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Ved Landsstyremøtet i Det Norske Diakonforbund 29. april 2022 holdt leder Asbjørn
Sagstad denne innledningstalen:
Gode kolleger og medlemmer!
Velkommen til landsstyremøtet 2022!
Hva har preget året som ligger bak oss?
Tar vi det helt store bildet må vi erkjenne at det henger tunge
og mørke skyer over oss. Vi har en alvorlig klimakrise som
dessverre går i feil retning. I den siste rapporten fra FN`s
klimapanel som kom før påske, understrekes alvoret. Det er
nå eller aldri! Utslippene har aldri vært høyere. Toppen må
være nådd innen 2,5 år. Hvis ikke er det for sent å unngå de
verste konsekvensene, slår FN`s klimapanel fast. FN`s
generalsekretær Guterres kaller den siste rapporten for «et
skammens dokument». Å investere i fossil energi og infrastruktur, er økonomisk og moralsk
galskap, sier Guterres. Og midt i dette alvoret pumper AS Norge, verdens rikeste land, opp
olje som aldri før. Forstå det den som kan!
I tillegg til klimakrisen har vi en grufull krig gående i Ukraina med enorme menneskelige
lidelser og som ingen i dag kjenner utfallet av. Og pandemien er ikke over. Ja det meste er
blitt snudd helt opp ned. Selv om vi tilsynelatende fortsatt lever på «den grønne grenen» her
nord, merker også vi at det er urolig på vår felles jord, og mange er preget. Da er det
viktigere enn noen gang å holde håpstanken levende og troen på at endring er mulig. Her har
kirken mye å bidra med og det ser vi heldigvis mange fine eksempler på.
Tar vi de diakonale brillene på oss og ser litt på hva som har preget det siste året i vår
hjemlige kontekst, er det både gledelige og lovende tegn å se. Ja jeg synes å merke at det
blåser en diakonal vind for tiden – i alle fall over kirka vår. La meg nevne et par eksempler:
Diakoni er for 2022 definert som et satsingsområde av Kirkemøtet. Ja dere – vi befinner oss i
diakoniens år med mange spennende muligheter.
Det var en flott opplevelse å være til stede i fjor høst på åpningsdagen av Kirkemøtet. Leiv
Sigmund og jeg satt bakerst i salen og kunne smile fra øre til øre når kirkerådets leder, preses
Olav og kirkestatsråden i sine innlegg i tur og orden heiste den diakonale fanen. Og
Kirkerådets leder tok virkelig kaka da hun ikke bare snakket om diakoni men også løftet fram
diakonene og det gjennom konkrete eksempler. Da er vi der vi skal være folkens! Ja for
diakoni uten diakoner blir både tamt og kraftløst.
Her er tre eksempler fra det siste året som viser at diakonene utgjør en viktig forskjell:
1. I desember i fjor publiserte Silje Sjøtveit og Eilev Erikstein et strålende og treffende
innlegg i Vårt Land med tittelen: «Nestekjærleik i Den norske kirke utan diakoni?»
De avla nylig avgåtte biskop Atle Sommerfeldt i Borg en visitt i sitt innlegg. Få har
vel løftet fram internasjonal diakoni og solidaritet som nettopp biskop Atle og få har
vel utfordret den kirkelige grasrota mer på verdens nød enn nettopp han. Dette er
profetisk diakoni og politisk diakoni av solid merke, som Silje og Eilev så riktig
skriver. Men det blir mye om nestekjærlighet, rettferdighet og at alle har del i det
diakonale oppdraget - og lite om diakonen. Diakonen har tross alt fått som sitt
spesielle oppdrag å stå i spennet mellom kirke og samfunn. Vi savner diakonene i
Atles engasjement for den diakonale tjenesten, skriver Silje og Eilev og minner om
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viktigheten av diakoni og diakonene i Den norske kirke. TAKK Silje og Eilev for
påminnelsen og at dere tok pennen fatt og ytret dere offentlig!
2. I Borg og Agder og Telemark har det vært en pågående prosess med tilsetting av nye
diakonirådgivere og i begge tilfeller har vi sett stiftsstyrer og medlemmer på sitt aller
beste, – tydelige, myndige og saklige. I Borg valgte bispedømmerådet i fjor høst å
tilsette en person uten diakonifaglig bakgrunn og det til tross for at det var kvalifiserte
diakoner blant søkerne. Dette avstedkom naturlig nok både undring og skuffelse blant
diakonene i Borg. Stiftsstyret i Borg med Atle i spissen tok ballen og sa klart ifra i
brevs form hva de syntes til bispedømmekontoret, og det på en saklig og ryddig måte.
Og reaksjonene fra våre medlemmer i Borg lot ikke vente på seg. Budskapet ble
dessverre ikke tatt godt imot på bispedømmekontoret, – snarere tvert imot. Mon tro
om det ble tråkket på noen ømme tær? Stiftsstyret ble nærmest kalt inn på teppet til
bispedømmekontoret. Forbundet sentralt ble holdt løpende orientert om saken og ga
full støtte til stiftsstyret. Oppsummert kan vi slå fast at stiftsstyret og våre medlemmer
i Borg har klart å både kommunisere et tydelig budskap og samtidig ta varmt imot
den nytilsatte diakoni- og samfunnsrådgiveren. Dette fortjener stiftsleder Atle og
resten av stiftsstyret i Borg stor honnør for. Ja for dette har vært en krevende sak.
I Agder og Telemark hvor diakonirådgiver Erling sluttet etter mange års tjeneste,
hersket det usikkerhet om det fortsatt kom til å bli en 80% stilling eller om stillingen
ville bli redusert til 50%, om bispedømmekontoret kom til å lyse ut stillingen eller la
personen som vikarierte (en uten diakonifaglig bakgrunn) få stillingen fast. Det lå an
til det siste noe som ikke overraskende satte full fyr i stiftsstyret og blant våre
medlemmer. Ja det nærmest kokte på sosiale medier. Også her ble det tatt
umiddelbare grep overfor bispedømmekontoret ledet an av stiftsleder Hanne og
hennes styrekolleger og med det gledelige resultat at stillingen ble lyst ut i 80%
stilling med krav til diakonifaglig kompetanse. Og en flott diakon er nå tilsatt.
En stor kred til Hanne, resten av stiftsstyret og våre medlemmer i Agder og Telemark
for et engasjement preget av tydelighet og klokskap.
3. Et siste eksempel på diakoner som har ytret seg i det offentlige rom kom februar i år
da Gudmund Johnsen Wisløff, sykehusdiakon på Diakonhjemmet sykehus og Eilev
Erikstein smalt til med et leserinnlegg i Vårt Land med tittelen «Bispemøtet lytter på
det ene øret». Saken omhandlet Den norske kirkes tjeneste i samfunnsinstitusjoner
(sykehus, fengsler, studiesteder mm). Bakteppet var at bispemøtet på sitt møte i
februar skulle ta opp dette anliggendet, en oppfølging fra tidligere samtaler i
Bispemøtet. De som var invitert rundt bordet var merkelig nok bare prester. Det
syntes både Gudmund og Eilev var underlig og spesielt som om disse tjenestene ikke
omfatter diakoner. I innlegget spør de om diakonenes utdanning og erfaring fra ulike
institusjoner ikke er relevante for biskopene. Eller er dette uttrykk for en manglende
anerkjennelse av diakonenes faglige egenart og praksis? Og jammen har ikke
Gudmund og Eilev vært med å skape endring. For Kirkerådet har i etterkant igangsatt
et utredningsarbeid med tittelen «Den norske kirkes tjeneste i samfunnsinstitusjoner»
som skal ende opp i en Kirkemøtesak. En referansegruppe er oppnevnt og Gudmund
ble forespurt om å delta sammen med 10 prester. Ett skritt i riktig retning. Men
Gudmund var våken nok til å spørre Kirkerådet om det ikke var fornuftig - og rimelig
å få med en diakon til i referansegruppen. Kirkerådet svarte ja og ballen ble spilt over
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til Diakonforbundet som umiddelbart oppnevnte Eilev som nå tiltrer
referansegruppen. En stor TAKK til Gudmund og Eilev for mot og et viktig initiativ!
Hva forteller disse eksemplene? Er det noen fellestrekk – ja kanskje til og med en ny trend vi
nå ser? Jeg liker i alle fall veldig godt det jeg ser - diakoner (og dette er bare noen eksempler)
som trer fram, hever stemmen og det med faglig tyngde, tydelighet og myndighet. Er det ikke
flott?
Som sykehusprest Aud Irene Svartvasmo så treffende skrev i Vårt Land i begynnelsen av
mars i innlegget «Når diakonien mister sitt særpreg»: «Det må bli slutt på å nynne omkvedet
av den gamle diakonisangen «Virke sådan i det stille, det var det jeg gjerne ville». Nå er
tiden for diakonene til å heve stemmen og erobre en likeverdig plass i kirkas
tjenestemønster!» Godt og riktig sagt!!
Som diakoner og som fagforening for diakonene er vi å regne med dere! Når vi framstår
tydelige, saklige og med den myndighet og det lederskapet vi er gitt, blir vi også regnet med.
Jeg kjenner meg glad, stolt og optimistisk på vegne av diakonene, en kompetent og
framoverlent profesjonsgruppe, – og håper dere også gjør det samme. Ja for det all grunn til
det! Og dere, - vi har fortsatt mer å gå på. Det er spennende!
Kirken og samfunnet trenger det vi representerer av erfaring og faglig egenart i møtet med
den tiden vi går inn i. For kirken handler det om noe så grunnleggende som troverdighet,
helhet og relevans. Og våre medlemmer skal kjenne at de har Diakonforbundet og oss som
ledelse i ryggen. Da trenger de at vi oppmuntrer, støtter, går sammen med og er aktive
pådrivere.
Og alle trenger vi velsignelsen. Her følger den fine keltiske som jeg vil dele:
Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg
til vi møtes igjen.
***************************************************************************
HAR DU SJEKKET UT HVILKE TILBUD DU SOM MEDLEM I DET NORSKE DIAKONFORBUND
KAN FÅ FRA:

Sparebanken SØR

38109200 Epost via skjema på https://www.sor.no

KNIF – TRYGGHET forsikring

23683900, post@kniftrygghet.no

NORDEA DIRECT 23206070 bank@nordeadirect.no
Du finner også lenker på hjemmesiden.
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VIGSLINGER VÅREN 2022
Våren 2022 har også hatt mange diakonvigslinger. To vigslinger i Bjørgvin, en i Møre og to i
Nord-Hålogaland. Håper vi her har fått med de som ble vigslet nå i vår. GRATULERER TIL
ALLE!

27. mars 2022: Håvard S. Dahlen.
Vigslet av biskop Halvor Nordhaug
til tjeneste i Sjømannskirken.

3.april 2022:
Eunice W
Njogu,
Tromsø
domkirke
Vigslet av
biskop Olav
Øygard
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10. april 2022: Eline
Rabbevåg og Linda Helen
Bredesen Slyngstad,
Molde domkirke
Vigslet av biskop
Ingeborg Midttømme

22. mai 2022: Elin Johanne Tande Buset, Harstad
kirke
Vigslet av biskop Olav Øygard

19. juni 2022: Sissel Johanne Fylkesnes Våge, Bremnes kirke. Se forsiden.
Vigslet av Halvor Nordhaug. Ved samme gudstjeneste ble Laila Hansen Røksund vigslet til
prest.
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DIAKONIENS DAG 2022
Diakonhjemmet har gjennom mange år arrangert
DIAKONIENS DAG rundt Johan Hermann
Wicherns fødselsdag 21. april. I år fikk dagen
temaet RASISME OG DISKRIMINERING.
Vi tar her med utdrag fra to av foredragene. Begge
er å finne i sin helhet på Youtube.

INGUNN MOSER
Ingunn Moser er forstander og administrerende
direktør ved Diakonhjemmet.
RASISME OG DISKRIMINERING er et
vanskelig tema å ta tak i. Det er et vanskelig felt å
manøvrere i. Det er lett å trå feil, det kanskje enda
til et minefelt. Det er et felt med mange gode
intensjoner, mange vonde opplevelser, forvirring
og unnlatelser, ja endog fornektelser.
Nettopp derfor kan vi ikke la være å ta det opp.
Diakonien må tørre og vi må la oss utfordre og gå
for å utvikle kunnskap, innsikt og forståelse og for
å skal beredskap for å forandre oss selv og våre
praksiser.
Forskning i ulike sammenhenger viser en påtakelig
unnlatelse av fenomenet, knyttes gjerne til
enkeltstående eller historisk tilfeller eller ekstreme
hendelser som ikke utfordrer oss.
Vi behandler ikke diskriminering og rasisme som
et aktuelt spørsmål hos oss. Vi behandler det som et kognitivt spørsmål som vi kan holde på
avstand og vom vi skal lære oss om, men utenfor oss selv, på andre arenaer og plasser. Vi
behandler det ikke som noe som vi må komme til rette med, lære oss å gjenkjenne og
håndtere og ta tak i når det kommer til uttrykk hos oss selv.
Som diakonale institusjoner og organisasjoner kan vi ikke ha et så distansert forhold til
diskriminering og rasisme. Derfor må vi starte hos oss selv og med oss selv og det håper jeg
denne dagen til hjelpe oss med.
Rasisme er ikke fortid og er ikke et forhold som bare skjer andre steder. Vi kan møte det i
hverdagen i alle våre sammenhenger. Det skal vi ta tak i. Vi trenger å forstå hvordan det
skjer, kjenne igjen når det skjer.
En av måtene forskningen sier at rasisme blir gjort usynlig på er gjennom å generalisere
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egenskaper ved individ eller gruppe og ved å rangere, nedvurdere og underordne. Videre er
det ei feilslutning eller en kortslutning å tro at fordi det hos oss er vitenskapelig konsensus
om at rase ikke fins, men er en sosial konstruksjon så finner det ikke sted diskriminering og
rasisme. Men sosiale konstruksjoner virker de også og de får konsekvenser.
Vi trenger å forstå mekanismene for å kunne gjøre noe med det. Det er derfor på høy tid å ta
tak i utfordringen.
Så er det også det at formålet vårt forplikter oss. Ved Diakonhjemmet har vi utviklet en
overordning strategi frem mor 2030. Vi tenker at vår tids største utfordring er bærekraft. Det
handler om klima og miljø, men også om de sosiale, politiske og institusjonelle systemer vi
må ha for å kunne verne om menneskenes livsmiljø på en rettferdig og demokratisk måte.
Diakonhjemmet ønsker å være en pådriver for bærekraft, i vid forstand. Vil også være en
tydelig og betydelig samfunnsaktør for å møte de utfordringene. Det at vi setter
diskriminering og rasisme på dagsordenen som et hverdagslig og dagsaktuelt fenomen også
hos oss er en måte vi ønsker å bli tydeligere på, være en tydelig samfunnsaktør på og en
pådriver for bærekraft på.
Å arbeide for å fremme rettferdighet og likeverd, inkluderende fellesskap, arbeide mot
rasisme og diskriminering handler helt klart om sosial bærekraft og om bærekraftsmål som
det om økt likestilling og deltakelse og om mindre ulikhet og fattigdom.
Dette er begrunnelsen for denne dagen, det er på høy tid. Og så er rasisme og diskriminering
ei form for diskriminering som handler om marginalisering og utestenging, men det er ikke
den eneste formen. Derfor inngår denne dagen og dette temaet i en større sammenheng og en
større satsing over tid hos oss. Vi skal ta for oss flere former for diskriminering.

BERIT HAGEN AGØY
Berit Hagen Agøy er
generalsekretær/internasjonal direktør i
Mellomkirkelig råd i Den norske kirke.

Hun satte «I Guds bilde, Kirken i møte med
rasisme» som overskrift for sitt foredrag.
Hvor kan jeg snakke om frykten min? I hvert
fall ikke i kirken, sier noen.
Vi må erkjenne at dypt i oss ligger en frykt, en
skepsis eller en undring i møtet med de som er
forskjellig fra oss. Er et godt utgangspunkt for å
snakke om rasisme og diskriminering hos oss
selv. Har nok vært der fra tidenes morgen. Er
en naturlig reaksjon for å beskytte oss mot det
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vi ikke kjenner.
Problemet er ikke at vi har slike følelser, problemet er hvordan vi håndterer frykten eller
ubehaget i møtet med den eller de som er annerledes.
Rasisme er når vi deler inn i de andre og oss. Hun løftet inn to eksempler:
- hvordan fryktet bidro til milevis med piggtråd langs grensene i land i Europa.
- apartheid i Sør-Afrika med kolonial rasisme satt i system.
Rasisme kan omsnakkes på to måter:
1. Oppfatninger, holdninger eller handlinger om inndeler mennesker i raser av ulik
verdi.
2. Videre betydning, som handler om nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.
Felles er at mennesker puttes i grupper.
Hun dro opp noen tankekors knyttet til at det fortsatt er segregering i mange kirkesamfunn.
Det å være like for Gud er ikke alltid slik i praksis.
Den norske kirke arbeider overfor problemstillingen på mange måter, - rydder i eget hus.
- Forventningsdokument om likestilling, inkludering og mangfold
- Holdningsskapende arbeid. Samtaleopplegg for ungdom
- Handlingsplan for kristne migranter
- Fokus på antisemittisme
- Fokus på religiøs ekstremisme
Utfordringer fremover:
- Hvordan tenker vi?
- Er det greit at innvandrere har egne menigheter?
- Vi må lage rom for samtaler om de vanskelige temaene.
***************************************************************************
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Foruten de to nevnte foredragene var det ytterligere foredrag og ikke minst en fin samling i
atriet; – Å møtes i troen – med symbolhandlinger, ord og musikk markerer vi mangfold.
Denne var arrangert av prostidiakon Eilev Erikstein og sykehusdiakon Gudmund Wisløff
Johnsen i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Andre
medvirkende var Rania Jalal Al-Nahi fra Muslimsk samtalepartner, Inger Johanne Sveen fra
Bahá’í-samfunnet i Norge, Egil Lothe fra Buddhistforbundet, Maria Maimunatu Krogtof
Liholt fra Ullern menighet, Didrik Søderlind fra Humanetisk forbund, Parmjit Singh fra
Sikhtempelet, Aud Irene Svartvasmo fra Diakonhjemmet sykehus og pianist Ulf Nilsen.
***
Ingunn Moser avsluttet sitt foredrag med å si at Diakonhjemmet kommer til å følge dette
temaet videre. Å gjøre det samme blir en oppfordring til alle som deltok og til deg som leser
dette. Fokus på rasisme og diskriminering er fortsatt nødvendig for å møte holdninger og
avverge uønskede handlinger.
Neste år arrangeres Diakoniens dag den 19. april 2023.
***
VENTER DU PÅ 4B?
Ved oppgjøret i fjor ble avtalt å gi 4B tallverdi fra 1. januar 2022 med kr 25000,-.
Det er mange diakoner som uten kravsetting tilkommer å bli flyttet til denne
lønnsgruppen. Vi har ventet ¾ år på at KA skal utferdige et rundskriv til fellesrådene
slik at overføring til 4B kan skje. Dette er purret flere ganger, så langt uten resultat.
Uansett, de som tilkommer å bli flyttet skal ha økningen pr 1. januar 2022!
Sender melding så fort nevnte rundskriv foreligger.

ÅRETS LØNNSOPPGJØR
Flere oppgjør er gjort ferdig, bl.a. Stat, KS (med unntak av varslet lærerstreik) og
Oslo.
Av flere grunner er årets lønnsoppgjør i KA utsatt til oktober. Det kan da bli riktig
festlig dersom det blir lokale forhandlinger,- midt oppi jula!

KIRKEORDNING
Det har pågått og pågår fortsatt en heftig diskusjon om hvordan av Den
Norske kirke skal organiseres. Saken har vært på høring og svære dokumenter er
utarbeidet, den er blitt drøftet i de siste Kirkerådsmøter og det legges opp til at
Kirkemøtet i september 2022 skal treffe beslutning om en retning.
Det er mye å lese om dette på kirken.no
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Mennesker som har dårlig helse og
lever på NAV, blir utsatt for brudd
på menneskerettighetene hver dag
MENNESKERETTIGHETER: Vi må gjerne fortelle
myndighetene, både i Kina og andre steder, at de må
skjerpe seg. Men vi bør snart hente feiekosten og feie
litt for egen dør også.
av Reidunn Fløtre Trbojevic, Sosionom og diakon
Vi er flinke til å snakke om andres brudd på
menneskerettighetene. For tiden fokuserer mediene
spesielt på Kina. La det først være sagt: Jeg er
fullstendig enig i at Kina bør konfronteres med sine
menneskerettsbrudd. Men jeg kan ikke fri meg fra
tanken på at vi kan bli litt mer navlebeskuende og se
hva vi selv holder på med.

Reidunn Fløtre Trbojevic,
sosionom og diakon

Uten sosial trygghet
Jeg er sosionom og diakon, og har i mange år gjennom mitt arbeid møtt mennesker i Norge
som utsettes for brudd på menneskerettighetene hver eneste dag.
Her skal jeg bare trekke frem en av artiklene, nemlig nr. 22, om sosial trygghet: «Enhver har
som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og
kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans
personlighet, blir skaffet til veie. Forenklet sagt sier artikkel 22 at vi har alle rett til en bolig
som vi har råd til, medisin, utdannelse, penger nok til å leve for og legehjelp hvis vi er syke
og gamle.
Men jeg kjenner mange som ikke har denne sosiale tryggheten. Det er ulike årsaker til at
mennesker er i en slik livssituasjon; at de må kjempe for å klare å betale regningene og ha
nok penger til mat. Av de mange jeg har møtt, er det ofte sykdom, ulykker, traumatiske
opplevelser og liknende som er årsaken til at livet er blitt vanskelig, og at en kjenner på
uverdighet i forhold til andre mennesker. Måten de blir behandlet på av offentlige instanser
som egentlig er der for å hjelpe dem, er det som provoserer og frustrerer både dem og meg
mest.
Mange gir opp
Mennesker som har dårlig helse og lever på uføretrygd eller stønad fra NAV, blir utsatt for
brudd på menneskerettighetene hver eneste dag. De har ofte lite ressurser og krefter til å
kjempe den kampen det er å få medisinsk eller økonomisk hjelp til å klare sine forpliktelser,
kjøpe nødvendig medisin og få leve et sosialt aktivt liv.
Hodet mitt er fult av eksempler på episoder jeg kunne ha løftet frem. Men la meg ta frem
kravet til dokumentasjon, som de blir møtt med hver gang de skal levere en søknad om hjelp,
enten det gjelder bostøtte, sosialhjelp, medisiner, behandling, hjemmehjelp, støttekontakt,
reisepenger – eller hva det skal være.
Mange av dem har ikke råd til å ha internett, mange av dem har ikke en PC, og mange av
dem vet ikke hvordan de skal bruke det en gang. Likevel blir de stadig møtt med kravet om å
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levere søknader digitalt, gjerne med vedlegg som de ikke vet hvor de skal få tak i. Veien til å
få hjelp er blitt så vanskelig for mange at de har gitt opp. Både fordi de ikke klarer å innfri
kravene som blir stilt til dem, men også på grunn av den stadige ydmykelsen de opplever i
møte med hjelpeapparatet.
Det er merkelig at det fortsatt heter hjelpeapparat, for i mange tilfeller oppleves det motsatt.
Det legges stein til byrden for liv som er vanskelige nok fra før.
Hva om de ble møtt med respekt?
Vi har politikere som kappes om å fortelle hvor bra vi har det, og hvor mye bedre det skal bli
når bare de får komme til makten. Jeg har vært i dette arbeidsfeltet under både den ene og
den andre regjeringen, og jeg kan ikke se at det er noen forskjell. Men jeg lurer ofte på om de
som sitter der oppe i hierarkiet og bestemmer og bevilger penger, vet hva som skjer her nede
på gata blant vanlige folk. Om de vet hvor vanskelig det er å være fattig i Norge, uke etter
uke, år etter år, mens andre stadig får bedre økonomi.
Jeg er overbevist om at hvis disse som har havnet i en vanskelig livssituasjon, kunne blitt
møtt med respekt, verdighet og en hjelpende hånd, i stedet for å bli sett på som krevende
tiggere, så ville mange av dem kommet seg ut av sitt uføre og blitt bidragsytere i samfunnet
igjen. De kunne sluppet å alltid føle seg som en byrde for samfunnet, og ikke viktige nok til å
ha et verdig liv.
Jeg kunne trukket frem mange andre eksempler på mennesker som trenger hjemmehjelp,
sykehjemsplass, rusbehandling, traumebehandling, brukerstyrt assistent, tilrettelagt bolig og
arbeid, osv., som ikke får den hjelp de ifølge menneskerettighetene har krav på.
Feie for egen dør
Dere må gjerne fortsette å fortelle myndighetene, både i Kina og andre steder, at de må
skjerpe seg. Men kom i gang med feiekosten og fei litt foran egen dør også.
På vegne av mange jeg har møtt på min vei i diakonitjenesten, føler jeg trang til å rope ut:
Våkn opp og sett i gang med å lære opp hjelpeapparatet i hva som er jobben deres: Å hjelpe
sårbare mennesker til deres rettigheter og et verdig liv som gir sosial trygghet!
***************************************************************************
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Sveriges kristna råd har for årene 2022 og 2023
diakonifokuset «Livsmod». De har etablert en samleside
hvor de presenterer ulike tilnærminger.
Vel verdt å kikke innom.

LIVSMOD
Vad är livsmod, på vilket sätt är det relevant och hur kan man känna livsmod i vår tid?
Att tro att man klarar de problem som kommer i ens väg, och att man är värd att göra det. Att
känna tillit till människor och världen. Att ha haft en rädsla – och ändå våga. Att känna att
något håller en uppe och veta att det vänder igen trots upp- och nedgångar. Trots allt. Så
formulerade vi våra första tankar kring temat när vi skulle ta fram underlag till det här
inspirationsmaterialet.
Världshälsoorganisationen (WHO) använder begreppet mental hälsa och beskriver det som
ett tillstånd av välbefinnande som uppstår när en individ förstår sina egna förmågor, kan
klara av den normala stressen i livet, kan arbeta produktivt och ha förmågan att bidra i sitt
lokalsamhälle.
Den svenska forskaren och prästen Cecilia Melder har utgått ifrån ett enkätinstrument från
WHO (WHOQL-SRPB) där frågor om mental hälsa har delats upp i åtta kategorier, och
översatt dem till att passa svenska förhållanden:
• Upplevelse av sammanhang
• Existentiell styrka och kraft
• Tillit som livskraft
• Meningen med livet
• Upplevelse av helhet
• Harmoni och inre lugn
• Upplevelse av förundran
• Förhoppning
I Sverige kallas det som beskrivs genom de åtta kategorierna för “existentiell hälsa”.
Fysioterapeuten och pastorn Lena Bergquist har varit med och tagit arbetet vidare, i
utarbetandet av praktiskt material med samtalsfrågor och bilder.
Materialet till diakonifokus 2022-2023 om livsmod innehåller forskningsbakgrund,
litteraturtips och film, liksom metoder för samtal och idéer för praktiskt arbete.
Förhoppningen är att materialet ska leda till egna initiativ med arbete för att främja
existentiell hälsa och livsmod.
Vi vill peppa er att använda hashtags när man lägger ut funderingar eller goda exempel i
sociala medier – #diakonifokus, #livsmod och #existentiellhälsa. Det underlättar möjligheten
att hitta varandra, inspireras och hjälpas åt!
Under de gångna två åren har det sociala livet varit kringskuret av covid-19. Inte minst
kyrkorna har känt av restriktionerna. Ibland har det lett till en ny uppfinningsrikedom kring
hur man kan ses och sprida livsmod.
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Kirken må plukke de lavthengende klimafruktene
– Framtiden er et klima
som ikke fortsetter å
endres og et samfunn
som er tilpasset det nye
klimaet, sa Bjørn
Hallvard Samset til
tilhørerne på KAs
klimakonferanse 23.
mars 2022. KA/Helge
Mathisen
Fra KA
Den grønne hovedavtalen
på kirkelig sektor er på plass. KAs første klimakonferanse fokuserte på hvordan målene skal
nås.
Etter at Vålerenga barnegospel hadde sørget for en passende åpning på konferansen i
kulturkirken Jakob tok klimaforsker og medlem av FNs klimapanel, Bjørn Hallvard Samset,
for seg temaet «Hvor står vi, hva må gjøres og hva kan kirken bidra med?».
Vil fortsatt se endringer
Samset hadde en gjennomgang av hvilke klimaendringer vi ser og årsakene til dem.
– Framtiden er et klima som ikke fortsetter å endres og et samfunn som er tilpasset det nye
klimaet. Vi må sørge for at løsningene vi tar i bruk i dag ikke skaper nye endringer inn i
framtiden, forklarte Cicero-forskeren.
– Selv om vi foretar kutt nå, må vi være klar over at vi fortsatt vil se klimaendringer de neste
20 årene. Men heldigvis finnes det fortsatt mye vi kan gjøre for å stabilisere klimaet, fortsatte
han.
– Det er flere lavthengende frukter her. Kirken kan begynne med å plukke ned disse, sa
Samset.
Leder for miljøorganisasjonen Zero, Sigrun Aasland, gikk enda mer konkret inn på hva
kirkelig sektor kan gjøre for å oppfylle sin del av klimaregnskapet.
– I hovedsak handler det om kjøp av tjenester, hva vi gjør med byggene våre, transport og
reiser samt generell energibruk, sa hun.
Konkret og positivt
I en påfølgende panelsamtale med parter fra arbeidslivet tok man for seg løsninger og
utfordringer for kirkelig sektor. Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS, var en av deltakerne:
– Vi skal bli et lavutslippssamfunn. Det krever noe av alle, og kirken blir en viktig aktør, ikke
minst på holdninger, påpekte han.
– Vi har lagt listen høyt, men det skal ikke bare være store ord. Vi må konkretisere sammen
med partene og forankre dette lokalt. Det skal ikke bare være noe som dyttes nedover fra
sentralt hold, sa forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen, om den nye grønne
hovedavtalen.
– Det må skapes en positivitet, slik at dette ikke bare blir krav, men også muligheter, fulgte
Thore Wiig, leder i Fagforbundet Teologene, opp.
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TO AKTUELLE
KONFERANSER
I SEPTEMBER 2022:

SMÅ FØTTER SETTER DYPE SPOR
Det å miste et barn, er hjerteskjærende. Janne Teigen som er
jordmor ved Sykehuset Telemark HF har samlet en rekke historier i
boken «Små føtter setter dype spor», en rekke foreldrehistorier om
det å miste et barn. Hun håper de erfaringene som presenteres kan
gi informasjon, trøst og støtte i en fryktelig vanskelig tid for de som
opplever å miste et barn, og også være til hjelp for pårørende og
helsepersonell.
I «Små føtter setter dype spor» møter vi mennesker som har mistet
ett eller flere barn. De bidrar med dikt og historier. Boken inneholder
også tips og råd fra foreldre samt informasjon om hvordan pårørende
og helsepersonell kan hjelpe foreldre som har opplevd den totale
katastrofen det er å miste et barn. Boken dedikeres i kjærlighet til
alle barna det her fortelles om - selv om deres tid på jord var kort,
har de satt dype spor i våre hjerter.
Utgitt på Commentum forlag. Nettpris kr 229,-.
16

