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Diakonene står ikke oftest på prekestoler. Nå
ønsker noen av oss å bruke utestemme
SJELESORG: Diakonene står ikke oftest på prekestoler. Nå
ønsker noen av oss å bruke litt utestemme og vise hva vi gjør.

REGNVÆRSDAGER: Diakoner er spesialister på å snakke med mennesker om alt fra håp, tro,
tap og sorg. Ikke minst har diakoner tid, skriver disse fire diakonene ved DNK. (Matthias Balk /
Ap / NTB / Privat)
Av Vegar Berntsen, diakon , Marianne K. Muri, diakon , Marie S. Grimstad, diakon og Karin K.
Oyenuga, diakon 21/03/2021
Vi er en gruppe diakoner på Romerike som ønsker å fokusere på en tjeneste med dype røtter i vår
tradisjon. Kirken har gjennom historien møtt folk til samtale. Den har vært en del av kirkens
helse og omsorgsarbeid og er det fremdeles, kanskje mer enn noensinne.
Diakon Arvid Kaspersen skrev i Vårt Land 1.3.21 og viste til sin masterstudie der han intervjuet
fastleger om deres rutiner vedrørende åndelige og eksistensielle problemstillinger hos sine
pasienter. Han viser til spennende funn som vi forenklet oppsummerer i følgende problemstilling:
Kan det tenkes at noen pasienter unødvendig henvises til lange ventelister i
spesialisthelstjenesten, når noen av dem trolig kunne hatt like godt av å snakke om at livet er
vanskelig med, for eksempel en diakon?
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Vegar Berntsen, Marianne K. Muri, Marie S. Grimstad og Karin K. Oyenuga, diakoner i Den
norske kirke (Privat)
Diakoner er spesialister på å snakke med mennesker om eksistensielle spørsmål

Ikke alt trenger diagnose
Diakoner er spesialister på å snakke med mennesker om eksistensielle spørsmål som vedrører alt
fra håp, tro og «meningen med livet», til tap og ulike former for sorg.
Kaspersen skriver spissformulert at vi trenger flere diakoner, ikke flere psykologer, noe vi mener
er en noe dristig formulering. Ikke desto mindre får han fram et viktig poeng:
Ikke alle livsproblemer trenger en diagnose, og viser til toneangivende stemmer fra nær fortid:
Victor Frankl’s teorier om overlevelse under ekstreme forhold og Aaron Antonovsky’s
salutogenese; en medisinsk sosiologi om hva som fremmer god psykisk og fysisk helse og økt
mestring og velvære, snarere enn å vektlegge årsaker til sykdom.

Tid til å snakke
Romerikediakonene organiserer og profilerer en koordinert samtaletjeneste med kompetente
diakoner med variert bakgrunn. Tjenesten samordnes i en felles tjeneste innenfor et større
geografisk område og tilgjengeliggjøres med felles nettside og i sosiale medier for lettere kontakt.
Nettsiden heter tidforsamtale.no, og henspiller på at vi har tid og at det kanskje er på tide med en
samtale.
Nettsiden har mailtjeneste og en rullerende vakttjeneste av oss diakoner som følger opp med
samtaler. Vi er ikke en krisetelefon som kan love akutthjelp, men vil være betjent i ferier og
høytider for å kunne henvise til en samtalepartner.
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Kirkens samfunnsansvar, viser seg i velkjente seremonier og rituelle handlinger. Mindre kjent er
kirkens omsorgsansvar
— Diakoner i Den norske kirke
Diakoner har forankring i kirken. Tjenesten defineres ulikt både historisk og konfesjonelt. Vi som
skriver dette jobber i Den Norske kirke og har grunnutdanning som sosionomer, sykepleiere,
lærere e.l. med videreutdanning i kirkefaglig omsorgstjeneste.
Mange har etterutdanning i sjelesorg, ulike terapeutformer, filosofi, religionspsykologi etc. Først
og fremst har vi bred samtaleerfaring fra mange års yrkespraksis med å møte mennesker i svært
ulike livssituasjoner. Og vi har mulighet til å følge opp mennesker over tid.

Omsorg er del av kirkens samfunnsansvar
Den Norske kirke er en folkekirke. De som jobber der skal møte folk flest, der de er. Kirkens
samfunnsansvar, viser seg i velkjente seremonier og rituelle handlinger. Mindre kjent er kirkens
omsorgsansvar for mennesker, både for de aktive og de som ikke føler seg hjemme der.
Her ligger diakonenes særskilte ansvar, en samfunnstjeneste det kanskje kan lønne seg å bli bedre
kjent med. Kaspersen viser i sin kronikk til dokumentet Kirke og helse. Kirken har et
helseoppdrag. Han sier videre at «i lang tid har kirken hatt en rolle på institusjoner og i livets
sluttfase, men mindre oppmerksomhet på åndelig og eksistensiell omsorg gjennom livet.
Han foreslår flere diakoner, som kan gi kvalifisert og god omsorg til mennesker i nød og kriser.
Flere godt kvalifiserte diakoner vil være en god samfunnsøkonomisk investering», skriver han og
viser til professor i eksistensiell og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet i Danmark, Niels
Christian Hvidt.

Viktig bidrag til helsetjenesten
Mange faller utenfor og kjenner seg rotløse og fremmede i en verden som stadig blir mer
kompleks, med ulike krav som griper om seg gjennom livsløpet. Det sitter langt inne å be om
hjelp.
Psykologtjenesten står i daglig kamp mot psykiske lidelser, i en presset spesialisthelsetjeneste og
flere av diakonene jobber i tett samarbeid med kommunene. Men for mange er henvisning til
psykolog kanskje ikke det (eneste) rette.
Kaspersen satt fingeren på dette i sin kronikk. Det er ulike behov. Er det riktig å la folk som
kanskje ikke trenger det stå i lange køer og oppta plass til de som faktisk bør få psykologhjelp?
Det kaller på større grad av differensiering.
Vi ønsker å bidra med det vi er gode på og samtidig revitalisere en tradisjonell side av kirkens
vesen; samtalen eller sjelesorg.
— Diakoner i Den norske kirke
Tid for samtale er en kompletterende og supplerende tjeneste med vesentlig mindre ventetid. Man
tar direkte kontakt med kompetente og erfarne samtalepartnere, om «hva det skulle være- som
trøkker på». Kanskje det for noen også kan være snakk om et både og, ikke enten psykolog eller
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diakon. Mange sliter for lenge med ting alene som kunne vært bearbeidet gjennom samtaler. Og
fastleger kunne trolig gjort hyppigere brukt av diakonene.

Diakoner med utestemme
Helse og omsorgstjenester kommer i skyggen av virksomheter som er mer synlig.
Menneskemøter blir sjelden synlige, fordi de er konfidensielle, og uoffisielle.
Diakoner jobber primært i dette feltet. Nå ønsker vi å heve stemmen litt og fortelle om dette
arbeidet, både til storsamfunnet, og til de som ønsker et samtaletilbud.
Diakonene står ikke oftest på prekestoler, men har en mer usynlig rolle i det offentlige rom. Nå
ønsker vi også å bruke litt utestemme, fordi vi finnes og ønsker å bidra med det vi er gode på og
samtidig revitalisere en tradisjonell side av kirkens vesen; samtalen eller sjelesorg.
Det siste er et komplekst ord, derfor dette moderniseringsforsøket, ordspillet: «tid for samtale»vi har tid til deg og, kanskje det er på tide…
I tillegg til kirkens seremonielle samfunnsrolle, er den nærværende og opptatt av menneskers
hverdagsliv, også i pandemien, med alternative møteplasser. Når sirenene stilner og kriseteamene
avslutter sin førstelinjeinnsats, begynner diakonenes arbeid.
Når annet hjelpearbeid avsluttes tiltar ensomheten. Påsken står for døren, med full nedstenging
noen steder. Allikevel finnes en tilstedeværelse, der nye relasjoner kan etableres, både flyktige,
fordi det er behov for litt «ventilering» «her og nå», eller langvarig støtte over tid.
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Diakoni og pandemi

Vi må ikke gjøre det så innviklet å være et medmenneske, mener diakon Hanne Marie Engdal på
Gran Canaria.
Sjømannskirken/Inge Mørland/ Mette Brandt
Det er vinter, det er varmt, og vanligvis ville det vært yrende folkeliv og full aktivitet i
Sjømannskirken på Gran Canaria. Men selv om koronarestriksjoner hindrer norske turister fra å
komme, er ikke øya helt tømt for nordmenn.
– Hei Hanne Marie Engdal. Hvordan har du det?
– Takk. Jeg har det bra.
– Når du har på deg arbeids antrekket ser du til forveksling ut som en prest, men det er du ikke?
– Hehe. Nei. Hvis spanjolene ser en kvinne med grønn skjorte og hvit snipp tror de at jeg har
kledd meg ut. Men mange av de norske her vet nok hvem jeg er, og at jeg jobber som diakon.
– Men diakon og diakoni er fortsatt fremmedord for mange?
– Diakoni defineres ofte som kirkens omsorgstjeneste. Det handler om å møte alle mennesker der
de er i livet, med neste kjærlighet, respekt og likeverd.
– Så diakoni handler ikke om at de sterke skal hjelpe de svake?
– Nei. Det er en feiltolkning å tenke at jeg som diakon alltid er den sterke og tøffe som takler alt.
Noen ganger trenger vi alle råd og veiledning, andre ganger trenger noen av oss mat, klær, en
klem eller hjelp til å prøve å få livet inn på et godt spor.
–Veldig mange kommer til oss i Sjømannskirken fordi vi møter dem med åpne armer og ikke
med pekefingermoral, forteller diakon Hanne Marie Engdal.
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Utfordrende sosialsaker
Engdal har tidligere vært diakonal medarbeider ved Sjømannskirken i London. Før hun flyttet til
Spania i fjor, jobbet hun 15 år som diakon i Norge.
– Hva var det som trakk deg tilbake til
Sjømannskirken?
– Åh. Det er så mye. Det er den helhetlige
tankegangen om at alt arbeidet vi gjør, det gjør
vi sammen. Det opplevde jeg både i London og
senere i vikariater ved sjømannskirkene i USA.
Og så var det helsemessige årsaker. Jeg måtte
til et varmere sted. Her på Gran Canaria kan jeg
leve og jobbe fullt. Det klarte jeg ikke i Norge
de siste årene. Så jeg er veldig glad for at noen
har bruk for meg her nede.
– Er det stor forskjell på være diakon i Spania sammenlignet med Norge?
– Ja, egentlig. I Norge er det et helt opplegg for alle eventualiteter av det mennesker sliter med.
Det finnes selvsagt et spansk helsevesen her, men ting blir ofte mye mer komplisert når man er i
utlandet, med andre regler og ulike rettigheter. Språkbarrieren er også et hinder for mange til å
kunne nyttiggjøre seg av de lokale hjelpetiltakene.
– Er det noe som er likt?
– Folk trenger jo den samme omsorgen uansett hvor de er i verden. Det folk sliter med hjemme,
sliter folk med her også. Det er sorg, rus, ensomhet, sykdom og utenforskap.
– Hvilke saker er mest krevende?
– Vi blir involvert i mange såkalte sosial saker som er utfordrende. De tyngste og mest
komplekse sakene har sammenheng med rus, psykiatri og omsorgssvikt. Men barn, små barn,
som opplever omsorgssvikt i et fremmed land, gjør spesielt inntrykk på meg. Det er ille i Norge
også, men her har de ofte ikke noe nettverk, bortsett fra Sjømannskirken. Det er tøft.
– Hvordan får du vite om dem som sliter?
– Det varierer. Noen ringer selv. Andre ganger er det pårørende hjemme i Norge som tar kontakt.
Vi får også en del oppdrag fra konsulatet. For Sjømannskirken handler det om å være tydelig i
vår kommunikasjon utad at vi alltid er her. Vi har kompetanse på å møte mennesker i vanskelige
livssituasjoner, i sjelesorg og sorgarbeid. I tillegg har vi et godt samarbeid med andre
hjelpeinstanser.
–Jeg tror Gud er kjærlighet, og da er det vår oppgave som medmennesker å gi kjærlighet videre
til de vi treffer. Verden blir et bedre sted hvis vi tør å gjøre det, sier diakon Hanne Marie Engdal.
Hjemløse nordmenn
– Hender det at du må ut og lete etter nordmenn?
– Det skjer innimellom, men det er viktig for meg å respektere menneskets frie vilje. Jeg møter
nordmenn som har valgt å leve som hjemløse her. Noen av dem har vokst opp med rus og
overgrep, og mangel på at noen har tatt tak i livene deres som små. Deres handlingsmønstre og
referanserammer for hva som er et bra liv er så veldig annerledes enn mitt. Det kan tilsynelatende
virke enkelt å være uteligger her. De slipper å fryse og de mottar mat fra ulike steder. Hvem er
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jeg da som skal si at de ikke kan leve det livet de lever? Men det er klart at når de mister
bankkortet, når trygden ikke kommer, eller når de blir syke, da blir det fryktelig komplisert å
være hjemløs og norsk på Gran Canaria.
– Hva gjør du da?
– Jeg prøver å sette dem i stand til å ikke bare være hjelpetrengende, men å handle selv. Til å ta
ansvar og myndighet over eget liv. Ofte skulle jeg ønske at jeg kunne ta valgene for dem, sette
dem på et fly og få dem inn i et system hjemme i Norge. Men jeg kan ikke frata voksne
mennesker de valgmulighetene de har. Så sant de ikke er så dårlige at de er ute av stand til å ta
det valget selv. Jeg prøver å være sammen med dem og støtte dem i en vanskelig situasjon.
Diakoni og pandemi
– Det siste året har korona satt hele verden på prøve. Hvordan påvirker pandemien de norske på
Gran Canaria?
– Ensomhet og begrenset sosialt liv er tøft og vanskelig også her. Mange sitter alene inne i store
leilighets kompleks uten et nettverk rundt seg. Portforbudet i våres, da ingen kunne gå ut av
husene sine på over to måneder, var en tøff på kjenning, både for unge og eldre. Derfor har det
vært viktig å holde kirken og kafeen så mye åpen som mulig for å gi folk mulighet til å få litt
sosialt samvær. Samtidig må vi også beskytte oss selv og andre. Kirken skal ikke være et arnested
for smitte.
– Hvordan er det å jobbe med diakoni i en pandemi?
– Da alt stengte ned i mars var det intenst. Vi prøvde å hjelpe folk på fly hjem til Norge, hjelpe de
som var «stuck» på sykehusene og bistå pårørende. Det meste av arbeidet måtte gjøres via
telefon. Fortsatt er det mye av det oppsøkende arbeidet vi ikke kan utføre. Før korona kunne det
for eksempel være opp mot 30 sykebesøk på en dag. Nå kommer vi ikke inn på sykehusene en
gang. Besøksforbudet gjelder for oss også.
– Har det blitt merkbart mindre å gjøre?
– Flere norske barnefamilier, pensjonister og andre «trekkfugler» har valgt å bli værende her på
øya, av ulike grunner. Men enten jeg møter én eller ti, er det jo selve møtet som er viktig.
Samtidig, når det er færre nordmenn her enn det pleier, blir arbeidstempoet annerledes. Jeg får
bedre tid til å være sammen med dem som trenger støtte og hjelp. Det oppleves veldig godt oppi
alt.
Vær et medmenneske
– Hva er ditt beste tips til hvordan vi kan leve litt mer, hva skal jeg si, diakonalt i hverdagen?
– Ikke sett deg selv i sentrum og prøv å se ting ut fra perspektivet til det mennesket du treffer.
– Det er kanskje lettere sagt enn gjort?
– Nei da. Vi må ikke gjøre det så innviklet å være et medmenneske. Forskning viser at noe av det
viktigste for oss mennesker er å bli sett og hørt. Ingen av oss er perfekte, vi har alle våre feil og
mangler, men vi kan likevel være der for hverandre og skape gode fellesskap. Du kan jo sjelden
gjøre noe galt hvis du gir noen et smil, en klapp på skulderen eller ringer og spør «Hvordan har
du det?»
Intervjuet er hentet fra Sjømannskirkens magasin HJEM nr. 1/21.
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Det Norske Diakonforbund
holdt landsstyremøte 30.04.2021

Forbundsleder Asbjørn Sagstad holdt da en åpningstale. Denne følger
her:
Gode kolleger, venner – og medlemmer!
Vi skal møtes når dette er over, ved et bord i en smekkfull kafe,
i en kirke, i midtgangens vrimmel mot Guds alter og det som skal skje.
Vi skal feire – og synge – og le.
Vi skal gi hverandre et løfte, at vi møtes når veien er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss, når den prøven vi fikk, er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.
Men alt nå vet vi svaret, vi vet det. Det å elske hverandre er alt,
bære byrder når en har for mye, holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt.
Denne teksten som Hans Olav Mørk skrev for vel ett år siden er sikkert kjent for mange av dere. Jeg synes
den på en treffende måte setter ord på de lengslene mange har kjent på om å komme tilbake til det helt
vanlige livet. Sindre Skeie har laget denne fine teksten som beskriver nettopp dette:
Hvis alt hadde vært som vanlig, da kunne jeg åpnet mitt hjem
og budt på en vanlig kopp kaffe og gitt deg en helt vanlig klem.
Hvis alt hadde vært som vanlig, da kunne vi møttes et sted,
og vi kunne gjerne vært mange, og vanlige ting kunne skje.
Og kanskje vi ville tenke: så ble det en helt vanlig dag.
Kan hende vi helt enkelt glemte hvor endeløst rike vi var
- mens alt ennå var som vanlig. For ingenting er slik som før.
Vi samler oss ikke rundt bordet slik mennesker vanligvis gjør.
Ja, alt er så rart og så stille. Men ingen vet hva det betyr
for spurven som kvitrer i tunet og insekter, planter og dyr.
Jeg ser kanskje verden bedre når samfunnet stopper opp slik
- alt livet som myldrer omkring oss, og alt som gjør jorden så rik.
Når ingenting er som vanlig da burde vi skrive en sang
om hvordan vi vil det skal være når dette er over en gang.
Og kanskje det første verset vil bli at jeg åpner mitt hjem
og byr på en vanlig kopp kaffe og gir deg en helt vanlig klem.
Vi gjennomlever en helt spesiell tid og vi gjør det sammen med våre brødre og søstre verden rundt. Ja for
denne pandemien kjenner ingen grenser. Det er bare når vi står sammen, både nasjonalt og internasjonalt,
vi klarer å bekjempe den. Derfor er pandemien også en lakmustest på hvor sterkt solidariteten står både på
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individ- og samfunnsnivå, og på vår evne til å sette hensynet til mennesker i utsatte og sårbare
livssituasjoner først. Dermed angår pandemien og virkningene den har også diakonien og oss diakoner. Ja
den er midt i kjernen av det diakonale oppdraget som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket – og kamp for rettferdighet.
Nå – ett år etter at pandemien traff oss med full tyngde kommer det tydeligere og tydeligere fram hvilke
virkninger den har hatt og fortsatt har for mange mennesker. Og det er de som fra før strevde på ulikt vis
som har fått det verre og som har betalt den største prisen. Vi vet at kriser forsterker sårbarhet. Pandemien
setter samfunnet på prøve. Den skaper sårbarhet, forsterker sårbarhet, avdekker og synliggjør sårbarhet.
Virkningene av denne krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Det utfordrer oss!
Og samtidig vet vi at vi som samfunn har kommet oss lettere gjennom krisen enn de aller fleste andre
land. Det er det verdt å reflektere over. Høy tillit og sterk oppslutning over tid om å løse
velferdsoppgavene i fellesskap, med en tilhørende sterk velferdsstat som utgjør grunnmuren, er en sentral
suksessfaktor. Godt utbygde helse- og velferdstjenester som finansieres over felleskassa og et sterkt
sikkerhetsnett tar vi ofte for gitt, men vi ser verdien av dette når krisen rammer oss. Og vi som diakoner
og diakonale aktører er en del av denne samfunnsberedskapen og har sannelig bidratt i den store dugnaden
selv om vi ikke har vært like synlige som f.eks helsepersonell og lærere. Ingunn Moser, forstander på
Diakonhjemmet hadde gode og viktige refleksjoner om den rollen kirken og diakonien har hatt i
pandemien da hun åpnet Diakoniens dag nylig der temaet var «Sårbarhet i og etter koronaens tid». Hun
poengterte nettopp at diakonien det siste året har vært med og tatt et stort samfunnsansvar – som en del av
samfunnets beredskap, i en krisesituasjon. For det er en tendens til å gå under radaren for mange at
diakonien, kirken – og kirker og trossamfunn i vid forstand, utgjør en viktig del av helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene. Som diakoner tar vi et viktig samfunnsansvar ved å være Jesu hender og føtter i
hverdagen – der menneskene er med livene sine. Det kan ikke overvurderes og er noe vi har grunn til å
være stolte over. Vi har kanskje ikke fått så mye applaus fra balkongene rundt forbi, men vi kan med god
grunn klappe hverandre på skuldrene. Den samfunnsrollen som diakonene forvalter skal vi se stort på, og
jeg tenker vi som forbund og fagforening med fordel kan fronte dette mer utad, og gjerne i større grad med
utestemme. Det nye sentralstyret har allerede satt på dagsorden ønsket om at vi som fagforening kan bli en
tydeligere stemme i det offentlige rom. Det er spennende og god musikk i mine ører. Håper det er det for
dere også.
Jeg er både stolt og ydmyk over å få være en del av det flotte fellesskapet vi utgjør som diakoner, og å
være en del av den over 100 år lange tradisjonen som Diakonforbundet representerer. Det gir inspirasjon,
styrke og mening. Og som Guds utsendte medarbeidere trenger vi stadig en påminnelse om nettopp dette.
Da er det godt å ha med en velsignelse til beskyttelse som jeg til slutt vil dele med dere:
Må Gud omslutte deg på alle sider
Bevare håpet i deg, la tvilen vike.
Må Gud omslutte deg på alle sider
Bevare lyset i deg, la mørket vike.
Må Gud omslutte deg på alle sider
Bevare freden i deg, la frykten vike.
Amen
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Her er oversikt over medlemmer som fyller runde år i 2021. Vi gratulerer!
50 år
06.01
22.01
04.02
21.03
29.04
05.06
14.07
20.08
10.12

MAGNE BJÅSTAD
ANETTE FURULUND MATRE
GUDMUND JOHNSEN WISLØFF
KRISTIN ENDRESPLASS ERVIK
GRETE KAREN FRAMGARDEN
VETLE KARLSEN EIDE
RUNE LIAN
ANN-KRISTIN FAUSKE MATHISEN
TORUNN NATELAND UTVÆR

4070
1284
0575
6411
0557
5363
3145
2635
3647

RANDABERG
OSLO
OSLO
MOLDE
OSLO
ÅGOTNES
TJØME
TRETTEN
HVITTINGFOSS

60 år
11.02
22.02
24.02
27.02
13.06
03.12

ELI-NORUN REBERG
THOR-RUNE FISKUM
PER WEIBYE
GUDRUN AAS HOMSTVEDT
INGRID HOLTE KARLSEN
HILDE LØWÉN GRUMSTAD

1405
1912
8920
1185
7300
1449

LANGHUS
ENEBAKK
SØMNA
OSLO
ORKANGER
DRØBAK

70 år
13.01
15.02
23.02
15.03
16.05
29.05
12.06
22.06
17.07
03.08

SIGVE LAUVAAS
RANDI BERGKÅSA
JOSTEIN IDLAND
VIRVE TYNNEMARK
PER EMANUELSEN
TOR EINAR ANDERSEN
KJERSTI BRUDVIK
ELSE LUNDSGAARD DANIELSEN
GRETE RINGDAL
REIDUNNØDLAND

4376
0756
4321
0456
4618
8009
6899
7725
1606
3850

HELLELAND
OSLO
SANDNES
OSLO
KRISTIANSAND S
BODØ
BALESTRAND
STEINKJER
FREDRIKSTAD
KVITESEID

75 år
04.01
11.02
27.02
28.04
11.09
23.12

SIGRUN VOLDEN
MARGARETH SHAW WILHELMSSON
OLE FURUSETH
SISSEL LEIN-MATHISEN
KARI BIRGITTE HAGEN
KRISTEN TORVALD OMLAND

3230
0456
1405
4323
4621
4879

SANDEFJORD
OSLO
LANGHUS
SANDNES
KRISTIANSAND S
GRIMSTAD

80 år
12.02
20.06
12.11

ELSE MARIE BOGSTAD
DAG RAKLI
BERIT TRANDEM

1361 ØSTERÅS
1400 SKI
1640 RÅDE

85 år
24.03
03.10
01.11

EDWARD HULBAK
LEIV STOKKEN
JOHANNES ARNOLD HOLBÆK

1337 SANDVIKA
5411 STORD
0281 OSLO

90+
19.01
24.01
30.01
05.02
10.02
01.04
26.08
01.10

BJARNE GISLEFOSS
JENS MAGNE STRANHEIM
ARNFINN JOHANNES STEIN
ROLF BJERKE
JOHN FOSSE
RAGNHILD BLIX
KÅRE KILLINGBERG
GUNNAR TVEIT

4515
3715
1358
6415
0469
1369
3408
5130

MANDAL
SKIEN
JAR
MOLDE
OSLO
STABEKK
TRANBY
NYBORG
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98 ÅR
90 ÅR
90 ÅR
95 ÅR
101 ÅR
93 ÅR
91 ÅR
91 ÅR

DIAKONIENS DAG, 21. APRIL 2021
Koronapandemien gjorde sitt til at «Diakoniens dag» ble
avlyst i fjor.
I år ble dagen arrangert digitalt. Om du ikke fikk deltatt kan
du fortsatt se den i opptak.
Her er innledningen som adm.dir./forstander Ingunn Moser
vedDiakonhjemmet holdt, - Med tittelen
«Sårbarhet i og etter koronaens tid. Vi står sammen i møte
med sårbarheten».
God morgen alle sammen! Mitt navn er Ingunn Moser og jeg
er forstander og adm dir ved Diakonhjemmet, og jeg har fått
æren av å åpne og ønske dere alle velkommen til Diakoniens dag 2021 -- med temaet Sårbarhet i
og etter koronaens tid. Dette har vi gledet oss til lenge....! I fjor måtte vi dessverre avlyse, men i
år er vi stolte av å presentere et nytt konsept for Diakoniens dag både mht. innhold og form. I år
er Diakoniens dag heldigital og tilgjengelig over hele landet. Det tror vi bidrar positivt til at vi har
over 450 påmeldte til konferansen i år! Vi gleder oss stort over interessen og tar det med oss
videre i arbeidet med framtidige konferanser. Vi er også interesserte i deres tilbakemeldinger om
dette i etterkant. Men det kommer vi tilbake til senere. Men selv om vi møtes digitalt, og ikke
fysisk, denne gangen, vil mye fortsatt være gjenkjennbart. Vi skal f.eks møte et bredt spekter av
deltagere fra diakoni og kirke, fra de mange samarbeidspartnerne våre i det sivile samfunn, og fra
kommunal og offentlig sektor. Vi skal ha musikkinnslag og ord for dagen ved studentdiakon og
prester ved Diakonhjemmet. Når det gjelder innhold, har konferansen likevel en litt ny innretning
og målsetning. Diakonhjemmet har vedtatt en ny overordnet strategi fram mot 2030, der
målbildet er at vi skal være en pådriver for bærekraft og en tydelig og betydelig samfunnsaktør.
Vår tids største utfordring er bærekraft i vid forstand. Bærekraft er definitivt et diakonalt
anliggende og en del av samfunnsoppdraget. I tråd med denne strategien ønsker vi å bruke
Diakoniens dag til å sette agenda og påvirke, til å delta i aktuelle samfunnsdebatter, og til å
synliggjøre diakoniens og kirkas rolle i velferdssamfunnet så vel som i sivilsamfunnet, i
lokalsamfunnene og i menneskers hverdagsliv.
Det som særlig har aktualisert dette det siste året, er pandemien. Under pandemien har vi erfart
hva vi hadde, hva vi har tatt for gitt, hva vi savner og hva som betydde og betyr noe. Den gode
klemmen, smilet, håndtrykket, blikket, nikket, det å sjå og bli sett, det å utveksle noen ord og
møtes over en kaffe, det å samles, det å ha åpne dører og rom og arenaer å møtes på. Pandemien
har lært oss verdien av relasjoner og sammenhengene vi inngår i, i det store så vel som i det små
og nære og hverdagslige. Pandemien har blottlagt vår alles, enkeltmenneskets og fellesskapets,
sårbarhet. Har minnet oss om sårbarheten som felles grunnbetingelse for det å være menneske,
men også tydeliggjort forskjellene i utsatthet og skjevfordelingen av sårbarhet, - nasjonalt og
internasjonalt.
Pandemien setter samfunnet på prøve. Pandemien skaper sårbarhet, forsterker sårbarhet, avdekker
og synliggjør sårbarhet. Samtidig er det viktig å ta med at pandemien også skaper og synliggjør
motstandskrefter, eller det som kalles resiliens: de kreftene som gjør at strået og blomsten ikke
brekker, men retter seg opp igjen etter en storm, et regnskyll eller andre former for uvær.
Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Det utfordrer oss. Hvordan tar vi med
oss disse følgene og lærdommene når viruset ikke lenger utgjør en trus-sel? Hvordan skal vi
bygge oss opp igjen etter denne krisa? Hvordan skal vi «build back better» sammen i våre
lokalsamfunn, i vårt land og i verdenssamfunnet? Og hvordan bidrar diakonien og kirka, våre
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søsterkirker og andre trossamfunn til det?
Det siste året har diakonien vært med og tatt stort samfunnsansvar som en del av samfunnets
beredskap i en krisesituasjon. Det ønsker vi å synliggjøre og dele. Rope det ut, om nødvendig.
For det har en tendens til å gå under radaren for mange at diakonien, kirka, og kirker og
trossamfunn i vid forstand, utgjør en viktig del av helse-, omsorg- og velferdssektorene. Vi er en
betydelig del av både sivilsamfunnet og velferdssamfunnet.
I forbindelse med nedstenginger og nå sist også koronakommisjonens rapport har det gjen- tatte
ganger blitt stilt spørsmålstegn ved om kirka er med – og det gjøres et stort poeng ut av at kirka
har blitt nedstengt -- den største nedstengingen av kirka noensinne. Men har kirka vært stengt?
Og hva er det vi bidrar til når vi snakker slik?
For det første bidrar vi til at det blir satt likhetstegn mellom kirka og gudshusene våre. De har
hatt stengte dører og det har vært et savn for mange å ikke kunne samles der. Men kirka og
trosutøvelse er så mye mer enn kirkebyggene.
For det andre bidrar disse diskusjonene til å snevre inn og begrense forståelsen av både kirke og
tro. Kirka er fellesskapet av de som tror – oss som tror – og tro og trosutøvelse inkluderer også de
handlingene som springer ut av forpliktelsen som følger med å tro: nemlig diakonien, og dens
uttrykksformer nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet. Vi sier gjerne at diakonien er kirka «i verden», kirka i hverdagen, der hvor
menneskene er med livene sine. Diakonien er (også) kirka, - og kirka er oss. Vi driver
barnehager, sykehjem og omsorgsboliger, sykehus, skoler og høgskoler, barneverns- og
familietjenester, krisetelefoner, psykisk helsetilbud, språkopplæring- og integreringstiltak, dialogog brobyggingstiltak, arbeids- og botilbud til grupper med særskilte behov, barne- og ungdomsarbeid, ungdomskafe og kirkekaffe... og mye, mye mer.
Og vi har vært der hele tiden. Vi har hatt betydelige restriksjoner for hvordan vi har kunnet drive,
men har vært åpne hele tiden, og vi har vært en del av beredskapen og krisehåndteringen hele
tiden. Og vi skal fortsette å være her også etter koronaen – og ta med oss viktige lærdommer fra
koronaen til oppbyggingsarbeidet i etterkant. Med denne konferansen vil vi bidra til å synliggjøre
diakonale aktører som del av samfunnets tilbud innenfor helse, omsorg og velferd, og reflektere
over erfaringer og lærdommer som vi må ta med oss videre. Både lokale menigheter og diakonale
institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og
konsekvenser som vi må ha med oss i arbeidet med morgendagens omsorg og bærekraftige
velferdsløsninger. Men vi har også gjort oss erfaringer med nye måter å jobbe på, nye måter å
mestre, nye verktøy og metoder – som vi vil ha med oss videre. Derfor vil vi også dele erfaring
og innsikt i det som gir motstandskraft og håp – som mestringsstrategier, innovative
arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste som vi har sett i denne tiden.
Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre
samarbeidspartnere. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi – forhåpentligvis
snart - vender tilbake til en ny hverdag. Til å reflektere over disse temaene har vi fått med oss et
drømmelag av bidragsytere og samtalepartnere og vi skal vi bruke et bredt spekter av format: fra
klassiske foredrag via sofasamtaler til paneldiskusjoner – og fra forhåndsinnspilte videoer til
refleksjonsgrupper i digitale «break-out-rooms». Vi gleder oss!
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DIAKONIFAGLIG RÅD DIAKONHJEMMET
Diakonhjemmet publiserte 23 mars at et nyopprettet diakonifaglig råd skal støtte opp under
Diakonhjemmets verdiprofil. Rådet hadde sitt første møte i oktober i fjor. Rådet skal være en ressurs
for Diakonhjemmets ledelse i spørsmål knyttet til diakoni, diakonal virksomhet og institusjonens
diakonale og teologiske profil.
Diakonhjemmet vokser, får nye virksomheter med ulike tradisjoner og er på nye steder. Dette utgjør
et positivt og nytt mangfold. Diakonhjemmets diakonale verdigrunnlag må både romme og forme
spennet i virksomhetene og samfunnet vi lever i. En diakonal organisasjon er aldri ferdig med å
reflektere rundt egen profil og hvordan den diakonale identiteten kommer til uttrykk i eget arbeid.
– Rådet skal støtte opp under, men ikke erstatte virksomhetenes egen refleksjon om og arbeid med
diakoni, identitet, profil og kulturbygging. Det er noen av grunnene til at Diakonifaglig råd er
opprettet sier Ingunn Moser, forstander og administrerende direktør ved Diakonhjemmet.
Så langt er det to saker rådet har valgt å jobbe særskilt med:
-

Den første er å arrangere Diakonhjemmets årlige konferanse, Diakoniens dag som avholdes
21. april. Følgene av pandemien vil ikke gå over med det første selv om de fleste av oss i
Norge ser ut til å kunne bli vaksinert til sommeren. Vi har derfor valgt temaet «sårbarhet i og
etter koronaens tid». I år ønsker vi å bidra til å løfte fram kirkens og diakoniens bidrag i
pandemien og i tiden som kommer etter pandemien, i Norge og internasjonalt. I rådet har vi
diskutert ulike vinklinger til programmet. Vi ønsker bl.a. å vise hvordan diakonale
organisasjoner, diakoner og menigheter har utviklet seg og lært nye måter å arbeide og mestre
på gjennom pandemien, sier Leis-Peters.

-

Den andre saken er utviklingen og utbyggingen av området og eiendommene på Steinerud, og
hvordan vi bruker de til Stiftelsens formål på kort og lang sikt. Vår diakonale egenart og
profil skal komme til uttrykk og synliggjøres i utformingen av området på Steinerud, med alt
fra tjenester til bygg. Stiftelsens ledelse utformer nå en såkalt designmanual og utomhusplan
for utviklingen/utbyggingen på området, og rådet kommer med innspill, avslutter Leis-Peters.

Medlemmer i Diakonifaglig råd
Dette er medlemmene i Diakonifaglig råd. Medlemmene er oppnevnt for tre år.
• Annette Leis-Peters, professor ved senter for diakoni og profesjonell praksis, VID
vitenskapelige høgskole (leder av Diakonifaglig råd)
• Ingunn Moser, administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet
• Hilde Lausund, studieleder Helsefag, VID vitenskapelige høgskole
• Jarl Bøhler, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus
• Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, spesialrådgiver, Diakonhjemmet Omsorg
• Gudmund Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus
• Anita Glittum, daglig leder for Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg
• Sondre Hofstad, student i sosialt arbeid, VID vitenskapelige høgskole
• Manuela Ramin-Osmundsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet
• Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
• Ingun Yri Øystese, diakon og seniorrådgiver for diakoni og samfunnsspørsmål, Oslo
bispedømme
• Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet (sekretær for Diakonifaglig råd)
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Diakonikonferansen 2021

Sted: Oslo, Sandnes og Tromsø
For første gang vil Diakonikonferansen arrangeres i tre byer. Deler av programmet skjer på de
ulike lokasjonene, mens andre innslag streames direkte fra Oslo. Konferansen fordrer fysisk
oppmøte. Det er ikke mulig å følge konferansen digitalt.
Info her: https://stiftelsencrux.no/diakonikonferansen

Hva koster et menneske?
Norge er blitt et samfunn med raskt økende forskjeller, krav til å være vellykket, et evig press på
kostnader, effektivisering og vekst, og en tro på at markedet kan løse alt. Mange av oss henger
ikke med, passer ikke inn, når ikke opp, er syke eller gamle. Veien er kort til å bli et menneske
med en prislapp – en kostnad.
Diakonikonferansen 2021 spør hvilke oppgaver diakonien har i et samfunn som setter prislapper
på mennesker, og hvordan vi kan skape et samfunn der alle har en likeverdig plass. Hvor står
kampen for menneskesyn, verdighet og inkluderende fellesskap? Tar vi oss egentlig tid til å
snakke om hvilke verdier som er viktige, hva som motiverer oss, og hva vi tror på? Det blir
foredrag, kulturinnslag, samtaler i sofaen, seminarer, diakoniprisutdeling og gudstjeneste.

Om Diakonikonferansen
Diakonikonferansen er en landsdekkende konferanse som arrangeres hvert annet år over to dager.
Den henvender seg til medarbeidere i menigheter og diakonale organisasjoner/institusjoner, til
studenter og andre interesserte. Konferansen er et samarbeid mellom stiftelsen CRUX,
Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høyskole og Kirkerådet.
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