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

• Diakonvigslinger 

• Ny tjenesteordning 

• Diakoniprisen 2021 

 

 
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 

Håvard Djupvik mottok Diakoniprisen 2021 på vegne av 

Speidernes Fellesorganisasjon. Her er han flankert av 

Leiv Sigmund Hope fra Det Norske Diakonforbund og 

Helmut Liessem fra Stiftelsen Crux.  

mailto:diakonforbundet@diakonforbundet.no
http://www.diakonforbundet.no/
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Kjære medlem 

Det er advent. Vi erfarer da at når vi trodde vi var på vei ut av pandemien så har vi en ny 

bølge som gir unntakstid med tilhørende kraftige begrensninger. Det betyr at vi får nok en 

julehøytid som blir spesiell.  

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

vises til hjemmesiden. 

Ønsker dere alle en god julehøytid! 

 

Leiv Sigmund Hope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

DET NORSKE DIAKONFORBUND 

SEKRETARIATET  

Besøks-og postadresse: 

Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO 

Telefon: 23081460 

E-post : diakonforbundet@diakonforbundet.no  

Hjemmeside: www.diakonforbundet.no 

 

Forbundsleder: 

Asbjørn Sagstad 

Wessels vei 26, 1412 SOFIEMYR 

Tlf : M 95217572 

E-post: a.sagstad@stiftelsencrux.no 

 

Generalsekretær: 

Leiv Sigmund Hope 

Jarlsøveien 72 A, 3124 Tønsberg 

Tlf A:23081460Tlf M: 40065440 

E-post:leiv.sigmund.hope@diakonforbundet.no 

 

 

mailto:diakonforbundet@diakonforbundet.no
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DIAKONIPRISEN 2021 TIL SPEIDERNES FELLESORGANISASJON  

 

 

DIAKONIPRISEN 2021 ble tildelt Speidernes fellesorganisasjon ved Diakonikonferansen 

29. oktober på VID vitenskapelige høgskole. 

 

BAKGRUNN FOR DIAKONIPRISEN 

Diakoniprisen er en nasjonal pris som Stiftelsen CRUX 

deler ut hvert annet år i samarbeid med Det Norske 

Diakonforbund, Kirkerådet og Norges Kristne Råd. 

Diakoniprisen deles ut til diakonale organisasjoner, 

virksomheter eller enkeltpersoner som har gjort en særlig 

fortjenestefull diakonal innsats. 

 

JURYENS BEGRUNNELSE 

Speidernes fellesorganisasjon Norge er en 

paraplyorganisasjon for de to største speiderorganisasjonene 

i Norge; Norges Speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-

speidere. De er en av de største barne- og 

ungdomsorganisasjonene i Norge, og har gjennom 100 år 

preget by og bygd med sine aktiviteter og engasjement for barn og unge, basert på diakonale 

verdier. 

Det handler om å ta vare på hverandre og på naturen, om at alle må gis mulighet for å bidra i 

fellesskapet, og om å jobbe aktivt for at ingen skal holdes utenfor. 

Organisasjonen er i tillegg fortsatt nytenkende, fremmer samarbeid og tiltrekker seg stadig 

nye medlemmer. 

Å være speider gir mulighet for barn og unge til å jobbe sammen i fellesskap med vekt på 

opplevelser av inkludering og mestring. Dette som motvekt til prestasjonspresset som mange 

unge i dag kjenner på om å passe inn i en idealisert form. 

Mange av speidergruppene har også egne patruljer for barn og ungdom som har behov for 

ekstra omsorg og hjelp til utvikling og læring. 

Med sine diakonale grunnverdier og engasjerte praksis har virksomhetene i Speidernes 

fellesorganisasjon bidratt til aktivitet, læring, fellesskapsbygging og mestring for barn og 

unge gjennom lang tid. De tildeles derfor Diakoniprisen 2021. 

  

Mottaker av Diakoniprisen mottar en statutt med motiv fra fotvaskingen, laget av kunstneren 

Einar Stoltenberg, samt kr 30000,-. 

  

Det Norske Diakonforbund gratulerer Speidernes fellesorganisasjon med diakoniprisen 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://diakonforbundet.no/11-forside/353-diakoniprisen-2021-til-speidernes-fellesorganisasjon
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Kirkerådsleder ved åpningen av Kirkemøtet 2021. 
 

 

Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum 

holdt en meget god tale ved åpningen av 

Kirkemøtet 2021, fredag 11. november. Hun 

pekte særskilt på viktigheten av kirkens 

nærvær i krise, sorg og glede, og behovet for 

at kirken tar et større klimaansvar.  At hun 

brukte tydelige diakonale prosjekt og diakoner 

som eksempler er noe vi er svært glade for. Vi 

tar her med noen utdrag, - hele talen er å finne 

på kirken.no. 

 

«Kirken trengs, vi er rigget og trent for sorg 

og krise, vi har lokal forankring og 

kompetanse. Dette er et viktig trekk ved 

folkekirken: At den tar imot oss alle.  

Jeg vil rette en stor takk til kirkelige 

medarbeidere nettopp i Kongsberg, Gjerdrum 

og Lofoten – og til alle de kirkelige 

medarbeiderne som gjør en forskjell, som er 

til stede, som åpner rom og tenner lys og 

holder rundt. Takk. Dere trengs, og dere gjør 

en forskjell. 

Kjære politikere, husk dette: en sterk 

lokalkirke er viktig for lokalsamfunnet. Å satse på kirke er god distriktspolitikk og god 

inkludering. Vi får mye ut av pengene. Vi bidrar: Dere kan regne med oss. Kirken er skaper 

lokal tilhørighet, og bidrar til at folk får lyst til å bo der de bor. Gjennom fellesskap, 

kulturarbeid, diakonalt arbeid, og at det skapes rom for tro.  

 

Ny strategiplan 

Kirkemøtet er det øverste organ i trossamfunnet og skal peke retning for hele kirken. 

Kirkerådet legger derfor på dette møtet frem et forslag til strategiplan. 

Planen har tre hovedområder, jeg vil her peke særlig på to av dem: Kirken for den enkelte og 

Kirken i samfunnet. Begge disse områdene bygger i bunn og grunn på et spørsmål Jesus 

stiller flere ganger til mennesker han møter: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 

Det gjelder området Kirken for den enkelte: dette er livsløpskirken, som døper, konfirmerer, 

vier og legger i grav. Det er slekt skal følge slekters gang-kirken. Kirkelige handlinger og 

kirkebygg. Og det er den diakonale kirken: den som møter hvert enkelt menneske med Jesu 

åpne spørsmål og som bygger fellesskap. 

Det gjelder også området Kirken i samfunnet, for det samme spørsmålet stiller vi til 

samfunnet, både i landet som helhet og i lokalsamfunnet: Hva trenger dere at kirken gjør 

akkurat her? Hva vil dere at vi skal gjøre for dere, her på stedet? Svært mange gode 

prosjekter er blitt til slik: gjennom samskaping med kommunen og andre aktører ivaretas 

viktige oppgaver i lokalsamfunnet. 

Kirkens ungdomsprosjekt i Kristiansand. Finansiert av kommunen, utført av kirken. 

Politikerne sier at Kristiansand blir en bedre og tryggere by for alle på grunn av dette. Eller 
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13-20-prosjektet i Bærum. Det samme sier politikerne der. Eller diakoniprosjektet i 

Drammen. Eilev Erikstein, prostidiakonen i Vest-Telemark, som av uendelig mange 

prosjekter driver pilegrimsorggrupper for etterlatte etter selvmord: Å vandre med sorg. 

Diakon Silje Sjøtveit startet prosjektet Omsorg for døende. De siste årene har vi sett mye 

diakonal kreativitet. Diakoners kompetanse og blikk for både Gud og folk er grunnleggende 

når retningen for fremtidens kirke skal meisles ut. 

Det finnes mange flere eksempler. Kirken bidrar i samfunnet. Det er samskaping. Som kirke 

skal vi være en synlig verdibærer i samfunnet. Selvsagt skal vi det!» 

 

Hun tok videre opp temaene klima, miljø og naturtap, kirkens organisasjon og dens 

livssynspolitikk, kirkens arbeidsmiljø, kirkelig organisering, det livssynsåpne samfunnet, 

kirkebyggets betydning og kulturarvstrategien. Hun avsluttet slik: 

 

«Gjennom byggene, de kirkelige handlingene, kunsten, pilegrimsvandringen puster vi liv i 

ordene. For Gud er ikke en institusjon. Kirken er ikke en forening til Vårherres beskyttelse, 

som Stephan Tschudi sa 1950-tallet. Kirken ikke er en organisasjon til sin egen 

selvoppholdelse. Kirken er til for verdens - og budskapets - skyld. En kirke som bare er 

opptatt av å vedlikeholde seg selv, sin posisjon og sine privilegier, har mistet sin berettigelse. 

Vi bedriver hverken teologisk linjegymnastikk eller åndelig fastfood. Vårt oppdrag er å peke 

på evangeliet og nåden. Hver eneste gang. Evangeliet må forkynnes nedenfra, sier Ole Paus. 

Klarer vi det som kirke, med all vår makt og prakt og organisasjon og struktur? Klarer vi å 

finne ordene som brekker evangeliet åpent og setter mennesker fri? Som gjør at mennesker 

kan se Guds lysende ansikt, når mørket er som svartest? Som kan erfare at Gud fortsatt 

skaper fremtid? 

Det er ingen grunn til at kirken skal opptre temmet og lakkskodd og helt uten fråde om 

bisselet, som Hamsun sier. Vi har et budskap å formidle. Det skal vi gjøre igjen og igjen, slik 

Jesus gjorde når han møtte folk. 

Vi skal rett og slett stille Jesu spørsmål: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» 

 

 

*************************************************************************** 
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VIGSLINGER HØSTEN 2021 

Høsten 2021 har hatt mange diakonvigslinger. Travlest ble det for biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg som 

hadde diakonvigsling fire søndager i oktober. Elles ble to diakoner vigslet i Oslo i september, en i Borg i 

september og en i Stavanger i desember. Håper vi her har fått med de som ble vigslet nå i høst.  

GRATULERER TIL ALLE!  

 

 

19. september 

VIGSLING OSLO 

 

. 

26. september: 

VIGSLING BORG  

- Maria Njerve 

Borgenvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 19 september ble en stor dag for kirken i Oslo og for biskop Kari Veiteberg. Hun hadde da gleden av å 

vigsle fire prester, en kateket og to diakoner. Fra venstre prestene Kai Anne Omberg Lier, Maren Andrea 

Aasulvsen, Marit Slagsvold Dina Willemse,  kateket Maria Næs, og. Anne May Aakvik Agerup og Marte Sie 

Skogstad. 

https://www.facebook.com/marenandrea.aasulvsen?__cft__%5b0%5d=AZX1m0A6fIAViQ7-t7x6-EfHP-OBQXeh2BxsGC7mhONMyNDfFsiFHD3atn1gx1eCZA329awRJ-PZY6MWl0D4vmcRr-f1jN5wOoWLc-9guXlZPkGDEGFKYhqI0s--XDPlKrP2_GbywDhE56zuyabIla9o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marenandrea.aasulvsen?__cft__%5b0%5d=AZX1m0A6fIAViQ7-t7x6-EfHP-OBQXeh2BxsGC7mhONMyNDfFsiFHD3atn1gx1eCZA329awRJ-PZY6MWl0D4vmcRr-f1jN5wOoWLc-9guXlZPkGDEGFKYhqI0s--XDPlKrP2_GbywDhE56zuyabIla9o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jan.johanse.5?__cft__%5b0%5d=AZX1m0A6fIAViQ7-t7x6-EfHP-OBQXeh2BxsGC7mhONMyNDfFsiFHD3atn1gx1eCZA329awRJ-PZY6MWl0D4vmcRr-f1jN5wOoWLc-9guXlZPkGDEGFKYhqI0s--XDPlKrP2_GbywDhE56zuyabIla9o&__tn__=-%5dK-R
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3. oktober: 

VIGSLING TUNSBERG 

Helle Myrvik 

 

 

 

17. oktober 

VIGSLING TUNSBERG 

Ann-Kristin Eidsvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. oktober 

VIGSLING TUNSBERG 

Anne-Marthe Bergsland Larsen  
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31. oktober 

VIGSLING TUNSBERG 

Ivar Nygård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. desember 

VIGSLING 

STAVANGER 

Arvid Kaspersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foran: Arvid Kaspersen og Anne Lise Ådnøy. Fra venstre: Magne Bjåstad, Grete Karin Fiksdal, Reidun 

Kyllingstad, Kjetil Aano, Tomas Mjelde Røsbak og Asbjørn Finnbakk. Foto: Hanne Kaspersen 
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NY TJENESTEORDNING MED TILHØRENDE KVALIFIKASJONSKRAV 

Kirkemøtet 2021 som ble holdt i november vedtok nye tjenesteordninger med tilhørende 

kvalifikasjonskrav for diakon, kateket, kantor og prest. 

 

Ett av punktene i vedtaket er at Kirkemøtet ber Kirkerådet styrke tilrettelegging for at 

personer over 35 år skal kvalifisere for vigsling til diakon, kantor, kateket og prest.  

 

For diakonene gjelder nå denne tjenesteordningen: 

 

Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for diakoner 

 

§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for 

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som diakon i Den 

norske kirke. 

 

§ 2. Tjenestens formål 

Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme kirkens omsorgstjeneste. 

Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende 

felleskap, vern av skaperverket og kamp for rettferdighet. 

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, 

utruste og veilede frivillige medarbeidere. 

 

§ 3. Tjenestens rammer 

Diakonen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet fastsetter i 

samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer som er fastsatt for 

diakonitjenesten i Den norske kirke. 

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten. 

Arbeidsgiver fastsetter hvilke tjenesteoppgaver som ligger til stillingen innenfor 

rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse skal vedkommende 

diakon, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale seg. Innenfor disse rammer 

har diakonen et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de arbeidsoppgaver som 

er tillagt stillingen. 

Diakonen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse. 

Diakonen skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger. 

 

§ 4. Kvalifikasjonskrav 

Som diakon kan tilsettes person som: 

1. har mastergrad med en 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse 

innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller 

pedagogiske fag og i eller utenfor bachelorgraden ha vært gjennom veiledet 

praksis samt i eller utenfor mastergraden har 

a) 30 studiepoeng i teologiske emner og 

b) 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten som 

diakon og med veiledet praksis. 

eller 

2. har cand.theol.-grad, inkludert praktisk-teologisk utdanning samt diakonifaglige 

emner 30 studiepoeng. 

eller 
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3. er vigslet til diakon eller var kvalifisert for vigsling på det tidspunkt utdanningen 

var fullført. 

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene til 

diakon, kan bispedømmerådet for stillinger der rådet yter tilskudd, godkjenne at 

stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen diakoni. Et vilkår for videre 

tilskudd er at arbeidsforholdene tilrettelegges slik at den tilsatte gis anledning til 

videreutdanning for å kvalifisere seg for vigsling. 

 

§ 5. Tilsettingsvilkår 

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. 

 

§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn 

Diakonen vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi. 

Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for diakonens 

tjeneste og livsførsel. 

Diakonen står under tilsyn av biskopen. 

 

§ 7. Gudstjenestelige funksjoner 

Kirkemøtet kan gi retningslinjer for diakonens gudstjenestelige funksjoner. 

Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står diakonen under 

ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse funksjoner, drøftes 

saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke oppnås enighet, avgjøres saken 

av biskopen. 

 

§ 8. Taushetsplikt 

Diakonen har taushetsplikt etter gjeldende regler. 

 

§ 9. Mindre endringer 

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 

bestemmelsene. 

 

§ 10. Ikrafttredelse 

Reglene trer i kraft straks. 

 

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

 

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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JUBILANTER 2022. GRATULERER! 
 

50 ÅR    

04.01. ANGELUS, ASTRID MARGRETHE GUSTAD 7802 NAMSOS  

05.01. GANGESTAD, ASTRID    1555 SON  

06.01. OMDAL, JAN TERJE    4021 STAVANGER  

03.02. KRISTOFFERSEN, RITA    2056 ALGARHEIM  

24.02. ELDHOLM, RITA    5132 NYBORG  

16.03. PYTTE, HEGE     3647 HVITTINGFOSS  

07.04. HAFELL, OLE A    3138 SKALLESTAD  

01.06. LANGEN, UNNI MERETHE WEYDAHL  1406 SKI  

15.06. ENGDAL, HANNE MARIE   2350 NES PÅ HEDMARKEN  

28.06. HOLM, TORIL ELIN KRAKELI   6444 FARSTAD  

19.07. ULVESETH, INGVILL ANETTE   9603 HAMMERFEST  

29.10. DYRSTAD, KRISTIN HUSBY   4019 STAVANGER  

    

60 ÅR    

25.03. VEIUM, GRO OLTEDAL    2480 KOPPANG  

04.04. SMEPLASS, OLA    8072 BODØ  

12.05. DAHL, RIGMOR    6412 MOLDE  

17.06. AALSTAD, MARIT STENE   7049 TRONDHEIM  

01.07. EIKELAND, ATLE    1430 ÅS  

14.08. SMITH-ØVLAND, ØYVIND BØ   4021 STAVANGER  

03.10. BERGLI , SVEIN ARNE    2034 HOLTER  

30.10. SØVIK, BETTY A. NDEA   6150 ØRSTA  

08.12. NES, ODDMUND    3610 KONGSBERG  

19.12. SOLBERG, EDEL LILLEENG   1177 OSLO  

    

70 ÅR    

27.01. SVENDSEN, EINAR    3712 SKIEN  

09.03. ØSTANG, MARIT AARRESTAD   0489 OSLO  

09.04. SOLVI, TERJE     8618 MO I RANA  

14.06. ANDERSEN, GUNHILD MARIE   1155 OSLO  

15.06. GUSTAVSEN, SVANHILD RUI   3841 FLATDAL  

20.07. HØISETH, CHRISTIN EGEDE-NISSEN  2080 EIDSVOLL  

18.08. VIK, GEIR     2670 OTTA  

24.08. SÆVAREID, HANS INGE   4885 GRIMSTAD  

07.10. SCHISTAD, AUD ROMSLO   6013 ÅLESUND  

28.11. FJØREN, TORBJØRN JARLE   5357 FJELL  

22.12. ÅMÅS, KNUT     6100 VOLDA  

    

75 ÅR    

20.01. MEYRICK, INGRID    2943 ROGNE  

10.07. ELLINGSEN, RANDI GJESET   8140 INNDYR  

21.11. HIRSCH, ANNE     1560 LARKOLLEN  

17.12. STOVELAND, METTE BRAMMER  4617 KRISTIANSAND S  

    

80 ÅR    

22.02. SAGSTAD, ODDMUND JON   5307 ASK  

    

90 ÅR +    

19.01. GISLEFOSS, BJARNE    4515 MANDAL 99 ÅR 

24.01. STRANHEIM, JENS MAGNE   3715 SKIEN 91 ÅR 

30.01. STEIN, ARNFINN JOHANNES   1358 JAR 91 ÅR 

05.02. BJERKE, ROLF     6415 MOLDE 96 ÅR 

10.02. FOSSE, JOHN     0469 OSLO 102 ÅR 

01.04. BLIX, RAGNHILD    1369 STABEKK 94 ÅR 

26.08. KILLINGBERG, KÅRE    3408 TRANBY 92 ÅR 

01.10. TVEIT, GUNNAR    5130 NYBORG 92 ÅR  
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KJELL NORDSTOKKE MED NY BOK OM 

DIAKONI 

Kjell Nordstokke nyter sitt otium med fortsatt å arbeide 

med diakonifaget. Takk for det!  

Han kom for noen uker siden med ny bok, - Diakoni, - 

evangeliet i handling. Boken er en meget grundig 

gjennomgang av diakoniens grunnlag og som del av 

kirkens liv. Selv sier han i forordet at boken «gir en bred 

gjennomgang av det bibelske grunnlaget for diakoni ved å 

presentere sentrale fortellinger og temaer i Det nye og Det 

gamle testamentet i et diakonalt perspektiv. Dernest 

behandles sentrale områder innenfor systematisk teologi 

på samme måte, med utblikk mot praktisk teologi». Og 

praktisk diakoni, - med en tilhørende praktisk diakonal 

verktøykasse. Hvor han løfter frem verdien av å arbeide 

bevisst og planmessig, men også å ha rom for det uventede. 

For den som arbeider med diakoni er dette en bok til å bli glad i og glad for. Den bør også 

leses av alle som arbeider i kirken. Slik at diakonien forstås som det den er.  

Boken må være tilgjengelig på enhver kirkelig arbeidsplass og i enhver diakons bokhylle.  

Stor takk til Kjell Nordstokke.    
 

 

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

 

NY KIRKEORDNING 
2021 ble et år hvor arbeidet med å utforme ny kirkeordning ble et sentralt tema i Den norske kirke. 

Det Norske Diakonforbund laget under arbeidet med å utforme høringssvar en uttalelse, signert leder 

Asbjørn Sagstad: 

 

Det Norske Diakonforbund arbeider for tiden med høringssvar i forhold til ny kirkeordning. I dette 

arbeidet tegner det seg ut noen forhold som vi gjerne vil dele vårt fokus på. 

Det er på høy tid at kirken samler sitt mannskap innenfor en arbeidsgiverstruktur. Dagens ordning 

har levd altfor lenge. Med henblikk på den størrelse Den norske kirke har, noe over 7000 ansatte, må 

dette gjøres så rasjonelt som mulig. Vi finner at dette må løses ved at alle ansettes innenfor 

rettssubjektet Den norske kirke og ved at det gjøres en delegasjon til lokalt nivå. Kirken trenger et 

byråkrati, men dette må ikke være større enn nødvendig, som støtte for det lokale arbeidet.  

Vi finner at dagens fellesrådsløsning må være utgangspunktet for den lokale organisering, men at det 

må foretas visse justeringer; - det må legges til rette egne løsninger for de største byene, de 

mellomstore hvor kommune og fellesråd/prosti samsvarer kan forbli som de er og det må arbeides 

frem samarbeidsløsninger, gjerne innen prostiet eller ved «vertsfellesråd» for de minste. At alle 

ansettes i rettssubjektet Den norske kirke bidrar til å styrke arbeidet i retning av en enhetlig kirke.  

Den lokale kirken må ha kompetent ledelse med kirkefaglig kunnskap. Vi mener at det må være én 

leder som tillegges ansvar for det lokale arbeidet, dvs enhetlig ledelse med daglig leder som øverste 

ansvarlige. 

En vesentlig del av kirkens finansiering kommer fra kommunene. I tillegg har det over tid blitt utviklet 

et nært og tillitsfullt samarbeid lokalt mellom kirke og kommune som er av uvurderlig betydning. Vi 

mener derfor at en ny kirkelig organisering må bidra til at dette samarbeidet forsterkes og 

videreutvikles. Dette vil gjelde uansett lokal løsning.   
   


