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

• Diakonvigslinger 

• John Fosse som rundet 100 år 

• Innsetting av Ingunn Moser som ny forstander ved Diakonhjemmet 

• Noen bøker 

 

Ingrid Holte Karlsen ble vigslet til diakon 1. juni i Orkdal 

kirke. Hun ble vigslet av preses Olav Fykse Tveit.  

D E T  N O R S K E  D I A K O N F O R B U N D  
Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO 

Telefon: 23 08 14 60 

E-post: 

diakonforbundet@diakonforbundet.no 

Hjemmeside: www.diakonforbundet.no 
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Kjære medlem 

 

Det er straks sommer og de fleste er på tur inn i feriemodus etter en vår som har vært spesiell 

for alle. Den vil fortsatt prege rammen rundt våre liv, - de sosiale sammenhenger og våre 

arbeidssammenhenger. Vi må holde frem budskapet fra regnbuetegningene; - Det blir bra! 

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

vises til hjemmesiden. 

 

Ønsker dere alle en god sommertid. Håper dere får ladet batteriene. 

 

Leiv Sigmund Hope  
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SEKRETARIATET  
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Tunsberg stift     
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NY PRESES I 

BISPEKOLLEGIET 
 

Olav Fykse Tveit er nå i gang med sin 

tjeneste. Han ble vigslet i Nidarosdomen 10. 

mai. Han kommer fra 10 år som 

generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. 

 

Her er en hilsen han sendte med Kirkerådets 

nyhetsbrev for juni:  

 

 

Helsing frå preses Olav 

 

Kjære medarbeidarar! 

 

Det er ei stor glede for meg igjen å verte ein 

av dykk, og snakke om og til «mi kyrkje» 

innanfrå. Eg kjenner meg velkomen, og ser 

fram til samarbeid med alle. Takk for 

helsingar og forbøn. Eg håpar de held fram 

med å be, og at vi kan stå saman i dei flotte 

og utfordrande oppgåvene vi har å vere 

kyrkje i Noreg i denne tida. 

 

No er det pandemi og pinse. Det er litt av en samanheng. Pandemien sprer seg, og vi gjer det 

vi kan for å forhindre det. Evangeliet skulle spreiast til alle folk på alle språk. Det er for alle. 

No er vi ramma av noko som er spreidd til så godt som alle folk. Eit virus. Med det kjem 

angst, sjukdom, einsemd, økonomiske problem, og mykje meir. 

 

Det vekkjer oss også til innsats og kreativitet. Det vert fleire og litt andre oppgåver for oss 

som kyrkje. Mange ser til oss og spør kva vi har å gje. Det er ikkje minst vårt nærvær, våre 

teikn på omsorg og omtanke, våre kyrkjelege handlingar og gudstenester, våre tekstar og våre 

sangar, og mykje meir som gir menneske teikn på at vi trur på vår visjon: «Meir himmel på 

jord!» 

 

Olav Fykse Tveit, preses 

 

 

 

PS 

Vi synes det er fint at hans første oppdrag var å vigsle en diakon, Ingrid Holte Karlsen. 

DS 
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15 PROSJEKTER FÅR STØTTE  

TIL DIAKONI OG TROSOPPLÆRING PÅ NETT  

5.5.2020  

Koronapandemien har gjort at menighetene i Den norske kirke har måttet legge om tilbudet 

raskt. Det har gitt mye kreativitet. Nå er over 800 000 kroner tildelt nye diakoni- og 

trosopplæringsprosjekter.  

  

Gode ressurser til barn er viktig, både de digitale og de analoge. Her koser Martha og Edith seg med de digitale 

tilbudene fra kirken. (Foto: Kirkerådet)  

I koronatiden har mange vist stor fleksibilitet og kreativitet for å være tilgjengelig for barn, 

unge og voksne i menigheter og lokalsamfunn. Sosiale medier og nye digitale verktøy har 

vært flittig brukt av mange ansatte og frivillige i Den norske kirke.  

For å få fram de gode ideene, ble det i mars utlyst midler til digitale diakoniressurser og 

digitale trosopplæringsressurser.   

Det kom 38 søknader til diakonale ressurser og 41 til digitale trosopplæringsressurser. Det ble 

gitt støtte til fem diakonale prosjekt og til ti prosjekt innen trosopplæring. Til sammen er det 

bevilget kr 824 650 til prosjekt i denne søknadsrunden.  

- Det er mange kreative prosjekter som settes i gang, og det ønsker Kirkerådet å bidra til. 

Mange trenger kirkens omsorg nå og det er viktig å jobbe videre med trosopplæringen, sier 

Kristin Gunleiksrud Raaum som er leder i Kirkerådet.  

 

 



5 

 

Bygger på gode erfaringer  

- Da begrensninger av fysiske møteplasser ble innført, var mange i Den norske kirke i gang 

med å tenke alternativ til sosial kontakt. Derfor var det gunstig å ha en utlysning med støtte til 

digitale ressurser, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet.  

– Vi har prioritert prosjekter som kan spres og være til nytte for flere. Noen av prosjektene 

utvikler konkrete produkter som kan tas i bruk av menigheter over hele landet. Andre 

prosjekter er nyskapende i å teste ut en idé som siden kan spres, sier han.  

Kirkerådet skal på sikt gjøre alt innhold tilgjengelig i kirkens ressursbank. Den skal utvides 

fra å i dag inneholde ressurser for arbeidet med barn og unge til å ha ressurser for alt arbeidet i 

menighetene.  

Disse har fått støtte  

De som har fått prosjektstøtte, skal jobbe med å utvikle digitale ressurser som flere kan ta del 

i eller tilegne seg erfaringer fra.  

Midler til digitale diakoniressurser er gitt til:  

• digital videreføring av sorggrupper og generasjonssang (Ullern menighet)  

• tilpassede digitale samlinger for beboere på sykehjem og mennesker med 

psykiske utviklingshemminger (Kristiansund kirkelige fellesråd)  

• interaktiv, digital språkcafé (Os kyrkje)  

• digitalt parkurs (Normisjon/Fermate)  

• videoer med tema som skal være relevante for mennesker som nå opplever 

livet krevende (Viken senter)  

Midler til digitale trosopplæringsressursene er gitt til:  

• podcast med bibeltekster fra påske til pinse (Alver kyrkjelege fellesråd)  

• youtube-filmer med relevante temaer for ungdom (Sveio kyrkelege fellesråd)  

• videoer til trosopplæring for ungdom på YouTube (Døves menighet i Oslo)  

• historien om Kristi himmelfart og pinse på digital plattform (Hamar kirkelig 

fellesråd)  

• digitalt leirlederkurs (Norges KFUK-KFUM)  

• nettvett-ressurs for tweens i trosopplæringen (Stiftelsen Barnevakten)  

• fortellerstund på video - for barn (Røa menighet)  

• digital konfirmantundervisning (Ullensaker kirkelige felleråd) 

• digital ressurs for hvordan bygge biekatedral (Håpets katedral)  

• GamingPresten (Damaris Norge AS)  
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Innsettelse av Ingunn Moser ved Diakonhjemmet 
Ingunn Moser ble innsatt som forstander/adm.dir. 

under en enkel seremoni i kapellet ved 

Diakonhjemmet fredag 10. januar. Moser er den 

første kvinnelige forstander/adm.dir. i 

Diakonhjemmets 130-årige historie. 

Overskriften for innsettelsen har vært «I byens 

hjerte», med undertittel kirker, diakonale 

organisasjoner og det sivile samfunns roller i bærekraftig byutvikling – et tema som har blitt 

belyst gjennom en rekke foredrag fra gjester fra inn- og utland. Bakteppet for disse to dagene 

har vært utviklingen av Diakonhjemmet hage som en arena for framtidens omsorg, helse og 

utdanning. 

Biskop Kari Veiteberg, assistert av sykehusprest Aud Irene 

Svartvasmo, studentdiakon Elisabeth Nilsen Aas, og sykehusdiakon 

Gudmund Johnsen Wisløff, leste forbønnen: 

Gud, vi ber for Ingunn Moser, som du har kalt til din medarbeider. 

Vi ber om mot, styrke og velsignelse over hennes arbeid 

som forstander og administrerende direktør her på Diakonhjemmet. 

Takk for at du i kallet også gir et løfte om nærvær i tjenesten. 

La henne få tjene deg hver dag med hengivenhet, 

og bruke de evner og muligheter du har gitt henne 

i et ærlig og samvittighetsfullt arbeid. 

Gud vi ber deg. 

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

Vår diakonale kraft 
Fra Diakonhjemmet 

 

Det vanket gode råd og utfordringer fra ulike aktører innenfor kirke, diakoni og politikk på 

det to dager lange seminaret i forbindelse med innsettelsen av Ingunn Moser. Hvordan svarer 

Diakonhjemmet på utfordringene? 

 

– Det har gått noen dager siden innsettelsen. Har du fått tid til å synke ned i godstolen 

og reflektere litt rundt hva som skjedde disse to dagene? 

 

- Det er veldig kjekt å få tilbakemeldinger på at det var faglig inspirerende å høre så mange 

flotte foredrag om spennende utviklingsprosjekter og pågående forskning om diakoni disse to 

dagene. Mange har også kommentert verdien av å vise fram de ulike rollene vi har som 
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diakonale institusjoner, og de ulike nettverkene vi inngår i – nasjonale, internasjonale, 

kommunale, og ikke minst ulike faglige nettverk. Det var et viktig mål for meg å bringe disse 

nettverkene sammen, koble mennesker og dele ressurser, og det syntes jeg fungerte, sier 

Ingunn Moser. 

- For jeg var jo veldig spent. Folk kom fra ulike sektorer og virksomheter, med ulik bakgrunn 

og erfaring, og da er det alltid spennende om programmet engasjerer og inneholder nok til 

alle. 

- Selve innsettelsen var for meg veldig fint og sterkt. En enkel samling i kapellet hvor vi 

hadde med våre egne prester og diakoner og biskop Kari, og alt fra liturgi, forbønnen og 

prekenen kommer jeg alltid til å huske. Det satte tjenesten inn i en større sammenheng og 

tydeliggjør hva slags institusjon vi skal være. Det forplikter, samtidig som det gir lovnad om 

utrustning og nærvær. Det var verdifullt å få med til tjenesten. 

 

Vi må dele og samarbeide 

– I etterkant av innsettelsen fikk du noen råd og utfordringer fra ulike aktører innenfor 

kirke, diakoni og politikk. Biskop Helga Byfuglien understreket det verdifulle ved å ha 

organisasjoner som Diakonhjemmet – som har en bred forståelse av hva diakoni er. Hun 

løftet også fram at vi trenger å kunnskapsbasere utviklingen av det diakonale arbeidet i 

kirken, og utvide vårt perspektiv for hvordan vi skal tjene vår neste. Hva tenker du om 

det? 

 

– Det var en bekreftelse på at de diakonale institusjonene har ulike roller. Det vi holder på 

med kan hos enkelte bli sett på som «akademisk diakoni», «vestkant-diakoni» eller 

«Mercedes-diakoni». Det biskopen sa var en anerkjennelse av diakoni som fag, og at man 

trenger kunnskap, forskning og nytenkning for å utvikle diakonien. Den rollen ønsker vi å ta. 

Det betyr ikke at alle skal ha samme rolle eller profil – vi er alle like diakonale for det! De 

ulike diakonale organisasjonene har ulike roller i diakoniens verden, og det må vi kanskje bli 

flinkere til å anerkjenne. 

– Vi ønsker å være et ressurssted og et referansested, men vi ønsker også å dele og 

samarbeide. Som en av mange – ikke som den eneste eller som den største diakonale 

organisasjonen, som Olli Holmström fra Helsinki Diakonissestiftelse sa. Det nytter ikke å sitte 

her og holde kortene tett til brystet. Vi må dele kunnskap og ressurser, og samarbeide med 

andre for å nå våre mål – det er viktig for meg å få fram. Det er mer enn nok problemer og 

utfordringer til alle. 

 

Trusselen fra standardisering 

– James Stove Lorentzen (H) sa også mye fint om hvor viktig Diakonhjemmet er som 

leverandør av helse- og omsorgstjenester til Oslo kommune. Samtidig ba han 

Diakonhjemmet være obs på det han kalte en trussel, nemlig at Oslo kommune er så 

opptatt av standardisering at det dreper kreativitet og innovasjon hos de som skal levere 

tilbud i anbudsprosesser rundt helse- og omsorgstjenester. Av den grunn er han redd 

ideelle aktører bare skal bli en kopi av kommunens egne tjenester. Har han et poeng? 

- Jeg kommer fra høyere utdanning, og der dyrker man mangfold hele tiden. Man oppfordrer 

institusjonene til å utvikle egenart og ulike tilbud, fordi samfunnet, arbeidslivet og behovene 

er forskjellige og endrer seg. Her er man opptatt av et kunnskapssystem som er mangfoldig, 

fleksibelt, kan tilpasse seg og svare på ulike og nye behov. Hvorfor kan man ikke tenke slik 

når det gjelder helse, omsorg og velferd, og dermed bygge for mangfold og forskjellighet? 

– Vi må selvsagt forholde oss til de krav og standarder som kommunen stiller. Det er også 

forståelig at man ønsker å sikre innbyggerne et mest mulig likt helsetilbud. Men det må 

likevel være lov å si at vi ønsker oss mer innovative anbud. Det er lett å lage rigide rammer 

for virksomheten, og bare sementere det som er, i stedet for å fornye. Det er ikke sikkert det er 

så bra å bruke dagens standard for det som skal være bra også om 10-20 år. 
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Fremtidens rekruttering 

– Hege Farnes Hildrum, generalsekretær i Signo, var opptatt av rekruttering av 

kompetent arbeidskraft innenfor helse, omsorg og velferd i fremtiden. Hun mener at 

diakonale institusjoner må tenke annerledes for å kvalifisere og sikre seg nok 

arbeidskraft – for roboter kan ikke erstatte pleiende hender. Hun trakk blant annet 

fram mulighetene i å kvalifisere innvandrere og andre som i dag sliter med å få innpass i 

arbeidsmarkedet. Hva tenker du rundt den utfordringen? 

– Dette er en kjempeviktig utfordring. Jeg ble veldig glad for den, og vil gjerne samarbeide 

om den! På Diakonhjemmet ser vi på utdanningskjeden sammen med tjenestekjedene. 

– Vi har rigget Diakonhjemmet hage, og vi håper å komme i posisjon til å tilby plass og 

skolefaglig samarbeid for en videregående skole med helse- og oppvekstfag. Her vil det være 

kort vei mellom utdanning, praksis og forskning. Her er det både praksisplasser og 

arbeidsplasser. Sammen kan vi svare på behov fra arbeidslivet, utvikle nye utdanninger og 

bygge broer og overganger. 

– Så må vi bli enda flinkere til å tenke inkludering! Vi er i gang med blant annet 

kompletterende utdanning i sykepleie, for sykepleiere med utdannelse fra land utenfor EØS 

som må bygge på sin utdannelse for å kunne bruke denne i Norge. Og vi har et pilotprosjekt 

om høyere utdanning for personer med utviklingshemming. Men vi kan helt klart bli flinkere 

når det gjelder både inkluderende arbeidsliv og inkluderende utdanning, fordi det er 

avgjørende for sosial bærekraft. 

 

Vår diakonale kraft 

– Heather Roy, generalsekretær i Eurodiaconia, var begeistret for hvordan du i ditt 

foredrag løftet fram bærekraft som essensielt for en diakonal organisasjon anno 2020. 

Det snakkes om bærekraft i alle bransjer, og det er viktig at vi som en diakonal 

organisasjon går foran, sa hun blant annet. Hun tok også opp tråden Byfuglien kom 

med, og understreket at vi må satse mer på å forutse hva som vil skje i samfunnet, enn å 

fokusere på hva som har skjedd. Vi må være dristige og bruke vår diakonale kraft, som 

hun sa. Er du enig i det? 

– Vi må alltid tolke og prøve å forutse hva som kommer, og plassere oss selv inn i større 

sammenhenger. Det er avgjørende for å forstå hva som kreves, for å kunne svare på nye 

utfordringer på en god måte. Det er derfor vi legger så mye ressurser i blant annet forskning, 

innovasjon og utvikling. Samtidig er dette muligens lettere for oss som en diakonal 

institusjon, fordi vi hele tiden må bevise vår relevans, evne til å løse utfordringer og svare på 

samfunnsoppdraget. 

– Det er spennende hva hun sa om å bruke vår diakonale kraft – og om vi er dristige nok. For 

hva er vår diakonale kraft? Og hva betyr det å være dristig nok? Når det gjelder bærekraft er 

det kanskje vanskelig å være dristig nok? Her tror jeg vi kan få mange spennende samtaler og 

diskusjoner framover. 

– Uansett tror jeg det handler mye om å være langsiktige og troverdige i det vi gjør. Det 

handler om å klare å formidle ideene og visjonene vi har, og på den måten få med oss folk og 

prøve å skape en positiv utvikling. Vi ønsker å bidra, og vi er her for å fremme alles velferd. 

Det er en god posisjon for å få med seg folk, fordi jeg tror folk lettere lar seg begeistre av et 

ideelt og allmennyttig formål, enn av å tjene penger. 

– Mange av de som har gitt meg råd disse dagene har understreket viktigheten av våre verdier 

og det vi står for. At våre diakonale verdier er viktigere enn noensinne. Det er jeg veldig glad 

for å høre, og det inspirerer meg. 
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Diakon John Fosse fylte 100 år 
 

John Fosse ble utdannet ved Diakonhjemmet 

under krigen og har tjent som diakon, sykepleier 

og misjonær i Kamerun og som bestyrer av 

sykehjem og rekreasjonshjem i Norge. Nå bor 

han på Diakonhjemmet Omsorg 

Sagenehjemmet og bidrar blant annet til å 

dokumentere misjons- og diakonihistorien 

gjennom sin og familiens store bildesamling og 

kunnskap. 

 

Selve 100-årsdagen var 10. februar og 

markeringen pågikk i flere dager. Tirsdag 

11. februar kom forstander/adm.dir. for 

Diakonhjemmet Ingunn Moser, 

generalsekretær i Diakonforbundet Leiv 

Sigmund Hope og Olav Fanuelsen fra 

Misjons- og diakoniarkivet ved VID 

vitenskapelige høgskole for å gratulere 

jubilanten. 

 

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

Diakonvigslinger Agder og Telemark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Merete Gunnarsson ble 

vigslet 4. februar av biskop Stein 

Reinertsen. 

Anders Wilhelmsen Berg ble 

vigslet 8 februar av biskop Stein 

Reinertsen. 

 



10 

 

OM KORONATIDEN  

Vi har nå gjennom levd tre måneder hvor lite har vært ved det normale. Det har vært 

krevende, men har også gitt rom for mye kreativitet. I et nettmøte ga direktør i KA, Marit 

Halvorsen Haugsnes de kirkelig tilsatte disse ordene med på vei inn til ferietiden: 

«God torsdagsmorgen!  

Vi går mot sommer og ferietid, 

og det er tid for litt 
oppsummering også fra min 

side. 

 

Vi har bak oss en vanskelig 

vår, preget av frykt for et 

mikroskopisk lite, men farlig 

virus. Til tross for noe høyere 

antall smittede de siste dagene, 

er situasjonen i Norge likevel i 

stor grad under kontroll. I andre 

deler av verden vet vi at situasjonen er alvorlig.  

I tillegg til frykten for liv og helse – for smitte og sykdom – har det etter hvert blitt mer fokus 

på de økonomiske konsekvensene av pandemien. Selv om ledigheten i Norge nå er på vei ned 

igjen, sier de siste prognosene at det vil ta flere år å hente seg inn igjen. Norsk økonomi er 

ifølge SSBs siste prognose i dyp krise. Det fins lyspunkter de siste ukene, men situasjonen er 

fortsatt alvorlig.  

Offentlig finansiert virksomhet – inkludert tros- og livssynssamfunn – har så langt ikke vært 

økonomisk tungt rammet. Det skyldes: 

• At både KA og Norges Kristne Råd tidlig ba departementet om politiske garantier for 

at tilskuddene til tros- og livssynssamfunnene ikke skulle reduseres som følge av 

redusert aktivitet. Den garantien ble gitt av statsråd Ropstad.  

• At Kirkerådet garanterte deretter tilsvarende for den videre statlige fordeling av 

tilskuddene ut til fellesrådene. 

At dette i ettertid heller ikke er blitt noe diskusjonstema, skyldes at det har vært synlig for alle 

at det er nedlagt stor arbeidsinnsats fra dere alle! Jeg vil her løfte fram særlig to ting: 

Det ene er innsatsen overfor pårørende etter dødsfall. Det har vært en stor tilleggsbelastning 

for mange å ta farvel med sine nærmeste i en periode med så strenge avstandsregler og med 

så sterke begrensninger på å kunne møtes. Dere har alle sammen og på hver deres måte 

nedlagt mye arbeid, tilrettelegging og omtanke for å få dette til. Det samme gjelder 

tilrettelegging for foreldre som har ønsket å få sine barn døpt og par som tross alle 

restriksjoner har feiret bryllup.  

Det har vært en arbeidsom og til tider også emosjonelt krevende tilrettelegging. Jeg er likevel 

sikker på at hvert minutt dere har strukket dere ekstra, har vært verdt det. Hver ekstra mil 

som er gått, har satt spor i den norske folkesjela der et flertall fortsatt ønsker tilhørighet til 

den norske folkekirken. 

Det andre er innsatsen på nett. Mens innsatsen for nærmeste pårørende, ofte er usynlig, har 

innsatsen på nett gjort kirken mer synlig i samfunnet enn kanskje noen gang, og kirkens 

budskap mer tilgjengelig. 

Begge innsatsområder har vært nødvendige. Begge må videreføres.  

Marit Halvorsen Hougsnæs og døvetolk Roar Bredvei 
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Utblikk: Å ta hverdagen og søndagen tilbake 
Så har de siste ukene gått med til å ta både hverdagene og ikke minst søndagene tilbake. Det 

har vært inspirerende for oss i KA å følge dere tett i den prosessen.  

På område etter område har det vært etterspurt råd og veiledning. Vi har etter beste evne 

utarbeidet veileder på veileder – og webinar på webinar. Det har vi gjort i nært samarbeid 

med Norges Kirkevergelag, Kirkerådet og biskopene – og ikke minst i tett dialog med 

arbeidstakerorganisasjonene.  

Rådgivningen trengs fortsatt. Pandemien tar ikke ferie, og vi arbeider nå for å forenkle og 

samordne de veilederne som er utarbeidet – og også sørge for fortsatt oppdatering i lys av 

nye krav og retningslinjer fra nasjonale myndigheter.  

Noen framtidstanker 
Så banker framtida på døra. Før jeg har tenkt å ønske dere alle en velfortjent og god ferie, vil 

jeg peke på noen mer langsiktige perspektiver.  

Kirkelig sektor har så langt evnet å håndtere den situasjon som er oppstått. Også i en periode 

der mye annet er i endring av rammebetingelser og kirkens virksomhet. 

Som arbeidsgiverorganisasjon blant annet for Den norske kirke – både lokalkirkelige organer 

og kirken nasjonalt – har vi som særlig oppgave og målsetting å jobbe for gode 

rammebetingelser for Den norske kirke samlet sett. Med det mener vi gode rammer for 

kirkens arbeid over hele landet, men også gode rammer for mange tusen kirkelige 

arbeidsplasser.  

Derfor jobber vi for å sikre Den norske kirke en fortsatt rolle som folkekirke. At å være 

folkekirke fortsatt skal være en legitim rolle som anerkjennes både av egne medlemmer, av 

andre tros- og livssynssamfunn og av norske myndigheter slik at… 

• kirkeårets rytme og kirkens livsriter fortsatt er nærværende i samfunnets alminnelige 

grunnrytme. 

• at Den norske kirke anerkjennes som naturlig samlingspunkt i glede og sorg. 

• at kirken lokalt får beholde sitt mange hundreårige eierskap og forvaltningsansvar for 

gravplasser/kirkegårder. 

• at prester kan ivareta vigselsrett på vegne av det offentlige og så videre. 

Derfor har vi jobbet mye for å sikre en fortsatt solid og offentlig finansieringsordning for Den 

norske kirke, og vi er dypt takknemlige for at det lot seg gjøre – etter felles innsats – å få på 

plass en tydeligere offentlig finansieringsansvar for kirkemusiker- og kirketjenerstillingene i 

ny lov. 

Derfor følger vi nøye med både på utviklingen i statsbudsjettet og kommuneøkonomien, på 

kulturminnepolitikk, frivillighetspolitikk og andre politikkområder av betydning for kirkelig 

virksomhet.  

Så skulle vi i disse dager gjennomført hovedtariffoppgjør på KA-sektoren. Koronasituasjonen 

har fått konsekvenser også for dette og forhandlingene er utsatt til en gang utpå høsten.  

Også i dette arbeidet har vi samme mål for øyet: Å bidra til forsvarlige rammer for en 

landsdekkende folkekirke og for et godt kirkelig arbeidsliv.  

Hvor tungt de økonomiske virkningene av koronapandemien vil slå inn, vet vi ikke per i dag. 

Det blir først avklart etter at privat sektor har forhandlet ferdig. De starter opp 3. august og 

resultatet derfor vil gi overslag både til offentlig sektor og til vår sektor. 

Til slutt: Det er ikke bare norsk næringsliv, oljeindustrien, kulturnæringen og 

reiselivsbransjen som jobber med nye veikart for framtida.  

Det gjør også staten. Det gjør Kommune-Norge. Det trenger også Den norske kirke å gjøre. 

Og på samme måte som vi denne vanskelige våren har opplevd hvor viktig samhold er, hvor 

viktig hver enkelt medarbeider er, hvor viktig folk er – så ligger det også en kime til en god 

framtid for Den norske folkekirke gjemt i den måten vi har funnet løsninger på denne våren. 

I tjeneste for Gud og de som bor i dette landet, og ikke minst i respekt for hverandre. 

Riktig god ferie!» 
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DISSE FYLLER RUNDE ÅR I 2020. 

 

40 ÅR    

11.05. HANS ESKIL VIGDEL   4316  SANDNES  

12.06. MARIANNE TORP TRÆTHAUG  2611  LILLEHAMMER   

14.06. METTE BØE GABESTAD   1735  VARTEIG  

18.09. SYNNØVE HAAKONSETH  5515  HAUGESUND  

11.11. KAARINA KAUPPILA   7089  HEIMDAL  

05.12. PETTER TANGGAARD LOMELAND 4632  KRISTIANSAND S  

31.12. ELI SKIMMELAND    5042  BERGEN  

    

50 ÅR    

14.01. MONICA LANDMARK   0973  OSLO  

03.03. SIGRID FLAATA    1357  BEKKESTUA  

21.03. TONE NJØS     7224  MELHUS 

31.03. MARI LØCHEN    3257  LARVIK  

06.04. APRIL JOLINE OLSOE HOLTEN  2315  HAMAR  

10.04. HEIDI KRISTINE FUGELSØY  7250  MELANDSJØ  

24.04. KJERSTI HJELMERVIK LOFTHUS 5563  FØRRESFJORDEN  

09.07. ELDRID BREKKE    1054  OSLO  

09.08. EIRIN FIGENSCHAU   8050  TVERLANDET  

17.09. LINE MERETHE SKUM   9011  TROMSØ  

11.11. KRISTIN REMHAUG DUESUND  8661  MOSJØEN  

12.11. SIGRID K. ERIKSEN-TUFTELAND 5600  NORHEIMSUND  

    

60 ÅR    

01.02. TORUN ESKEVIK RUUD   3530  RØYSE  

22.03. EILEV ERIKSTEIN    3880  DALEN 

12.05. LEIF ARNE ØKLAND   5957  MYKING  

09.06. MARIANNE KONOW   2862  FLUBERG 

25.06. DAG LITLESKARE    3152  TOLVSRØD  

29.06. PER-FRODE OSVOLL   4328  SANDNES  

25.08. KNUT JOHAN FINQUIST   3050  MJØNDALEN  

12.10. SOLVEIG ELISABETH SEINES  8004  BODØ  

20.12. TJØSTOLF ANDREAS VITTERSØ 3036  DRAMMEN  

30.12. SOLVEIG BRAUT TJELLE   4352  KLEPPE  

    

70 ÅR    

02.02. MAGNE FOSSUM    7750  NAMDALSEID  

31.03. ARNE INGAR FALCK   1364  FORNEBU  

17.04. STEINAR AA    3570  ÅL  

21.04. INGER JOHANNE GRINI   6823  SANDANE  

19.06. HARALD HATLEVIK   5221  NESTTUN  

29.06. MAY-BRITT BJERING   1352  KOLSÅS  

10.08. IVAR SOLBU    3812  AKKERHAUGEN  

25.09. JAN MATHISEN    1823  KNAPSTAD  

03.12. INGAR LJOSLAND    4879  GRIMSTAD  

20.12. KURT MORITZ HOMME   3617  KONGSBERG  
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75 ÅR    

02.04. KIRSTI SV. KRISTIANSEN  7327  SVORKMO  

24.05. INGRUN NORUM    7033  TRONDHEIM  

20.06. GRETE KARIN FIKSDAL   4352  KLEPPE  

09.11. TONE WARHUUS    0494  OSLO  

03.12. KIRSTI JORID SLÅTTELID  6280  SØVIK  

    

80 ÅR    

10.02. JOHANNES AUSTGULEN   4715  ØVREBØ  

22.02. OLAV ASPHOLT    5137  MJØLKERÅEN  

21.05. GERD SØLVI LANDRO   5363  ÅGOTNES  

21.08. FINN VIDAR MO    4514  MANDAL  

28.08. ODD HOLTEN    1606  FREDRIKSTAD  

16.09. KAARE HJALMAR LUND   0854  OSLO  

02.11. PEER KVÆRNER    3743  SKIEN  

    

85 ÅR    

05.06. IVAR GJERDI    1181  OSLO  

24.06. KÅRE AANESTAD    4103  JØRPELAND  

    

90+    

19.01. BJARNE GISLEFOSS   4515  MANDAL 97 ÅR 

05.02. ROLF BJERKE    6415  MOLDE 94 ÅR 

10.02. JOHN FOSSE     0469  OSLO  100 ÅR 

01.04. RAGNHILD BLIX    1369  STABEKK 92 ÅR 

26.08. KÅRE KILLINGBERG   3408  TRANBY 90 ÅR 

01.10. GUNNAR TVEIT    5130  NYBORG 90 ÅR 

09.12. PEDER KLINGSHEIM   5307  ASK  93 ÅR 

 

Vi gratulerer jubilantene! 

 

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

 

Nordea Direct 

Unio har inngått et samarbeid med Nordea Direct som gir medlemmer i et Unio-

forbund et av markedets beste banktilbud. Det kan være mange tusen kroner å spare på 

å bruke bankfordelene dine. 

 

Medlemsfordeler: 

• Boliglån fra 1,39 % nom. rente 

• Lån til første bolig (Boligstart) 1,35 % nom. rente 

• Du får i tillegg medlemspris på sparing og kredittkort og gratis dagligbank for unge 

Avtalen omfatter medlemmer, studentmedlemmer og ansatte i 12 av Unios 13 forbund. Norsk 

Sykepleierforbund har valgt å stå utenfor avtalen. 

 

Nordea Direct – din medlemsbank 

Nordea Direct er et helt eget og separat banktilbud fra Nordea, og har mange års erfaring med 

å samarbeide med fagorganisasjoner om gode bankavtaler. Nordea Direct er for deg som vil 

ha ekstra gode priser, god service når du trenger det og enkle løsninger som gjør det lett å 

ordne det meste selv på nett. 
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DIAKONVIGSLING ORKDAL 

 

2. Pinsedag, den 1. juni ble Ingrid Holte Karlsen vigslet til diakon i Orkdal kirke. 

Hun ble vigslet av preses Olav Fykse Tveit. 

Han omtalte dette slik:  

«Ein vakker dag, og ein god dag for kyrkja vår. Ingrid Holte Karlsen vart vigsla til diakon i 

Orkdal kirke på 2. pinsedag. «Fred vere med dykk! Som Far har sendt meg, slik sender eg 

dykk». Joh 20,21. Det var mi helsing til henne. Vi går med Guds fred og med frimod inn i det 

ukjente.  

Dette var mi første vigsling av nokon til teneste, denne gongen som vikar for Nidaros biskop. 

Ei fin oppleving å vere på gudsteneste i Orkdal, sjølv om det var berre 50 som kunne vere til 

stades». 

 

 
 

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

 

 

Sentralstyret møtte 

kirkerådsdirektøren  

 

I januarmøtet for sentralsstyret  

fikk vi rom for en samtale med 

kirkerådsdirektør Ingrid Vad 

Nilsen om diakonien i kirken. 

 

Vi takker for godt møte. 
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BOK OM FRIVILLIGHET 

 

Framskrivninger viser at Norge står overfor et 

omfattende og udekket behov for helse- og 

sosialpersonell fram mot 2035. 

 

Tellef Raustøl, sosiolog med diakoniutdanning 

og erfaring fra arbeid med sosialt 

entreprenørskap tar opp og problematiserer 

hvilken plass frivilligheten kan ha i dette bildet.  

 

Han argumenterer for at frivillige nå bør gå fra å 

være et supplement til nødvendig arbeidskraft. 

Han belyser feltet på en helt ny måte gjennom 

feltstudier av sykehusverter, gjenbruksbutikker 

og festivaler. Raustøl har også selv betydelig 

erfaring fra frivillighetsarbeid, både gjennom 

organisering og praksis. 

 

Boka er aktuell for alle som er opptatt av hva 

som bør være vilkårene for frivillige i 

morgendagens velferdsløsninger. Behovet for 

frivillige vil øke og debatten om hvordan vi 

organiserer dette arbeidet kommer nå. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2020 

 

Grunnet koronasituasjonen vedtok sentralstyret i mai at GF 2020 ikke 

gjennomføres som fysisk møte. Det blir gjennomført «telegrafisk&brevelig».  

Den 22. oktober, i tiden 16.00 til 1900 gjennomføres et Webinar med hilsener og 

aktuelle tema. 

Valg til nytt sentralstyre kommer som eget opplegg. 

 

Dette gir en mulighet for alle medlemmer å delta. 

 

Mer informasjon kommer ultimo august.                                                              LSH 
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DAGENS FULLKORN 

 

Magne Lunde ble blind i en 

trafikkulykke i 1988. For ham ble et 

ærlig møte med begrensningene veien 

til nye muligheter. Han har arbeidet som 

forsker, journalist og siden 1999 som 

daglig leder i teknologiselskapet 

MediaLT. 

 

Han har i samarbeid med aksjeselskapet 

Overraskelse arbeidet fram en bok med 

366 tips til overraskelser. Daglige 

forslag til hvordan du kan få andre til å 

oppleve seg sett, elsket og verdsatt. 

 

Boken er designet for daglige 

friminutter der du kan hente ro og 

næring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


