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Kjære medlem 

 

Vi skriver desember og det nærmer seg jul. Har satt sammen noe av det stoffet som er tilflytt 

sekretariatet siste halve året. For mer aktuelt stoff vises til hjemmesiden. 

 

Ønsker dere alle en god adventstid, en fredfull jul og alt godt for året som ligger foran. 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:diakon@oesteraas-menighet.no
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MEKLING FØRTE FREM I VIRKEOPPGJØRET  

 

Partene anbefalte i morgentimene 19. november, 5 timer på overtid, 
meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og 
Kulturområdet (HUK) i Virke.  
Det ble oppnådd enighet om: 

- et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor.  
- at den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Samtidig er det åpnet 

for hybridpensjon på visse vilkår og etter avtalte prosedyrer. Enigheten 
innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for 
konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og 
museer.  

 
 

AVTALEVERK PÅ PLASS FOR DEN NORSKE KIRKE 
 
Kirken skiller lag med staten pr 1. januar 2017. Samtidig blir Kirkerådet medlem i KA. 
Partene har etter forhandlinger høsten 2016 den 29. november fått på plass et 
avtaleverk for rettssubjektet Den norske kirke. Dette er tilleggsavtaler til gjeldende 
Hovedavtale og Hovedtariffavtale i KA . Disse tilleggsavtalene bidrar til en smidig 
overgang for de rundt 1600 personene som overføres til dette nye rettssubjektet. 
 
«Trygghet under omstilling» har vært et hovedmål for forhandlingene. 
Det er godt for alle parter at dette nå er på plass, i forkant av overføringen.  
For nærmere om de to tilleggsavtalene viser vi til hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Rundt forhandlingsbordet er representanter fra KUFO, Akademikerne, 

Akademikerforbundet, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Presteforeningen, 

KA, Fagforbundet, TeoLOgene, MFO, Delta og Parat. 

http://www.diakonforbundet.no/11-forside/165-mekling-forte-frem-i-virkeoppgjoret


4 

 

I 2017 - MARKERES 500 ÅR FOR REFORMASJONEN 

2017 er det store reformasjonsjubileumsåret. Det er da 500 år siden Martin Luther 

slo opp sine 95 teser. I Norge vil jubileumsåret avsluttes med en festgudstjeneste i 

Nidarosdomen 31. oktober. 

 

Vi tar her med en aktuell artikkel av Kjell Nordstokke: 

 

IKKE AVLAT, MEN KJÆRLIGHETSGJERNINGER 

 

Martin Luthers kunngjøring av 95 teser om avlaten den 

31. oktober 1517 blir gjerne regnet som startpunktet for 

Reformasjonen, og det er denne begivenheten som 

kommer til å være i sentrum for alle markeringene som er 

planlagt for 2017.  Både her i landet og internasjonalt i 

regi av Det lutherske verdensforbund (LVF) er Nåde satt 

som hovedtema for jubileet, ut fra forståelsen av at 

Reformasjonen framfor alt handlet om å forkynne en 

nådig Gud, som for Jesu skyld rettferdiggjør den som tror på Jesus. 

Det kan imidlertid vanskelig sies at rettferdiggjørelse ved tro er hovedtema i de 95 tesene 

om avlaten. Innholdet er i all sak bestemt av den kommersialiserte formen for 

avlatshandel som dominikanermunken Tetzel gjennom lengre tid hadde holdt gående i 

Wittenbergs omegn, og som Luther mente var et grovt misbruk av avlaten, framfor alt 

fordi tok bort fokus fra å gjøre bot. Derfor heter det i den første tesen: «Da vår Herre og 

Mester Jesus Kristus sa: Gjør bot etc. (Matt 4,17), ville han at hele den kristnes liv skulle 

være bot». 

 

På dette tidspunktet var allerede gått flere år siden Luther var kommet fram til sin 

evangeliske kristendomsforståelse, hovedsakelig basert på studier av Romerbrevet. Men 

han så ingen grunn til å gjøre dette til en offentlig sak eller til å angripe på Pavekirken. 

Oppslaget av de 95 tesene ble det store omslaget, og Luther hadde åpenbart ikke forestilt 

seg hva dette skulle føre til, verken samfunnsmessig eller kirkehistorisk. Men på alle plan 

var tiden moden for kritiske spørsmål og nye tankemodeller, og det var i denne 

konteksten Luther fikk en viktig rolle og kom til å utløse bevegelser som har hatt kraft i 

seg helt til vår tid. 

 

Men hva var det med avlatshandelen som fikk Luther til å tre fram i det offentlige rom, 

det som på hans tid og ut fra hans forutsetninger bestod i å invitere til en offentlig 

disputas hvor kritiske spørsmål ble reist?  

 

Luther, som i tillegg til å være teologiprofessor også var forkynner og sjelesørger i byens 

kirke, hadde sikkert møtt mange som hadde kjøpt avlatsbrev. Det hadde gitt ham to 

hovedbekymringer: For det første at folk hevdet de gjennom avlatsbrevet hadde kjøpt seg 

og andre familiemedlemmer fri fra lidelser i skjærsilden. For Luther var dette stikk i strid 

med sann kristen bot, og enda mer med forståelsen om at det bare er Kristus som kan 

kjøpe oss fri fra straff og skyld.  
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Det er verdt å notere at Luther ikke avviser avlatshandelen på generelt grunnlag, men 

den misbruken Tetzel bidro til å fremme og som innebar at hvor avlaten nærmest 

framstår som en selvstendig frelsesøkonomisk ordning hvor mennesket kan kjøpe seg 

frelse fra straff og skyld. Avlaten fritar ikke den kristne fra å gjøre bot, det kommer 

tydelig fram i Tese 41: «Med forsiktighet skal man forkynne den apostoliske avlat, slik 

at folk ikke skal misforstå dithen at avlaten er å foretrekke framfor de andre gode 

kjærlighetsgjerningene». 

 

Men Luther har også en annen grunnleggende bekymring, nemlig den at fattigfolk sløser 

bort sine hardt tiltrengte midler på unyttige avlatsbrev. Tese 47 lyder: «Man skal lære de 

kristne at den som ikke eier i overflod, har plikt til å holde det han har tilbake til eget 

hus og hjem og ikke hive det ut til avlat». Dette utsagnet traff med profetisk kraft en 

samtid da kirken brukte sin religiøse makt til å styrke egen politisk og økonomisk 

posisjon, og det har fortsatt gyldighet. Luthers hovedfokus var å hjelpe de samvittigheter 

som var skremt opp av avlatspredikanten. Og han ville at fattige skal ha et verdig liv. 

Derfor skal kirken forkynne evangeliet, og de skal oppmuntre folk til heller å ta ansvar for 

eget hus og hjem enn å gi gaver til kirken. 

 

I årene som fulgte ble disse synspunktene utdypet og aktualisert i nye skrifter fra Luthers 

hånd, og som drev Reformasjonen videre, både som historisk begivenhet og som 

fornyelseskraft i kirken. Slik sett er det riktig at kunngjøringen av de 95 tesene er blitt 

stående som den begivenheten som satte det hele i gang. Det viser også det faktum at 

kunnskapen om tesene raskt ble spredt viden om; de var skrevet på latin, men Luther 

forfattet i tillegg en tysk utgave i form av en Preken om avlat og nåde, bare i 1518 ble den 

trykket i 18 opplag. 

 

De 95 tesene kan leses som innlegg i en diskusjon om hva det innebærer å være kristen 

og kirke også i vår tid; noen av de anliggender Luther ønsket å fremme, vil vi i dag kunne 

tolke som diakonale: 

 

For det første; -  at i Guds husholdning er frelse ikke salgsvare, men noe menneske får i 

gave ved Guds nåde. Dette sier noe grunnleggende om Gud, at Gud er nådig, samtidig 

noe om mennesket, at det er oppreist og dets verdighet er bekreftet. Derfor skal verken 

frelsen eller menneske ikke gjøres til salgsvare; frelsen skal tas imot i tro, og nesten skal 

møtes med kjærlighetsgjerninger. Dette kommer fram i temaet LVF har satt for 

Reformasjonsmarkeringen: Satt fri ved Guds nåde, med undertitlene: Frelse – ikke for 

salg, Mennesker – ikke for salg, Skaperverk – Ikke for salg. Det er en sammenheng 

mellom den frigjørende nåden Gud møter oss med og måten vi lever våre liv på, både i 

forhold til nesten og til skaperverket. Det gjelder ikke minst i vår tid med dets 

skremmende former for kommersialisering, både av mennesker og skapergoder. 

 

For det andre; - Luther betoner at det er en sammenheng mellom tro og tjeneste, og at 

tjenesten har sitt sted i verdens hverdag, der hvor det er bruk for en nådig neste. På den 

måten avvises forestillingen om at det kristne liv helst skal utfolde seg innenfor kirkelige 

institusjoner, slik samtiden tolket klosterlivet, men også tanken om at kristentro bare 

handler om å ta imot frelsen, uten noen form for tjeneste. Det radikale ved Luther er at 
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han knyttet kristenkallet til daglige gjøremål, på arbeidsplassen og i familien, og 

framstiller dette som delaktighet i Guds nyskapende gjerning i verden.  

 

For det tredje; -Luther taler her om kjærlighetsgjerninger. Omsorgen for nesten skal ikke 

være beregnende, men utøves for den svakes skyld. Almisser skal ikke ha egen 

rettferdighet overfor Gud som motiv; da gjøres den fattige til redskap for egen vinning, og 

står i fare for å perverteres til en sublim form for kommersialisering, både av frelsen og 

av nesten. Kjærligheten derimot har bare nesten for øye; kjærlighetshandlinger er 

respons på nestens behov for omsorg, og samtidig en bekreftelse av nestens verdighet. 

 

Alle disse tre punktene har relevans i vår tid, ikke bare for diakonien, men for måten vi 

ønsker å forme kirkens og kristnes tro og tjeneste. Reformasjonsmarkeringen i 2017 kan 

gi oss viktige impulser til dette. 

 

 

 

 

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

 
Luthers arbeid var mangesidig. Så også mange av de uttalelsene han kom 
med. Noen av disse gjaldt forholdet til jødene, uttalelser som fikk mange 
konsekvenser. 
 
Bispemøtet i Den norske kirke har drøftet hvordan Den norske kirke skal forholde seg 
til dette. Det er utarbeidet en uttalelse som markerer at Den norske kirke tar avstand 
fra Luthers antijødiske utsagn.  Uttalelsen ble presentert 25. november og følger her: 
 

Arven fra Luther og det jødiske folk 

Markeringen av 500 års-jubileet for reformasjonen i 2017 gir oss anledning til å 
fornye det som er av varig verdi i forståelsen av evangeliet og kirkens 
samfunnsoppdrag. Men det krever også kritisk oppgjør med elementer i arven fra 
Luther, og det gjelder særlig forholdet til jødene.  
 
På 1520-tallet skrev Luther forsonlig om jødene, at de er av Kristi folk og våre brødre. I skriftet Jesus 
Kristus: en jøde av fødsel (1523) ville han vise dem at Jesus er deres Messias, og gikk til angrep på 
pavekirkens behandling av dem ”som om de var hunder og ikke mennesker”. Noen år senere kom 
han imidlertid selv med krasse utfall mot jødene. Luther var nok skuffet over at de ikke vendte seg til 
troen på Jesus, men det er neppe hele forklaringen.  
 
I sin fortolkning av Bibelen tok Luther som utgangspunkt at det er en grunnleggende kontrast 
mellom det kristne og det jødiske. Luther var lite opptatt av jødene som folk og hadde liten kjennskap 
til jødisk tradisjon. Derimot tok han opp antijødiske tradisjoner fra oldkirken og middelalderen som 
la vekt på denne kontrasten og skjøv jødene ut i mørket, nærmest som et ikke-folk. 
 
I skriftet Om jødene og deres løgner (1543) gav Luther denne arven rom. Jødene står under Guds 
vrede og er djevelens barn, hevngjerrige og morderiske. Deres skoler og synagoger bør derfor 
brennes, deres hus rives, de bør fratas sine skrifter, forbys å drive undervisning og plasseres i leirer. 
 
På en annen måte enn oldkirkens og middelalderens antijødiske teologer kom Luthers skrifter til å bli 
brukt som begrunnelse for antisemittiske holdninger i nyere tid. Det nådde et høydepunkt under 
nazismen på 1930- og 40-tallet. Da ble sitater fra Luther brukt i antisemittisk propaganda, og det 
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skjedde også i Norge. Ett forhold er at den tyske okkupasjonsmakt oversatte og spredte skriftet Om 
jødene og deres løgner. Like viktig for oss er det at enkelte norske teologer på slutten av 30-tallet 
skrev mot jødene og direkte eller indirekte støttet tysk antisemittisme.  
 
I november 1942 protesterte den felleskirkelige ledelsen i vårt land mot nazistenes behandling av 
jødene og formante myndighetene: ”Stans jødeforfølgelsen og stopp det rasehat som gjennom 
pressen spredes i vårt land.” Protesten kom imidlertid for sent til å forhindre deportasjonen av 
norske jøder til Auschwitz seksten dager senere, og understreker på nytt nødvendigheten av 
årvåkenhet og handling i tide.   
 
Oppgjør med antijødiske og antisemittiske holdninger er en varig utfordring for kirke og samfunn. I 
reformasjonsåret 2017 må vi som kirke ta tydelig avstand fra den antijudaisme som Luther etterlot 
seg. Det gjelder også den kirkelige antisemittisme som har brakt usigelige lidelser over det jødiske 
folk og fortsatt kaster mørke skygger over forholdet mellom kristne og jøder.  
 
For oss er det vesentlig at Jesus og disiplene ikke bare selv var jøder, men også identifiserte seg med 
sitt folk og dets tradisjoner, og de så kontinuitet i Guds løfter for dette folk og alle folkeslag. Dette gir 
oss som kristne en særskilt tilknytning til det jødiske folk. Et oppgjør med den antijødiske arven fra 
Luther i reformasjonsåret 2017 gir oss en mulighet til å fornye den positive respekten og 
ærbødigheten for det jødiske folk og jødisk tradisjon. I dag uttrykker vi derfor også vår 
takknemlighet for kontakten og samarbeidet med Det Mosaiske Trossamfunn i vårt land. 
 
Oslo, 25. november 2016 
Uttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke  
  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDRET FORSIKRINGSAVTALE HOS KNIF 
 

Medlemmer av Det Norske Diakonforbund får nå 20% rabatt fra første forsikring.  

Dette betyr at du får samme rabatt på alle forsikringer du tegner. På allerede gode priser hos 

KNIF-Trygghet Forsikring. 

 

Ring KNIF Trygghet på telefon 23683900 og sjekk ut kva de kan tilby deg! 

 
 

 
 



8 

 

Diakon Rune Hvidsten blir pensjonist 

 

Tar avskjed – etter 7000 personlige 

samtaler!  

Med stående applaus i 

kirka takket menigheten sin 

diakon gjennom 20 år.  

 

Artikkelen er skrevet av 

Marit Heiene i RBnett. 

 

Søndag 4. desember tok 

Bolsøy avskjed med sin 

diakon Rune Hvidsten som 

blir pensjonist  

1. januar – nøyaktig 20 år 

etter at han startet. 

 

Under gudstjenesten i Røbekk kirke snakket Hvidsten rundt bibelordet «I min fars hus er det 

mange rom», i betydningen at fellesskapet skal ha plass til alle. 

Dette gikk da også igjen i flere av takketalene under kirkekaffen etterpå – at Hvidsten har 

innlemmet så mange ulike grupper i menighetens fellesskap gjennom arbeidet sitt. 

 

7000 husbesøk og samtaler 
En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid, der personlige samtaler med folk i tøffe 

livsfaser er en viktig del. Før sin tale, hadde kirkeverge Hans Jakob Nes gått gjennom 

diakonens årsmeldinger: 

– De viser at Rune har gjennomført over 7000 husbesøk og samtaler, fortalt han. 

 

Dette betyr at Hvidsten – i snitt - har gjennomført et husbesøk eller en personlig samtale hver 

eneste dag gjennom 20 år. 

 

Huntington 
Under gudstjenesten fortalte Hvidsten for øvrig om en sjelden helseutfordring han har fått 

diagnostisert – Huntingtons  sykdom, «en slektning av Parkinson», som Hvidsten sjøl 

forklarte det. Bare cirka 250 personer i Norge har diagnosen, som etter hvert vil skape 

vansker for balansen og fysikken generelt. 

Dette blir en utfordring for en mann som har hatt et sterkt engasjement for friluftsliv generelt, 

og pilegrimstradisjonen spesielt. Hvidsten har dermed gått flere pilegrimsruter, blant annet til 

Trondheim. 
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– Noe av det første jeg skal gjøre som pensjonist, er å prøvevandre en ny pilegrimsrute tvers 

over Gran Canaria, forteller han Rbnett etter gudstjenesten. 

 

Varm og inkluderende 
Stikkord for Hvidstens arbeid i takketalene i Røbekk var bla a varme, inkludering, fellesskap 

og omsorg. Gudstjenesten søndag bar da også vitne om et allsidig fellesskap, der psykisk 

utviklingshemmede deltok med musikk og sang i tillegg til strykere og forsanger på galleriet, 

ledet av kantor Dirk Hauenschild. 

Blant annet sang Lillian By flere solosanger, til sist «Tett ved sida mi går Jesus», 

akkompagnert av kantoren. 

I tillegg til Nes, ble takketalene holdt av leder i menighetsrådet Dag Brekke, sogneprest 

Tormod Remøy fra staben, samt mangeårig medarbeider i Molde domkirke, Terje Jonsson, 

som har kjent Hvidsten i 40 år. 

Etter talene under kirkekaffen, reiste hele menigheten seg og takket diakonen med stående 

applaus. På vei ut av kirka var det mange som ga diakonen en varm klem og takket for det han 

har betydd gjennom 20 år som diakon i flere menigheter i Molde kommune. 

 

Etterfølger 
Hvidsten har vært sjukmeldt det siste året, og da har Rigmor Dahl vært diakonvikar. Hun har 

nå fått stillingen, og blir innsatt i januar. 

 

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

 

 

 

Rune Hvidsten har arbeidet mye med 

pilegrimstilrettelegginger. I 2004 utga han, 

i samarbeid med Diakonforbundet, heftet  

«Diakonale spor i keltisk landskap».  

 

Dette heftet kan fortsatt skaffes. Koster kr 50+porto. 

 

Send da en mail til Diakonforbundet, 

diakonforbundet@diakonforbundet.no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diakonforbundet@diakonforbundet.no
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DIAKONFORBUNDET HAR AVTALE MED SPAREBANKEN SØR. 
Har du sjekket hva banken kan tilby deg? 
Her er de aktuelle betingelsene: 
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JUBILANTER 2017 
 
 
40 ÅR 
18.01.  INGEBORG DANBOLT DRANGE DRAMMEN  
21.08.  SIGNE MYKLEBUST  DRAMMEN  
03.10.  SILJE SJØTVEIT      TINN AUSTBYGD  
02.11.  ANETTE NORMAN   OSLO  
      
50 ÅR 
10.02.  BENTE CECILIE KROGSRUD OSLO  
23.04.  LIV ELISABETH ADAMS  OSLO  
31.07.  GUNN IREN TANGEN  OSLO  
16.08.  METTE GOA HUGDAL  LER     
23.09.  ANNE TALSNES FLATMO  SINGSÅS  
10.11.  ANNA ELISABET GESTSDOTTIR HEIDAL  
  
60 ÅR 
15.01.   KARI JORDHEIM   OSLO  
17.01.  TORI AAS    HARSTAD  
04.03.  ØIVIND ANTONSEN   LANGHUS  
12.03.  PER ARNE BØE    GRIMSTAD  
01.04.  DAG KARTERUD   BÆRUMS VERK  
05.04.  JAN-KJELL JONASSEN  FAUSKE 
26.04.  ANNE MARIE SVERDRUP  OSLO  
05.05.   JAN KÅRE HANANGER  KORSHAMN 
14.05.  KJETIL MARVIN OPDAL  RISØYHAMN 
02.07.  BIRGITTE SVEGAARD DILLAN VUKU  
06.07.  BERIT JOHANSEN   GODØYA  
13.07.  NORVALD O. PERSON  NÆRBØ  
13.07.  KJERSTI M SCHANCHE OLSEN SANDNES  
27.07.  RONNY SØVIK   FANA  
20.08.  TRYGVE MELDALEN  HOKKÅSEN  
10.10.  HILDE FINSÅDAL   HALDEN 
30.10.  ODDVAR MARØY   ØRSTA  
20.11.  KJERSTIN-MARIE VEREIDE BERGEN  
 
70 ÅR      
20.01.  INGRID MEYRICK   ROGNE  
10.07.  RANDI GJESET ELLINGSEN NYGÅRDSJØEN  
21.11.  ANNE HIRSCH   TILLER  
      
75 ÅR 
21.07.  SOFIE MOLVIG   SKEDSMOKORSET  
22.02.  ODDMUND JON SAGSTAD  ASK  
      
90+ 
19.01.  BJARNE GISLEFOSS  MANDAL  94ÅR 
05.02.  ROLF BJERKE   MOLDE  91ÅR 
10.02.  JOHN FOSSE    OSLO   97ÅR 
27.04.  ALF BIRKENES   ASKIM  95ÅR 
27.05.  OLAV SVARSTAD   BJØRKELANGEN 95ÅR 
15.08.  JOHANNES SANDVIK  TAU   94 ÅR 
 
 
 
 
Vi gratulerer! 
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Anders Bergem: 
 
Diakonene på Dikemark – og Dikemark kristelige 
ungdomsforening (1932-1972) 
 
Kolofon forlag, 2016 
 
Anders Bergem, tidligere førstelektor 
ved Diakonhjemmet, har skrevet en 
interessant bok om diakonene på 
Dikemark, i rammen av beretningen om 
den kristelige ungdomsforeningen der. 
Når diakonene er fremhevet, er det fordi 
de i sterk grad bidro til denne 
foreningens arbeid og fordi de var ganske mange. For mange 
som har tatt sin utdanning på Diakonhjemmet, har 
beretningen om diakonene som dro til Dikemark, mer eller 
mindre rett etter utdanningen, vært et kjent fenomen.  
 
Hvem de var og hva som var bakgrunnen, det har vært 
mindre kjent. Dette har Bergem belyst gjennom boken, og den blir dermed et viktig bidrag til 
diakonenes historie i Norge. For de som dro til Dikemark etter endt utdanning og etablerte 
seg med familier, var nok ungdomsforeningen et viktig møtepunkt. Men det ble også et 
møtested for øvrige ansatte, leger og sykepleiere. Til foreningsmøtene ble en rekke kjente 
personer invitert som talere, og det ble samlet inn penger til mange gode og nødvendige 
formål.  
 
Gjennom arbeidet på Dikemark ga også diakonene et viktig bidrag til utviklingen av 
psykiatrisk omsorg og pleie. En av nestorene i psykiatrisk sykepleie, Bertin. P. Skjold, ble 
etter hvert rektor for spesialskolen i psykiatrisk sykepleie på Dikemark, og ble en viktig 
bidragsyter til at standarden på psykiatrisk sykepleie ble hevet. 
 
Diakongruppen på Dikemark holdt sammen også etter at arbeidet i den kristelige 
ungdomsforeningen dabbet av på 1970-tallet. Den utgjør en særegen del av diakonenes 
profesjonshistorie som med Bergems bok har fått en flott dokumentasjon. 
 
Olav Fanuelsen 
 
Boken kan bestilles hos Anders Bergem, epostadresse  aber@lifi.no  
 
Boken koster kr. 250,00; kr. 300, - dersom den skal sendes i posten (regning legges ved). 
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