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GF 2017 samlet over 60 deltakere. Her holder leder Randi Bergkåsa et innlegg. 

I dette nummeret kan du bl. a. lese om: 

 Diakoniprisen 2017 

 Turen diakonene i Oslo stift gjorde til Estland 
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Kjære medlem 

 

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

sekretariatet siste halve året. For utfyllende vises til hjemmesiden. 

 

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

Leiv Sigmund Hope  
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GF 2017 

 

GF ble arrangert i Trondheim, i forkant av HEL-og Diakonikonferansene. I tillegg fikk deltakerne med seg 

Reformasjonsmarkeringsgudstjenesten i Nidarosdomen den 31. oktober. 

 

Ved GF ble Randi Bergkåsa gjenvalgt som 

leder for en ny periode. Med seg i styret fikk 

hun 

Brita Bye (gjenvalg), Asbjørn Sagstad 

(gjenvalg), Hans Eskil Vigdel (ny) og Edel 

Merete Gervin(ny). Varamedlemmer ble Pål-

Arne Winsnes (ny), Åshild Høllesli Frantzen 

(ny) og Eilev Erikstein (gjenvalg). 

(Vigdel og Frantzen var ikke tilstede da bildet 

ble tatt). 
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Rapport fra studietur for diakonene i Oslo 

bispedømme.  Estland (Tallin), 4. – 8. september 2017 

 
16 diakoner fra Oslo stift – Bærum, Asker og Oslo kirkelige fellesråd – var i september på 
studietur til Estland. Her er oppsummeringen av erfaringer og inntrykk, impulser og inspirasjon. 
Estland. Et lite land, 44.500 kvadratkilometer stort og med 1,3 millioner innbyggere, estisktalende og 
russisktalende. Estland har en krevende politisk historie, og det er fortsatt bare 26 år siden 
frigjøringen fra Sovjetunionen. Siden 1991 har landet vært i stadig økonomisk utvikling, som IT-land 
og turistland, og med god nytte av sitt EU-medlemskap, men her er store sosiale utfordringer, og 
stor ulikhet på by og land. Den estiske lutherske kirke (EELK) møter disse utfordringene, men lider 
under sterkt begrensede ressurser.   Hovedstaden Tallinn har rundt 420 000 innbyggere og er en av 
Nord-Europas best bevarte middelalderbyer. Gamlebyen, Vanalinn, kom på UNESCOS 
verdensarvliste i 1997. Det moderne Tallinn rommer både tradisjon, velstand, vekst og nød. Det er 
dyrt å bo sentralt, og mange lever i forsteder der menighetene mangler kirkehus. En lokal guide ga 
oss en omvisning i gamlebyen og et kort innblikk i estisk historie, samfunn og kultur.  
 
Arbeidet i Saku – en forstad til Tallinn, med stor bryggerivirksomhet, og mange kommunale boliger, 
men også en nydelig herregård Saku Mõis, der vi spiste om kvelden. Målet vårt var en nyetablert 
menighet (2013), St Tomas, vennskapsmenighet med Jar menighet i Bærum. Holder til i et 
sjarmerende lite bedehus, men med konkrete planer om et nytt kirkebygg, «engang inn i fremtiden»!  
Startet med 12 medlemmer - nå økt til 93!  Vi møtte Magne Mølster, ansatt i NMS og prest i den 
estiske kirken. Kontakten med Jar bygger på gjensidig informasjon og forbønn, en fastsatt årlig 
pengegave, og besøk når det lar seg gjøre. Gunnel Johansson Rø, diakon i Jar, hadde med en hilsen til 
menigheten, som ga hele vårt følge en hjertevarm velkomst med bevertning og felles kveldsbønn. 
 
Peeteli Kirik / Bethel Centre of Pastoral Care har fra 1997 utviklet et omfattende arbeid blant 
vanskeligstilt ungdom: Botilbud for hjemløse/forlatte, dagsenter med matservering/leksehjelp for 
hjemmeboende og andre støtteprogram for barn, tenåringer og familier, for det meste finansiert 
gjennom gaver. Avu Üprus, tidligere prest i Peeteli, og sekretæren som koordinerer driften, 
presenterte gripende fortellinger om unge som har nyttiggjort seg tilbudet – og om noen som ikke 
har klart det –, om samholdet mellom dem og om arbeidet med å trene dem i tillit og eget ansvar. 
 
Kirken i Harkujärve ligger like utenfor Tallinn og er finansiert av private lån. Her er barnehage, 
avlastningstilbud for familier med funksjonshemmede barn, bolig for trengende og sosiale tilbud for 
barn og familier, deriblant familierådgivning og ulike kurs, leksehjelp og dramagruppe for barn og 
en dansegruppe for voksne kvinner. Pedagoger arbeider med barna, og studenter i sosialt arbeid har 
praksis her. Kirken er åpen 8 – 17 hver dag, med gudstjeneste søndag kl 17. Avu Üprus er opptatt av 
kirkens tjeneste som «service and service», både ukentlig gudstjeneste og andre tjenester som er 
nødvendige for menneskene. Her finnes ingen faste givere, men kommunen betaler for avlastning. 
 
Familiesenteret Tallinna Perekeskus er etablert med økonomisk støtte og jevnlig veiledning fra 
Finland (ESPO) og gir tilbud familier som strever. Sju av ni terapeuter arbeider frivillig. Her 
arrangeres kurs og gruppeprogram, og mange kommer til samtale over en lengre periode. Har 
utviklet egen metodikk i relasjonsarbeid, og gir støtte til hele familien, også barn og besteforeldre i 
voldssituasjoner. Senteret er det eneste i landet som gir kurs internal stadyness for voldsutøvere. 
Alkoholmisbruk er utbredt i Estland, spesielt i den russiske befolkningsgruppen.  
Økt antall flyktninger forrige høst utløste stor interesse for senterets desentraliserte seminar om 
integrering og bekjempelse av egen fremmedfrykt.  
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Kirkens hus med Avu Üprus’ ble besøkt. Avu har overordnet ansvar for diakoni i EELK. Nøkkelord 
er Justice (rettferd for enkeltmennesker og kirken), Dignity og Creation, og målet Conviviality – 
kunsten å leve sammen. Avu ga oss kort innføring i flyktningarbeid og kriminalitetsforbygging.    
Arbeid blant flyktninger. Lite omfattende, grunnet begrenset innvandring og strenge kriterier. 
Opprinnelig fokus mot kristne, men flest er muslimer, som de opplever krevende å bistå kulturelt og 
religiøst.   Estland har to mottak og er oftere transittland enn bosettingsland. Hittil i år er det kommet 
58 søknader, og de siste tjue årene har 899 personer søkt og 314 fått innvilget opphold. De er 
hovedsakelig fra Syria, Ukraina, Irak, Russland, Sudan og Afghanistan. Avu har fulgt opp et par 
kristne familier. Flyktningene må lære språket og kommet i arbeid innen 6 mnd!  Hvis ikke – retur! 
Kriminalitetsforbygging.  
Kirkens senter for støtte til voldsutsatte og rehabilitering av straffede har inngått en kontrakt med 
staten om tiltak for å reintegrere fanger i samfunnet etter soning. Avu Üprus leder et frivilligkorps 
som i løpet av 3 ½ år har bistått 700 klienter med oppfølging/nettverksarbeid før og etter løslatelse. 
Hans egen erfaring med å sitte i fengsel (han ble arrestert for gatekamper og sovjetfiendtlig aksjon da 
han var 17 år, og måtte sone i ti år) er en sterk drivkraft bak innsatsen. 
 
AIDS Information and Support Centre. Noen av oss besøkte helsesenteret som ble startet i 1994 som 
en «non-profit non-governmental organization» (NGO) og ledes av Dr. Nelli Kalikova. Det har ca 170 
brukere, samtlige er rusavhengige, men ikke alle HIV-positive. Daglig henter 100 mennesker 
metadon. Senteret har lege, psykiater og sosionom, og tilbyr informasjon, rådgivning om sikker sex 
og prevensjon, HIV-testing, rehabiliteringsprogram, psykososial støtte til dem som lever med 
HIV/AIDS, og forebyggende arbeid blant unge homofile. Etter en flytting er sprøyterommet borte, 
og utlevering/innsamling av nåler foregår f.t. pr bil. Estland har 9-10.000 rusmisbrukere på stadig 
tyngre, syntetiske stoff, og flest overdosedødsfall i Europa – sammen med Norge… 45 % av 
misbrukerne er kvinner, og mange prostituerer seg for å skaffe penger. EELK har ikke eget arbeid på 
dette feltet. 
 
Menighetsbygging i Mustamäe, en bydel i Tallinn med 65.000 innb. og uten eget kirkebygg. Vi 
møtte Tiina Klements, som er diakonutdannet i Oslo (MF/Diakonova) og senere utdannet og 
ordinert til prest i Estland, også støttet fra NMS. Hun arbeider blant mennesker med store sosiale 
utfordringer, og opplever at menigheten gjennom sin genuint diakonale orientering har relevans for 
befolkningen. Har menighetslokaler i en kjeller, men har – «som ved et under» fått 50 % off. støtte til 
et kirkebygg. Nå mangler bare den andre halvparten! Men spaden er satt i jorden – et trosprosjekt. 
Det er ingen støtte fra sentralt kirkelig hold – tvert om. Lokalmenighetene betaler 3% av inntekt inn 
sentralt.  
Refleksjon. Vi har hatt en rekke møter med mennesker og menigheter og sitter igjen med mange 
sterke inntrykk. I et kort notat der alle deltakerne har bidratt (vedlegg), er Peeteli-kirkens arbeid 
nevnt av flere. Likedan pågangsmotet og troen som finnes i de små menighetene, og den sterke 
frivilligheten og utholdenheten, alle som bruker så mye tid, penger og engasjement.  «De ser 
utfordringene og gjør noe med det». Dette skaper en svært konkret diakoni, synlig både på 
grunnplanet i menighetene og hos vår sentrale kontakt i kirkens ledelse, Avu Üprus.  
Den trofaste gudstjenesten – i og utenfor kirkerommene – er forbilledlig og inspirerende. For oss ble 
betydningen av å bli oppmerksom på reelle lokale behov understreket. Likedan evnen til å se muligheter 
framfor begrensninger, og til å prioritere det helt nødvendige når økonomien er trang. Vi har opplevd 
hvordan «ressurssvak» kan være «ressurssterk», vi har hentet inspirasjon til arbeid med 
vennskapsmenighet, og vi har sett at tilbud til barn kan åpne veien for voksne også. Vi har fått innblikk i 
Kristussentrert diakoni der tro får rom og støtte, og vi kan si at vi fikk mer enn vi kunne gi gjennom vårt 
lille overskuddsoffer. Det er et tankekors, ettersom vi også hadde mulighet til å være turister og nyte 
restaurantlivet i og rundt Tallinn. 
Takk for støtte til at vi kunne gjennomføre denne reisen! Og takk til komiteen, og spesielt takk til  



6 

 

Jarle Klungrehaug, vår hardt arbeidende, entusiastiske og omtenksomme reiseleder. 
 
PERSONLIG INNTRYKK 0G INSPIRASJON  (sitat) 

 Alle historiene om barn/unge som Peteli-kirken (hadde) jobba med!!! (Enig!!) 

 Pågangsmotet og troa når det gjaldt kirkebygging i begge de små menighetene!!!  

 Sterkt å møte et menneske (Avu Üprus) som ser behov og utfordringer, og så bare gjør han 

noe med det. Ser ingen hindringer.  

 Møte mennesker som bruker så mye av sin tid, penger og engasjement for andre. Sterke 

historier. 

 Troen, tilliten til Gud. Pågangsmotet. Tålmodigheten og motivasjonen. Omsorgen og 

kjærligheten til sine medmennesker. 

 Arbeidet i Peeteli-kirken. Menighetens medlemmer i Saku.  

 En flott tur med mange sterke opplevelser. Imponerende å høre om hvordan de nærmet seg 

barna som bodde i falleferdige hus, hvordan de skapte tillit med mat og fotball til de ble 

bedre kjent, og hvordan kirken Peeteli jobbet. – De så utfordringen og gjorde noe med det. 

 Sterkeste inntrykk: Skjebnene til «barna» som de tok seg av i Peeteli, og å bygge menighet og 

kirke i tro. Flott å få mange inntrykk av Estlands historie og utvikling.  

 Sterkeste inntrykket for meg var å møte Tiina og høre om menighetsbygging gjennom 

diakonalt arbeid og kirkebygging i tro og tillit til Gud. Deres vågemot (og tålmodighet) 

gjorde inntrykk! 

 Det sterkeste inntrykket for meg var Peetelikirken med historiene om barna som bodde på 

gata og i rønner. Det gjorde også inntrykk å være i den lille menigheten i Saku. 

 Det sterkeste inntrykket for meg var Peeteli og historien om barna… om alkoholiserte 

foreldre som drar fra barna sine, bor 200 m unna og later som de ikke eksisterer. Mens disse 

barna bor i kalde, falleferdige hus uten mat og klær. Fy søren! 

 Måten de orket å stå i arbeidet og tørre å gi «frihet» til barna i Peeteli, samt hvordan de møtte 

og skapte relasjoner med barna. + hvordan de brenner for arbeidet med mennesker i sårbare 

situasjoner  

 Gjorde inntrykk det arbeidet som ble gjort for voldelige menn og kvinner 

 Å høre kvinnen i Peeteli Church fortelle om skjebnene til alle barna de har tatt vare på opp 

gjennom årene – både de som har klart seg og de som ikke gjorde det. Fantastisk dame !!! 

 Peeteli-church var veldig sterkt å høre på, og menigheten i Saku var nydelig. En fantastisk, 

imøtekommende liten forsamling. 

 Avu – som har kjøpt en hel kirke … Som er poet, som gjør så mye frivillig ved siden av jobben 

i kirkerådet – og som har ti år i sovjetisk fengsel som en del av bagasjen …  

 Den tro og tillit til Gud som vi har sett. Å stå i tjenesten over lang tid – utholdenhet i 

tjenesten. Å oppleve hvordan landet har reist seg etter friheten og kaoset de var gjennom. 

 
FAGLIG INSPIRASJON (sitat) 

 Å se og kartlegge hva behovet i lokalsamfunnet er, og prøve å møte det. /Stå på og bruke de 

ressursene som er nødvendig.  

 Familievold. Hvordan følge opp både menn og kvinner som utøver vold og blir utsatt for 

vold.  

 Hvordan bruke kirken helt konkret til diakonalt arbeid og barnehjem for unge i nabolaget. 

 I møte med Peeteli og familiesenteret var det fint å lære/erfare hvordan man ser og møter 

behov i samfunnet – veldig spennende!  
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 Inspirerende å se og møte mennesker med brennende engasjement for diakoni og sosial nød, 

med svært begrensede midler å benytte seg av i arbeidet de utfører. Spesielt sterkt var møtet 

med damen som jobbet med barn og unge i Peeteli  

 Å jobbe med «konkret» diakoni i samarbeid med lokalsamfunnet + dette med 

vennskapsmenighet – viktighet av engasjement fra hele menigheten  

 Mye interessant – og mye nevnt over. Også interessant å møte en guide som har sin 

underlige versjon av historien i landet. Lærer oss å være kritiske til det som serveres, og 

bildet ble kraftig justert av andre utover uka.  

 Jobbe videre med samarbeidspartnere i kommunen og frivillige. Ikke bare de «ressurssterke» 

som skal være frivillige. Hva er nøden og hvem trenger oss i vårt område. Hvor er «hullene» 

i de offentlige tilbud. Hvordan kan kirken brukes hele uken? 

 «Det enkle er ofte det beste.» Ressurssterk og ressurssvak er begreper som er blitt snudd litt 

opp-ned. 

 Å stå på, se muligheter og ikke begrensinger. (Spennende å arrangere «byleir» når det ikke er 

overnattingsmuligheter.)  

 Se behov i lokalsamfunnet. Åpne kirker som brukes til det lokalsamfunnet trenger. 

Inspirerende med stort engasjement som ikke lar seg begrense av lite ressurser.  

 Søke kontakt med lokalsamfunnet. Hva trenger folk? Hvem kan bli ressurs i 

menighetsarbeidet? La mennesker slippe til, ta ansvar, spørre de som sjelden blir spurt ellers. 

Nærhet til lokalsamfunnet – og være kirke (bønn, bibel, nattverd). 

 Betydningen av veiledning (familiesenteret og rehabilitering av folk som har vært i fengsel), 

«holde verktøyet skjerpet», og at det kan vokse noe betydningsfullt ut av det lille.  

 Flott å oppleve menighetsetablering – og se hva «vennskapsmenighet» betyr. Økonomisk 

støtte er fortsatt nødvendig, men 

det bygger på likeverdighet. 

Arbeid med barn er veldig viktig 

– og det kan også være veien inn 

mot foreldre/de voksne. 

 På bildet:  
                                                                                 
 Utenfor bedehuset i Saku.          (Diakon 
Ieva i Tonsen er ikke med på bildet)      
 
 
 
 
Oslo, 20. september 2017 

På vegne av deltakerne.  
Espen Rakli, Voksen menighet og Anne Marie Sverdrup, Sagene og Iladalen menighet   
 

 

 

********************************************************************************************** 
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DIAKONVIGSLING I LEVANGER 

 
Diakon Rønnaug Torland Løvrød smiler ofte til menneskene rundt seg. Søndag 10. desember ble hun 

vigslet til tjenesten sin i Levanger kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nyvigslede diakonen er egentlig fra Jæren, men har i mange år bodd sammen med sin familie på 

Frosta. I dag er hun diakon for menighetene i Åsen, Levanger og Frosta, og samtidig linjeleder for 

diakonene i Sør-Innherad prosti. 

- I jobben min møter jeg folk i alle livsfaser, både gjennom sorg og glede. Det er en variert arbeidshverdag 

som jeg setter stor pris på og trives veldig godt med, sa hun til avisa Innherred rett før vigslingen. 

Bekreftet kallet 

Under gudstjenesten i Levanger kirke, ble Rønnaug Torland Løvrød bedt for av venner og kolleger. 

Biskop Herborg Finnset ledet selve vigslingen, og understreket betydningen av handlingen: 

- «Vigslingshandlingen er kirkas svar på det kallet Gud har gitt deg. Det du har arbeidet med langs 

livsveien din, er blitt tydelig. Gud har gitt deg et kall, og gjennom vigslinga bekrefter kirka dette kallet», 

sa biskopen i sin hilsen. 

- «Ved å vise omsorg for de som trenger det, både i samtaler og i praktisk arbeid, og å arbeide for 

rettferdighet mennesker imellom, er du med på å skape rom for gjenopprettelse, verdighet og fred», 

fortsatte hun. 

Mye sang 

Den nyvigslede diakonen er også korsanger, og hennes gospelkor «Rejoising» fra Frosta var naturlige 

deltagere under vigslingsgudstjenesten. Sang gjorde også Levanger kantori - og den rungende 

salmesangen tydet på en spesielt musikalsk menighet denne adventssøndagen. 

- «Guds gode ånd går med deg. Han vil gi deg styrke til å bære og visdom til å være, kjærlighet til de du 

møter og utholdenhet til å ha et varmt hjerte. Bær med deg løftet som er knyttet til den oppgaven. Du er 

aldri alene», lød biskop Herborgs hilsen til diakon Rønnaug - og til alle dem som hadde møtt frem til 

vigslingen i Levanger kirke. 

(kirken.no/Nidaros) 
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F.v.: Ola Myklatun, Arve Dalby, Asbjørn 

Finnbakk, Anne Lise Ådnøy, Jon Erik 

Strand, Rune S. Engedal, Inger-Mette 

Brommeland og Sigve H. Clementsen. 

Foto: Privat 

DIAKONVIGSLING I HAUGESUND 

 

Under lysmessen i Vår Frelsers kirke søndag 10. desember ble Jon Erik Strand vigslet som 

diakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jon Erik Kiørboe Strand fikk søndag sin vigslingstale av fungerende biskop Anne Lise Ådnøy, 

før han svarte bekreftende under formaning og løfteavleggelse. 

Til stede ved vigslingen var, foruten fungerende biskop Ådnøy; leder i diakoniutvalget Ola 

Myklatun, sokneprest Sigve H. Clementsen, prost Rune Steensnæs Engedal, diakonirådgiver 

Asbjørn Finnbakk, diakon Arve Dalby og administrasjonsleder i Vår Frelsers menighet Inger-

Mette Brommeland. De tre sistnevnte leste opp hver sin tekst til Strand, mens alle deltok ved 

håndspåleggelse og bønn. 

Etter kneling ved alteret og sang fra galleriet, fikk Strand på seg sin skråstola og kunne fra det 

øyeblikket titulere seg som diakon. 

Den første delen av gudstjenesten ble viet lysmesse, med speidere som tente alterlysene og 

adventskransen med fredslys fra Betlehem. Speidere leste også tekster, og sokneprest Sigve H. 

Clementsen holdt en preken med fokus på lyset som tvinger vekk mørket. 

De siste linjene av fungerende biskop Ådnøys vigslingstale til Strand var følgende: 

"Du er vigslet til diakon, til å elske rettferd, og Helligånden innvier deg til glede. Hele kirka 

gleder seg med deg! Gratulerer med dagen! Vi gir og vi får  -  mer enn vi gir". 

(kirken.no/haugesund) 

 

 

 

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

 

Har du sjekket hva KNIF Trygghet kan tilby deg? 

 

Ta kontakt dit i telefon 23683900 eller kikk innom 

https://www.kniftrygghet.no/Diakonforbundet 
 

*************************************************************************** 
 H 

ar du 
 

 

https://www.kniftrygghet.no/Diakonforbundet
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GLIMT AV GUD 

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaums tale ved Kirkerådets møte i september. 

Det er ett spørsmål jeg stiller meg hver eneste dag. Det er: Hvordan 

skal vi være kirke? I verden. For å spre evangeliet. For å gi 

mennesker nåde og verdighet. For å gi glimt av gud. 

Vi har jo en strategisk plan for å svare på slikt. Den rommer mye. Jeg 

vil peke på to ting som står midt i strategien: 

Det ene er diakoni. Det andre er kunst. 

 

Diakoni er et vanskelig ord. Det er inderkirkelig og det må fylles med et innhold for å ha mening. 

Men det er også et ord med en dyp åndelig mening. Når kirken er diakonal er den alltid åndelig. 

Jeg vil fortelle noen fortellinger om det. I Klassekampen i sommer sto det en stor reportasje om 

Oslo som den delte byen. Om å være fattig i Oslo og om noen av dem som gjør noe med dem. En 

av dem var sokneprest i Grønland og Gamlebyen Lars Martin Dahl. Han forteller om hvor få 

dåpsseremonier de hadde. Så bestemte de seg for å låne ut menighetshuset gratis. Da begynte 

flere i nabolaget å døpe barna sine. I 2016 var det flere dåp i Grønland kirke enn det det har vært 

noe annet år på 2000-tallet. Huset lånes også ut gratis til konfirmasjonsselskap. Og til 

barnebursdager. Nå er ikke dette en fortelling om kirkelig årsstatistikk. Selvsagt er det ikke det. 

Det er en fortelling om verdighet.  

Om å kunne feire dåp eller konfirmasjon eller bursdag og invitere til selskap, selv om leiligheten 

din bare er på 40 m2. Om å få den hjelpen som gjør det mulig for deg å klare det. Det er 

verdighet. Det er evangeliet i praksis. 

 

Hver fredag deler Fattighuset ut gratis mat. Da dukker det 2-300 mennesker opp og trekker 

kølapp. Før måtte de stå i en lang kø bortover gata – til allmenn skue for alle som var på vei til 

jobb. Så bestemte Grønland kirke, på den andre siden av gaten, for å åpne dørene sine, slik at folk 

kunne vente der isteden. Kirken er alltid full fredag morgen. Det er verdighet. Noen tenner lys. 

Noen ber. Noen leser bibelen. Noen gjør ingenting av dette, men er i rommet. 

Alt dette viser at diakonien er spirituell. Når kirken brukes slik, forandres forkynnelsen. Når 

mennesker møtes slik, forandres prestens ord, forteller han. 

 

Grønland er en bydel der 4 av 10 barn lever under fattigdomsgrensen. Noen prøver å gjøre noe 

med det. Forandringshuset for eksempel. KFUK-KFUM har forandringshus i flere byer. 

Haugesund, Bergen, Drammen for eksempel. Og altså ett på Grønland. Det er et aktivitets- og 

kulturhus for barn og unge. Med tilbud til alle. Også de som ikke har råd til å melde seg på en 

aktivitet som koster penger. De holder til i Grønland menighetshus og samarbeider med 

menigheten. De tar utgangspunkt i at barn har rett deltakelse og til trygge fellesskap. De tar 

konsekvensen av at alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør 

være seg selv og har mot til å stå opp for andre. Det er livsynsåpne fellesskap med plass for alle. 

Og som møter behov de har. Premier League kveld, for eksempel. For alle som ikke har råd til 

TV2 Sumo hjemme og som ikke kan eller vil gå på fotballpub. De ser kampene på 

forandringshuset. En svær gjeng. 

 

For KFUK-KFUM er det et diakonalt kall å skape trygge, livssynsåpne fellesskap hvor unge 

mennesker kan være seg selv og være sammen - "på tvers" og "til tross for", hvor unge kan lære 

av hverandre, se hverandres behov, dyrke felles interesser, ha det gøy og finne felles verdier og 
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mål å kjempe for! Dette er tiltak som skaper verdighet og fellesskap. Som bygger ned 

motsetninger og utenforskap. I slike fellesskap lærer alle av hverandre. Vi endres litt av det – og 

forandrer verden. 

Det er en diakoni fylt med innhold. Det er evangeliet med hender og føtter. Det er glimt av Gud.  

Og derfor er det en åndelig diakoni. 

«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, 

og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var 

i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga 

deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og 

kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: 

‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot 

meg.» 

 

Ved siste pavevalg fikk vi en pave som brøt med både forventninger og regler. En knortekjepp av 

en argentinsk jesuittprest som snakket om Jesus og de fattige slik at det ryddet førstesidene 

verden over. Han nektet å iføre seg de røde Pradaskoene. Han vasket flyktningers føtter. Så er det 

mye å si om hva han har fått til og ikke til. Hva han står for og ikke står for. Men han har 

oppnådd dette: at ingen er i tvil om at kirken står opp for de utstøtte, at kirken tar Jesu ord om 

disse mine minste på dypeste alvor. Hans oppgjør med maktstrukturer i kirke og samfunn har stor 

troverdighet. 

Pave Frans er ikke alene om å forkynne evangeliet i handling. Det skjer på Grønland. Det skjer i 

Haugesund. Det skjer i Loddefjord. Det skjer i Henningsvær. Det er evangeliet midt i livet. Det 

alle disse jeg har fortalt om nå – og uendelig mange andre - gjør, er troverdig: det er noe folk 

forbinder med kirkens oppdrag. Det er noe man nærmest forventer av kirken. En slik forventning 

oppstår når folk har skjønt hva kirkens oppdrag går ut på.  

 

Diakonien er åndelig. Det er også kunsten. 

De siste ukene har jeg deltatt i kirkelige handlinger fylt til randen med kunstneriske uttrykk for 

troen. 

I forrige uke var jeg i en bisettelse der musikken spilte en vesentlig rolle. Frøydis Grorud og 

Trude Kristin Klæbo hadde laget et helhetlig musikalsk opplegg, som omfattet musikk både post 

og pre, salmer og musikalske innslag. Sammen med bibeltekst og taler ble det et eksempel på 

hvordan musikken både rommer og forløser alle de følelsene det er så vanskelig å gi uttrykk for. 

Hele livet, hele sorgen ble favnet og gitt et språk av musikere som våget å gå et skritt lenger. Og 

derved trengte de på sett og vis dypere inn og lengre ned og lot evangeliet fylle både rommet og 

sjelen. 

 

Forrige lørdag var jeg i konfirmasjon i min lokale kirke. Det musikalske i gudstjenesten utgjorde 

et spenn fra det tradisjonelle til det ganske nye. Et overraskende grep kom mot slutten: organist 

og sanger fremførte Fordi eg elskar deg. Sangen som Bob Dylan skrev i sin tid og som Ingeborg 

Bratland har gjort så kjent i norsk versjon. Som handler om kjærlighet mellom to mennesker. 

Trodde jeg. Så fikk jeg høre den fremført fra kortrappen i kirken og både tekst og innhold ble helt 

nytt. Rommet og konteksten endret sangen helt. Konfirmantene satt der i sine hvite kapper med 

hver sin rose i hånden og hørte disse ordene. 

Når regnet slær i mot deg der du går, og når du ikkje veit di arme råd 

Da vil eg holde deg i tusen år, fordi eg elskar deg. 

 



12 

 

Kirkerommet omskapte sangen. Åpnet den og gjorde den ny. Den var ikke til erstatning for 

bibelord eller tradisjonsrike salmer. Tvert imot; Når denne sangen fikk klinge sammen med Jeg er 

i Herrens hender og til avslutning Deg være ære, gjorde alle salmene noe med hverandre. Og vi 

som var i kirken fikk et glimt av Gud. 

 

Under Olavsfestdagene i fjor spilte Joan Baez i Nidarosdomen. På prøvene stanset hun plutselig 

opp. Det var rommet hun var i som stanset henne. Hun så seg rundt og sa at hun måtte endre 

repertoaret. Hun var helt nødt til å spille We shall overcome. Så gjorde hun det. Rommet gjorde 

noe med henne og hun gjorde noe med rommet. Det var et hellig øyeblikk.  

 

Kirken er ikke som andre konsert- og kulturlokaler. At noe fremføres i kirken gjør også noe med 

det man fremfører. En kirkelig ramme gir kunsten andre muligheter, til å tolke og utfordre det 

hellige. Kirkerommet skaper, konstituerer og endrer livet, erkjennelsen og kunsten. En kirkelig 

ramme gir kunsten andre muligheter, tolke og utfordre det hellige. Og kunsten endrer kirken. Det 

har den alltid gjort. Vi skal på dette møtet behandle en sak om kirkens satsing på kultur og på 

kunst. I denne saken tror jeg det er avgjørende at vi er en modig kirke, en kirke som våger å 

drømme om hva det er mulig å få til. At kirken våger å være offensiv i samarbeidet med 

kunstnere. Kunstlivet og kirken må være i levende dialog med hverandre. Kunstnerens blikk, 

kunstnerens intuisjon, kunstnerens dristighet, kunstnerens søken etter innsikt – alt dette burde 

kirken, som resten av samfunnet, erkjenne verdien av og gjøre seg nytte av. Det er viktig at vi i 

kirken har vilje til, forutsetninger for, og mot til å engasjere kunstnere, både i konkrete 

kunstprosjekter i kirkens rammer, men også i utvikling av kirkelige strategier og materiell for 

trosopplæring, diakoni og gudstjenestearbeid. Kunst og tro henger sammen. I enhver kult vil det 

være en estetisk eller kunstnerisk dimensjon. Bibelen inviterer til gjenskapelse og interpretasjon. 

Kunst og teologi har i fellesskap i seg en spenning: å skulle nyskape, gi rom for refleksjon og 

utvikling, gå i seg selv og gå ut av seg selv for å reflektere. Jeg tror det er viktig å ikke operere 

med for tydelige skillelinjer mellom kunst og kirke, mellom kunst og teologi. For de trenger 

hverandre. Det er vanskelig å tenke seg teologi uten litteratur. Kirke uten arkitektur. Uten 

billedkunst. Uten musikk. Kunsten og kirken preger hverandre gjensidig – og utfordrer og utvider 

hverandre. Kunst og tro henger sammen.  

 

Vår tilknytning til kirken hviler på noen viktige forutsetninger. En av dem er opplevelsen av at 

kirken er en åpen favn for oss alle som de vi er, et naturlig og selvfølgelig sted å gå med både når 

livet er uutholdelig tungt og når det er fullt til randen av kjærlighet og nytt liv. En stor bredde av 

mennesker tar kirkerommet i bruk og gjør det til en relevant og viktig ramme for de mange 

spørsmål, for tankens frie undring, for diskusjoner og for følelsenes uttrykk. Vi berøres av de 

bibelske fortellingene på stadig nye måter, slik at vi igjen og igjen fornyer en nærhet til Jesu ord 

og liv. I dette spiller kunst og kultur en avgjørende rolle. Kunsten blir for mange et språk for 

troen, og slik sett er kunsten helt avgjørende når vi skal være folkekirke. 

 

Kirken er i sin identitet et kulturfellesskap og en kulturinstitusjon. Den er i sitt vesen diakonal. 

Diakoni og kunst nødvendig for folkekirkens fortsatte eksistens. Gjennom kunst og diakoni 

forkynnes budskapet om nåde, verdighet og barmhjertighet. Derfor er det ikke instrumentelt når 

vi snakker om kunst og diakoni i kirkelige strategier. Vi driver ikke med kunst eller diakoni av 

hensyn til kirkelig årsstatistikk (selv om vi vet at det er en sammenheng). Vi driver med det fordi 

det er en så viktig del av kirkens vesen og oppdrag. Dette har kirkelige medarbeidere over hele 

landet forstått og tar konsekvensen av. Og slik skapes glimt av Gud hver eneste dag. 
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Til venstre: 

Lutherrose i midtskipet 

ved gudstjenesten. 

 

Til høyre: 

To blide diakoner, - 

Sissel Håve Smørvik og 

Eilev Erikstein som 

deltok ved 

gudstjenesten. 

Nytt og nyttig fra Sparebanken Sør 
 

Mobilbank:  

Gjør bankhverdagen din enklere med vår raske og brukervennlige mobilbank.   

 

Kortkompis:  

Kortkompis er en enkel app som gir deg oversikt over saldo på kortene dine, i tillegg til å vise siste bevegelser  

 

Pensjonssparing: 

Ønsker du samme levestandard når du blir pensjonist som du har i dag, må du spare selv i tillegg til det 

folketrygden og tjenestepensjonen gir deg. Et tips kan være å finne ut hva du ligger an til å få i alderspensjon, 

gjør deg opp en mening om hvor mye du trenger i pensjonsinntekt for å kunne leve det pensjonistlivet du ønsker, 

og til slutt; legg en plan!  

 

IPS: 

Ønsker du å spare til egen pensjon og samtidig få skattefordeler? Gjennom ny IPS (Individuell Pensjonssparing) 

kan du spare inntil 40 000 kr i året og samtidig redusere skatten din. 

 

Aksjesparekonto: 

Med aksjesparekonto kan du investere langsiktig i børsnoterte aksjer og aksjefond uten at gevinst fra salg 

beskattes umiddelbart. Du må fortsatt betale skatt av gevinsten, men ikke før du tar pengene ut av 

aksjesparekontoen.  

 

 

 

REFORMASJONSMARKERINGSGUDSTJENESTEN I NIDAROSDOMEN 311017 
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JUBILANTER 2018 
 
 
40 ÅR 
18.01.  LINE LINFJELD NILSEN   HARSTAD 
03.02.  JANNE ALVILDE ARNTZEN GULLI LENA 
07.02.  RAGNE ØYBEKK SANDER  JESSHEIM 
18.05.  ANITA VÅGE    ARENDAL 
13.11.  INGER-JOHANNE FROGH  KONGSBERG 
 
50 ÅR 
12.04.  INGER CESILIE FITJE   FØRDE 
17.05.  INGUN YRI ØYSTESE   OSLO 
22.06.  ANN CHRISTIN A. NICOLAYSEN GRESSVIK 
01.07.  HILDE VATNAR OLSEN   ARNEBERG 
13.07.  ORSOLYA SZECHEY   GAUPNE 
08.08.  BIRGIT KINN HANSTENSEN  OSLO 
09.10.  KARI KALAND VESTBØSTAD  LAKSEVÅG 
28.10.  ASTRID NÅTEDAL HOLMEN  HOLMESTRAND 
 
60 ÅR 
24.01.  KRISTINA SANDGREN FURBERG OSLO 
14.02.  KARI KARSRUD KORSLIEN  OSLO 
27.02.  ASTRID FYLLING    ROGNAN 
28.02.  BENTE PLADSEN    NØTTERØY 
04.03.  INGE EKVIK     GRESSVIK 
14.03.  INGER MELHUS HÅLAND  SKIEN 
10.04.  ASBJØRN SAGSTAD   SOFIEMYR 
10.04.  BRIT ARNHILD WIGUM LINDLAND SAUPSTAD 
29.04.  NORMAN UDLAND   LINDESNES 
05.05.  EINAR STEEN JAKOBSEN  VIGRESTAD 
02.07.  ANNIE ANDERSEN   HAGAVIK 
15.07.  HELGE BIE RIBER     KRISTIANSAND S 
24.09.  ELLEN KRISTIN HAAVE   STABEKK 
10.10.  ELEANOR BRENNA   OSLO 
15.10.  ANNA  HEGGLAND    ØVREBØ 
23.10.  MARGRETE BØRSAND   SANDNES 
 
70 ÅR 
28.01.  BERIT KNUTSEN SOLHAUG  TRYSIL 
19.04.  PER MAGNUS KRISTIANSEN  KROKKLEIVA 
26.04.  RUTH ELIN RANGNES   KRISTIANSUND N 
20.05.  BJØRN VILBERG    BRUMUNDDAL 
29.05.  ANNE HELENE VÅGE   NEDENES 
04.07.  KJELL ARNE MEDHAUG   ÅKREHAMN 
06.10.  ASTRID KNOPH BORCHGREVINK OSLO 
07.10.  TORILL FØRSUND DANBOLT  TOMTER 
15.10.  BERIT LIAN     KRAGERØ 
12.12.  JOHN OLAV SKARD   BRUMUNDDAL 
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75 ÅR 
15.01.  HALLVARD JOHANNES SVAE  ASKER 
31.03.  ASBJØRN LARSEN    RØDBERG 
07.04.  KIRSTEN PERNILLE ØIE   MELHUS 
15.06.  LEIF PETTER GRØNMO   KARASJOK 
12.07.  SVEIN DAVID HAUGE   GJØVIK 
12.08.  STEIN HUGO KJELBY   HAFRSFJORD 
16.09.  ØYSTEIN NYGAARD   AULI 
 
80 ÅR 
23.02.  KJELL FERGESTAD   BILLINGSTAD 
01.07.  SVEN MAGNUS LØVIK   GRIMSTAD 
24.07.  ODDVAR RIPEGUTU   NODELAND 
07.08.  JOSTEIN AUNE    STADSBYGD 
27.08.  BERIT AABERG HOLTEN   FREDRIKSTAD 
19.11.  HELEN SCHYTZ    ÅS 
 
90+ 
19.01.  BJARNE GISLEFOSS   MANDAL  95ÅR 
05.02.  ROLF BJERKE    MOLDE  92ÅR 
10.02.  JOHN FOSSE    OSLO   98ÅR 
01.04.  RAGNHILD BLIX    STABEKK  90ÅR 
27.04.  ALF BIRKENES    ASKIM  96ÅR 
27.05.  OLAV SVARSTAD    BJØRKELANGEN 96ÅR 
15.08.  JOHANNES SANDVIK   TAU   95ÅR 
22.10.  BIRGER BREDESEN   OSLO   91ÅR 
09.12.  PEDER KLINGSHEIM   ASK   91ÅR 
 
 
Vi gratulerer! 
 
****************************************************************************** 
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Elisabeth Torp fra Kirkelig ressurssenter flankert av 

Helmuth M. Liessem fra CRUX og Leiv Sigmund Hope 

fra Det Norske Diakonforbund 

DIAKONIPRISEN 2017 TIL KIRKELIG RESSURSSENTER  

Ved diakonikonferansen 31. oktober ble 

diakoniprisen 2017 delt ut til  

Kirkelig ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep. 

 

Kirkelig Ressurssenter mot vold og 

seksuelle overgrep har vist både vilje og 

evne til å gå inn i tabuet rundt overgrep 

i kirkene. Senteret har bidratt til en 

anerkjennelse av problematikken i 

kirkene og i kirkelige miljøer, samtidig 

som en også har bidratt til 

kunnskapsformidling og konkret 

rådgivning og veiledning på feltet, sier 

Helmuth M. Liessem, generalsekretær i 

stiftelsen CRUX på vegne av juryen for 

diakoniprisen. 

 

Årets vinner ble opprettet i 1996, nettopp fordi kirkene erkjente et behov for å ta tak i vold og 

overgrep begått innenfor kirkelige miljøer. – Mye takket være innsatsen til Kirkelig ressurssenter, 

er vi kommet et langt stykke videre i kampen mot problemet, sier Liessem.  

 

Det er stiftelsen CRUX, i samarbeid med Det Norske Diakonforbund, som deler ut diakoniprisen. 

I juryen sitter også representanter fra Norges Kristne Råd og Kirkerådet i Den norske kirke. 

Prisen skal tildeles en organisasjon som har satt fokus på diakoni. Prisvinneren skal ha gjort en 

innsats over tid, vært nyskapende og utviklingsorientert, og ikke minst løftet fram diakonalt 

samarbeid.  

Juryen begrunner årets utdeling med at Kirkelig Ressurssenter (SKR) har «grepet fatt i både 

hvordan man skal forebygge at overgrep skjer og hvordan man skal håndtere de overgrepssakene 

som har skjedd. Senteret har skapt holdninger og drevet aktivt samarbeid med helse- og 

samfunnsinstitusjoner. Arbeidet er blitt forankret i kirke og liturgier. SKR har også utviklet 

fagfeltet gjennom selv å skrive faglitteratur, og å formidle kunnskapen i undervisning og på 

konferanser. Sist, men ikke minst, senteret har løftet opp og gitt myndighet til mennesker som har 

blitt krenket».  

Generalsekretær Liessem påpeker at Kirkelig Ressurssenter har fokusert på overgrep mot begge 

kjønn. Senteret har laget undervisningsmateriell til konfirmanter og utgitt et eget ressurshefte 

knyttet til samtaler med barn og unge. De har vært synlig på alt fra kirkemøter til små og store 

konferanser i kirkelige miljøer. Senterets utrettelige arbeid har gjort en stor forskjell for mange, 

sier Liessem. I tillegg har SKR også sørget for at temaet er kommet inn i kirkelig utdanning 

Diakoniprisen deles ut annet hvert år. Prisen består av en statuett laget av kunstneren Einar 

Stoltenberg og en pengegave fra Crux og Det Norske Diakonforbund på kr 30.000,-. 

 

Stiftelsen CRUX, Det Norske Diakonforbund, Norges Kristne Råd og Kirkerådet i Den norske 

kirke gratulerer med prisen og ønsker lykke til med det viktige arbeidet videre. 

 

http://diakonforbundet.no/11-forside/221-diakoniprisen-2017-til-kirkelig-ressurssenter

