lenge diakonien holdes fram som noe mer enn bare 

gode gjerninger, vil kirken fortsette å kunne være en viktig aktør i samfunnsdebatten.  

 

*************************************************************************** 

 

Mariannes sommerhilsen 
 

 
Jeg tror alle liv rommer 
dager, perioder og faser 
som krever mer enn vi 
har å gi, tapper mer enn 
de fyller, utfordrer mer 
enn vi egentlig makter 
og har fargenyanser 
mørkere enn vi kunne 
ønske.  
 
Jeg tror det i slike 
stunder er ekstra viktig 
å vite hvem vi er, hvilke 
redskap vi kan ta i bruk 
og hva som gir oss 
påfyll, lys og kraft.  
 

For min del er stillheten den beste kilde for påfyll. Stillhet og ro til ettertankepauser 
og sortering.  
 
Det er helt normalt at livet bølger. Problemet med bølgene oppstår nok først når vi 
overhører signaler kroppen gir, og later som -for oss selv og alle andre- at vi har det 
så mye lysere og lettere enn vi egentlig har det. Eller når vi stenger ting inni oss og 
ikke har noen steder vi kan ta av maskene.  
 
Vi trenger ikke mange, men alle trenger vi en å dele hvordan vi egentlig har det med.  
En å bære sammen med og bli båret av.  
En som lytter til det vi sier -med og uten ord.  
En som ser oss og kjenner oss, skjønner oss og støtter oss.  
Vi er mange flere som synes dager, perioder og faser er tøffere enn det som synes 
utenpå oss.  
Vi er mye mer like enn vi tror, og vi er ikke alene. 
 

Marianne Torp Træthaug er diakon i Gausdal. 
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MINNEORD Ole-Lars Schjerpen  
LSHope 

 

Vi tar med de minneordene som styreleder i Kirkens SOS Hedmark 

og Oppland Arne Norborg skrev: 

 

Ole- Lars Schjerpen, daglig leder i Kirkens SOS i Hedmark og 

Oppland (KSOS), er død 47 år gammel. Ganske nøyaktig ett år etter 

at han fikk kreftdiagnosen sovnet han inn natten til søndag 13. mai. Et 

sjeldent fint og viktig menneske er ikke lenger blant oss. Ole-Lars 

startet i KSOS for fire år siden. Han kunne passe til mange oppgaver 

og utfordringer. Likevel mener vi at utfordringene og oppgavene her 

ble en innertier for han. Det er i møte med det enkelte medmennesket som trenger noen å 

snakke med, skrive til eller chatte med at oppdraget til Kirkens SOS blir realisert. Han brant 

for å hjelpe mennesker som strevde. Her fikk han brukt alle sine rike faglige og menneskelige 

erfaringer og kunnskaper til nytte og glede for virksomheten og alle enkeltmenneskene han 

kom i kontakt med. Vi følte oss vel når vi var sammen med Ole-Lars. Han var glad i 

menneskene rundt seg. Han var raus og sparte seg ikke, han hadde tid og engasjement i møte 

med den enkelte. Det var ikke noe problem å være uenig med Ole-Lars, han selv var tydelig 

og trygg og var åpen for dialog og drøftinger. Slikt blir det godt miljø og gode avgjørelser av. 

Han lyttet og greide på en sjelden måte å ha fokus på saken og ta vare på personen. Han viste 

oss og sto for en trygg praktisk kristendom. Ole-Lars hadde et smittende humør og spredte 

optimisme, pågangsmot og engasjement rundt seg. Han ventet ikke med å ta tak i ting, store 

som små. Han etterlater seg et stort tomrom. Tiden da han var syk, viste hvor helstøpt Ole-

Lars var. Han møtte sin nye livssituasjon på en måte som imponerte oss som hadde kontakt 

med han. Klart han hadde sine tunge stunder. Likevel kom han seg videre og la vekt på det 

som var positivt og godt. Slik greide han å beholde mye av livskvaliteten og livsgleden dette 

året. Fra første stund la Ole-Lars vekt på åpenhet om sin situasjon. Han skrev i et Facebook-

innlegg: «Dette er viktig! Som en av dem som lider av en dødelig sykdom ser jeg hvor viktig 

det er med åpenhet om sykdommen til alle i familien og de jeg er glad i! Alle blir berørt av 

min sykdom uten at jeg får gjort noe med det annet enn å snakke med dem om det! Da blir det 

også lettere for meg å leve med sykdommen. Slik er det i alle fall for meg. Jeg og vi i familien 

føler oss også svært godt ivaretatt av det norske helsevesen både på det fysiske og psykiske 

plan. Vi blir fulgt opp og har et godt team som stiller opp for oss når vi trenger det både 

lokalt i Ringsaker kommune og gjennom palliativ team ved Hamar sykehus. En stor takk til 

dere som hjelper alle oss/meg i vanskelige perioder i livet!» Ole-Lars var stolt av familien sin 

og våre tanker går til Solveig og barna Kristine, Johannes og Elisabeth som har mistet en god 

ektefelle og far. Vi minnes Ole-Lars med kjærlighet og takknemlighet! Fred over hans gode 

minne.  

 

Vi i Diakonforbundet minnes i takknemlighet og respekt en god diakonbror som tok sin del av 

ansvaret for fellesskapet i forbundet. Han var stiftsleder i Hamar gjennom mange år og deltok 

ellers aktivt i stiftslaget. Med sin positivitet var han en inspirator for diakonene. I sin 

tjenestetid i Hamar var han aktivt med å drifte Musikkafeen i Storhamar kirke. Dette tiltaket 

fikk diakoniprisen i 2013. 

 

Ole-Lars Schjerpen ble bisatt fra Furnes kirke tirsdag 22. mai. Kirken var fullsatt (tar 390 

mennesker) og på kirkebakken fulgte nesten hundre seremonien, i andektighet og respekt for 

en god diakon og samfunnsbygger som nå har lagt ned vandringsstaven.   
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Denne våren har det vært flere diakonvigslinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Elisabeth Lønningen i Oppegård 

Siri Nilssen og Christina 

Eikrem i Oslo 

Martha Tomoe Frøyland i Gol 

Trippelvigsling i Trondheim. Diakon Ingun Synnøve Bøe, 

kateketene Odd Erik Stendahl og Torunn Stavik Karlsen. 
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Første samling for VTVT 

18.-24. juni ble arrangert samling for Veien til prestetjeneste (VTP) og Veien til vigslet 

tjeneste (VTVT) i Bodø. Deltakerne kom fra Møre, Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord- 

Hålogaland bispedømmer. Vertskap for samlingen var de fire nordligste bispedømmene, 

Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Møre. 

Veien til prestetjeneste (VTP) og Veien til vigslet tjeneste (VTVT) er et program i regi av 

biskopene i Den norske kirke, og er obligatorisk for alle som skal vigsles til prest, kantor, 

kateket eller diakon i kirken. Programmet ønsker å motivere og stimulere til tjeneste i kirken, 

og gi studenter og biskoper mulighet til å bli kjent. 

Hva er VTP og VTVT? 

Siden årtusenskiftet har teologistudenter hatt muligheten til å delta i programmet Veien til 

prestetjeneste (VTP), som ønsker å motivere og rekruttere til prestetjeneste i Den norske 

kirke. Programmet er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. I 

tillegg til to samlinger regionvis, består VTP også av stiftspraksis i samarbeid med læresteder 

og dertil hørende samling i regi av bispedømmet. 

VTP forbereder studenter på en tilværelse som vigslet medarbeider i kirken. VTVT  tilbyr et 

tilsvarende program til kandidater som skal vigsles til diakoni-, kantor- og katekettjeneste. 

Veien til vigslet tjeneste (VTVT) består av én samling, som er lagt i forbindelse med 

Ordinasjonssamling 2 i VTP. Samlingen tar for seg hva det innebærer å være vigslet, 

tverrfaglig samarbeid, og ønsker å motivere til tjeneste i kirken. Som en del av samlingen skal 

alle deltagere ha en personlig samtale med en biskop. Dette var første samling for VTVT. 

På samlingen vil det være program knyttet til hva det vil si å stå i en vigslet tjeneste, hvordan 

man kan samarbeide i stab og et møte med de enkelte tjenestegruppene. 

Deltakere i Bodø: 
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Hans Eskil Vigdel 

INGEN INTROVERTE I HIMMELEN 
 

Den gode diakon Hans Eskil har tross sine unge år 

arbeidet frem en bok som både utfordrer, beriker og 

bekrefter. Han deler med leseren sin troshistorie og ikke 

minst sine refleksjoner rundt det å være seg selv i 

sammenhenger hvor konformitetspresset lett fortrenger 

individualismen. 

 

I korte og oversiktlige avsnitt tar han oss med inn i 

begrepene introversjon og ekstroversjon, begreper vi 

kanskje ikke hadde knyttet til tro og menighetsliv. Han 

inviterer leseren til å gjøre egne refleksjoner etter å ha lest 

boken.   

 

Han skriver i innledningen: «Blir boken nyttig for 

individet, blir den også nyttig for fellesskapet. Et sunt 

fellesskap består av mennesker som har det godt med seg 

selv. Jeg ønsker at boken skal være en hjelp for 

menigheter til å bygge sunne fellesskap med plass til alle 

mulige slags personligheter – de stille og de bråkete, de engasjerte og de lyttende, de rare, 

arbeidshestene og de passive deltakerne, kunstnerne, og alle de som tilsynelatende ikke 

passer helt inn». 

 

Boken må leses av alle som arbeider i kirken. Den refleksjon Hans Eskil inviterer til kan 

utmerket danne basis for samtaler eksempelvis kolleger imellom, i staben og i menigheten 

forøvrig.  

Boken er utgitt på Luther forlag og koster kr 249,-. 

 

God lesning og god refleksjon! 

 

LSH  

 


