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Kjære medlem 

 

Det er straks jul. Pandemien er på det nærmeste over og vi kan bevege oss fritt.   

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

vises til hjemmesiden. 

 

Ønsker dere alle en god og velsignet julehøytid! 

 

Leiv Sigmund Hope 
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SAMTALE MED BISPEMØTET 20 OKTOBER 2022 
 

Det Norske Diakonforbund møtte Bispemøtet til samtale 20. oktober. I forveien var sendt et 

notat fra forbundet som er gjenspeilet i saksfremlegget til Bispemøtesak 35/22:  

 
35/22 DIAKONTJENESTEN 
Sammendrag 

Biskopene har etter Tjenesteordning for biskoper §1 et særskilt ansvar for tilsyn med de 

vigslede gruppene. I sitt møte i februar i år hadde Bispemøtet samtaler med Kirkelig 

undervisningsforbund og CREO, som representerer hhv kateketene og kantorene. Det har 

vært et ønske om en slik samtale også med Diakonforbundet. Diakonforbundet har i et notat, 

og i samtale med sekretariatet, redegjort for noen punkter de ønsker å samtale med 

Bispemøtet om. Noen av disse punktene er redegjort nærmere for nedenfor. 

Fra Diakonforbundet møter leder Asbjørn Sagedal, Edel Merete Gervin og generalsekretær 

Leiv Sigmund Hope. 
 

Forslag til vedtak 

Bispemøtet takker Diakonforbundet for samtalen, og har merket seg følgende: 

… 

 

Saksorientering: 

Bakgrunn 

 

Diakonens gudstjenestelige funksjoner 

Diakonens gudstjenestelige funksjoner reguleres av retningslinjene som kom i 1996, sist 

revidert i 2015. Det er en tekst med stort rom for tolkning, og det blir stilt spørsmål ved om 

det er tjenlig at teksten er såpass uklar. Det er særlig formuleringen «innen rammen av 

menighetens diakonale oppdrag» i pkt. 3.1.5 som kan være verdt å samtale om. Hva menes 

med denne terminologien? Hva faller innenfor? Man ser ulik praksis for hva som kan 

defineres som menighetens diakonale oppdrag, og dette får betydning for hvilke 

arbeidsoppgaver diakonen skal utføre. Gjennom året er det søndager med et mer diakonalt 

preg der det vil være naturlig at diakonen har et vesentlig bidrag i gudstjenesten, f.eks. 

skaperverkets dag eller tilknyttet fasteaksjonen. Ledelsen i kirken lokalt kan allikevel mene 

at gudstjenester ikke er diakoni og ikke gi rom for det i diakonens arbeidsplan. Her kan det 

trekkes frem at Bispemøtet i sin uttalelse til revidert Plan for diakon i 2020 (BM10/20) bl.a. 

ønsker en tydeliggjøring på at «kirkens diakoni gjennomsyrer hele kirkens liv og tjeneste, og 

kommer til uttrykk i holdning og handling, ord og bønn», og at «det er en tydelig 

sammenheng mellom gudstjenesten, dåp og nattverd, og tjenesten for Gud og 

medmennesket». 

 

På den annen side er det ikke ukjent at «alt» kan defineres som diakoni. Kirken skal i 

utgangspunktet være diakonal i det den gjør, men det er en fare for at diakonien ved å være 

alt da også blir ingenting, man mister av syne det som er diakoniens særpreg. 

 

Når det kommer til nattverdutdeling, som omtales i dette punktet i retningslinjene, så mener 

Diakonforbundet at nattverden i sitt vesen er diakonal, og at diakonen rolle i nattverden bør 

styrkes. Diakonen bør kunne delta ikke bare ved utdelingen, men også i deler av liturgien 

ved alteret sammen med den som er hovedliturg. 

 

Retningslinjene åpner for at diakonen kan gå i soknebud, gjøre tjeneste ved båreandakt og 

urnenedsettelse, og forrette gravferd etter avtale. Det generelle inntrykket er at dette løses 
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godt og tjenlig landet rundt, men det oppleves som unødig begrensende at biskopen må 

godkjenne diakonen. Et punkt til samtale kan være om denne godkjenningen er gitt i og med 

vigslingen. 

 

Det viktigste med tanke på diakonens gudstjenestelig funksjoner er at man har en 

forutsigbar ordning som praktiseres forholdsvis ens i kirken som helhet. 

 

Diakonene vil være diakoner 

Når diakonene ønsker muligheten til å delta og utføre de gudstjenestelige funksjoner som er 

nevnt ovenfor, er inntrykket at det er fordi disse anses som del av det diakonale oppdrag. 

Diakonene ønsker å være diakoner, ikke å være nesten-prester. Diakonene har egen 

vigslingsliturgi, egen tjenesteordning, og et selvstendig grunnlag innenfor kirkens tjenester 

(går ikke ut fra presteembetet). I de tilfeller der diakoner blir satt inn og brukt som 

prestevikarer, særlig utover bare enkelthendelser, er det et spørsmål om hvilken status det 

gir diakonen. Det er ikke nødvendigvis problematisk, men bør reflekteres over. Det samme 

gjelder diakoner som kvalifiserer seg til å li prest. Det skjer i noen tilfeller, men 

Diakonforbundet mener det gjelder såpass få at det ikke er noe de vil problematisere. 

 

Satsningsområde diakoni 

Kirkerådet har vedtatt diakoni som satsningsområde, men det er lite informasjon om hva 

som skjer rundt dette i bispedømmene. Her må nødvendigvis mye skje på lokalnivå, men 

biskopene kan ha en rolle i å gi diakonien oppmerksomhet. Et viktig begrep som trekkes 

fram sammen med diakoni er samfunnsansvar, og det blir lagt vekt på samhandling og 

samskaping med andre aktører. Kirken må i større grad berettige sin plass, og diakonien 

kan her være helt sentral. Diakonforbundet trekker fram at diakoner har kompetanse utover 

det rent kirkelige ved at de har bakgrunn i helsefag, sosialfag eller pedagogikk, og denne 

kompetansen bør kirken bruke i større grad enn i dag. 

Biskopene har gjennom sin posisjon fortsatt en stemme som lyttes til i samfunnet, og har 

mulighet til å synliggjøre og løfte diakonien opp. Gjennom visitaser kan biskopene 

anerkjenne og oppmuntre det diakonale arbeidet i menighetene, og være en døråpner til 

andre aktører i samfunnet. Også i enhver sammenheng ellers der biskop er i samtaler med 

sivilsamfunnet, har biskopen mulighet til å synliggjøre diakonien. Diakonisatsningen fremstår 

som noe fragmentert, og man bør vurdere å peke ut noen felt. Aktuelle felt der kirken 

allerede har et engasjement og kan være en stemme inn i storsamfunnet er bærekraft og 

flyktninger/migranter. Diakonien er ikke bare indrekirkelig, men er i sin natur utadrettet og 

brobyggende. Institusjonsdiakonene gjenspeiler en forståelse av diakonien som ikke tar 

utgangspunkt i gudstjenesten, men som har et viktig bidrag til kirkens samlede diakonale 

oppdrag. 

 

 

 

FRA PROTOKOLLEN: 

 

35/22 Diakontjenesten 

Sammendrag 

Biskopene har etter Tjenesteordning for biskoper §1 et særskilt ansvar for tilsyn med 

de vigslede gruppene. I sitt møte i februar i år hadde Bispemøtet samtaler med 

Kirkelig undervisningsforbund og CREO, som representerer henholdsvis kateketene 

og kantorene. Det har vært et ønske om en slik samtale også med Diakonforbundet. 

Diakonforbundet har i et notat redegjort for noen saker de ønsker å samtale med 

Bispemøtet om. 

Fra Diakonforbundet møtte leder Asbjørn Sagstad, Edel Merete Gervin og 



5 

 

generalsekretær Leiv Sigmund Hope. 

 

Møtebehandling 

Biskopene drøftet følgende tema sammen med representantene fra Diakonforbundet: 

• Diakonens gudstjenestelige funksjoner 

Praksis og rolleforståelse er ikke enhetlig rundt i landet. Det er usikkerhet 

både hos diakoner og andre kirkelig tilsatte når det gjelder diakonens rolle og 

ansvar i gudstjenesten, spesielt når det gjelder nattverdforvaltning, jf. 

Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner 

punktene 3.1.4 og 3.1.5. 

Det er flere ledd i liturgien der det er naturlig at diakoner medvirker, mens 

frivillige kan medvirke i andre ledd. 

Vigslingen sammen med tjenesteordningen og disse retningslinjene, skal gi et 

tydelig mandat til de oppgavene diakonen er vigslet til. 

 

• Satsingsområde diakoni 

Diakoni er satsingsområde i hele kirken, og det er en økende bevissthet om 

diakoni både i kirken og i samfunnet. Biskopene har ved ulike møtepunkt med 

sivilsamfunnet mulighet til å synliggjøre diakonien. Vi vil ha et særlig fokus på 

behovene lokalt, spesielt der det i dag ikke er diakoner. Diakonenes 

kontaktflate opp mot kommunene skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Menighetenes diakoni lokalt kan bidra til samskaping med kommuner, andre 

organisasjoner og andre tros- og livssynssamfunn. 

 

• Biskopens tilsyn 

Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisering åpner for å styrke biskopens tilsyn 

med alle vigslede medarbeidere. 

 

Bispemøtet vedtak 

Bispemøtet takker Diakonforbundet for samtalen, og har merket seg følgende: 

• Bispemøtet vil ta initiativ til å klargjøre hva som er diakonenes rolle i 

gudstjenesten, særlig med tanke på nattverdforvaltning, jf. Retningslinjer for 

kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner punktene 3.1.4 og 3.1.5. 

• Rapportering av kirkens diakonale virksomhet må styrkes med tanke på 

synliggjøring av samhandling og samskaping lokalt. 

• Bispemøtet har gjennom Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisering fått flere 

muligheter til å styrke tilsynet med alle vigslede medarbeidere. 
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JUBILANTER 2023 
 

50     

10.01. Hilde  Kirkebøen   3570 ÅL  

11.01. Bjørn Ladstein   1484 HAKADAL  

30.01. Emilie Augusta Bøning Benjamins 6300 ÅNDALSNES  

26.02. Karl Anders Høland Olaussen 0672 OSLO  

17.04. Hildegunn Brune   4083 HUNDVÅG  

06.05. Ingunn Torsrud   0688 OSLO  

13.05. Stian Kjølsvik   7620 SKOGN  

29.08. Hilde  Ryjord    7525 FLORNES  

08.09. Marit H Hetland   4340 BRYNE  

29.12. Line Bakke    3580 GEILO  

12.12. Inga Maria Wolf Ballovara  9845 TANA  

     

60     

23.01. Gudrun Klingsheim   3055 KROKSTADELVA  

12.03. Inge Mari Ramsfjell-Kind  0178 OSLO  

07.05. Torunn Skifjeld   3726 SKIEN  

24.05. Lisbeth Skilhagen Haaheim  5518 HAUGESUND  

25.06. Brita Bye    8011 BODØ  

26.06. Sigrid Djukastein Mala  5706 VOSS  

12.07. Jon Erik Kjørboe Strand  5533 HAUGESUND  

13.07. Kari Ribberud    3540 NESBYEN  

15.07. Cathrine Mustvedt   3719 SKIEN  

06.08. Trine Kvitberg   9013 TROMSØ  

24.08. Astri Olga Tretterud   3267 LARVIK  

06.09. Ruth Ingrid Ulstein Bøe  6631 BATNFJORDSØRA  

08.12. Gudmund Fosse   0575 OSLO  

     

70     

10.02. Anne Lise Holmsen   1405 LANGHUS  

27.02. Trond Staff    1182 OSLO  

27.03. Wenche Marie Vinorum  1087 OSLO  

11.04. Stein Magne Paulsen   4347 LYE  

14.04. Jostein Obrestad   4580 LYNGDAL  

14.04. Dag Terje Finnbakk   1344 HASLUM  

21.04. Rune Singelstad   6320 ISFJORDEN  

04.06. Einrun Hogstad Vestmoen  3942 PORSGRUNN  

14.07. Bjørg Valborgland   4886 GRIMSTAD  

02.09. Rune Hvidsten    6414 MOLDE  

28.10. Ragnar Ruden    1820 SPYDEBERG  

     

75     

20.05. Bjørn Vilberg    2387 BRUMUNDDAL  

19.04. Per Magnus Kristiansen   3510 HØNEFOSS  

07.10. Torill Førsund Danbolt  1825 TOMTER  

06.10. Astrid Knoph Borchgrevink  3115 TØNSBERG  

     

80     

15.01. Hallvard Johannes Svae  1383 ASKER  

31.03. Asbjørn Larsen   3630 RØDBERG  

07.04. Kirsten Pernille Øie   7224 MELHUS  

15.06. Leif Petter Grønmo   9736 KARASJOK  

12.08. Stein Hugo Kjelby   4041 HAFRSFJORD  

23.12. Oddvar Sandtorv   5217 HAGAVIK  
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JUBILANTER 2023 

     

90 +     

19.01. Bjarne Gislefoss   4515 MANDAL  100 år 

24.01. Jens Magne Stranheim  3717 SKIEN    92 år 

30.01. Arnfinn Johannes Stein  1358 JAR   92 år 

10.02. John Fosse    0469 OSLO   103 år 

01.04. Ragnhild Blix    1369 STABEKK  95 år 

12.07. Erling Arnfred Unsvåg  1392 VETTRE   90 år 

23.07. Kirsten Almås    5251 SØREIDGREND 90 år 

26.08. Kåre Killingberg    3408 TRANBY  93 år 

01.10. Gunnar Tveit    5130 NYBORG  93 år 

 

Vi gratulerer! 

 

******************************************************************* 
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VIGSLINGER 

 

Gjennom høsten 2022 har det vært flere vigslinger: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. SEPTEMBER 2022, SAUHERAD KIRKE 

Diakoner i Sauherad og Nes  

Helene Sele og Åsne Gotehus Køhn  

Vigslet av biskop Stein Reinertsen 

 

18 SEPTEMBER 2022, KLINGA KIRKE 

Diakon ved sykehuset i Namsos Astrid Bergslid 

Vigslet av biskop Herborg Finnset 
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30 OKTOBER 2022, GRØDEM KIRKE 

Diakon i Grødem  

Liv Helene Austbø 

Vigslet av biskop Anne Lise Ådnøy 

 

9. OKTOBER 2022, AKSDAL KIRKE 

Diakon i Tysvær  

Synnøve Svensson Haakonseth 

Vigslet av biskop Anne Lise Ådnøy 

 

 

11. DESEMBER, TØNSBERG DOMKIRKE 

Diakon i Frogner menighet, Lier  

Aksel Øhrn 

Vigslet av biskop Jan Otto Myrseth 
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Nå har jeg sittet stille i båten lenge nok 

SAMLIVSETIKK: Selv da jeg trodde at mitt homofilisyn var avgjørende for min egen frelse, 

burde jeg ikke da vært villig til å gi mitt evige liv for å gi mot og håp til en fortvilet homofil? 

Av diakon Silje Sjøtveit, Vårt Land 29/09/2022 

 

Helt siden jeg høytidelig mottok min første nattverd på begynnelsen av 90-tallet, har jeg vært opptatt 

av å både tro og leve rett som kristen. Enda jeg kom fra et skikkelig fint ungdomsarbeid i Ski 

menighet, så ville jeg noe mer. Så jeg valgte å gå et år på bibelskole med Ungdom i Oppdrag. Det ble 

begynnelsen på 10 år i frikirkelighet med mye undervisning om hvordan jeg skulle leve som kristen. I 

disse kretsene var det også viktig å se på hele Bibelen som inspirert av Gud, og ikke la seg rive med av 

strømninger som til enhver tid preger samfunnet vårt. 

Slik endret jeg ståsted 

Det å holde fast på bibelske sannheter som var på kant med vår tid, ble nesten en bekreftelse på at jeg 

var på rett vei. Dette gjaldt også i samlivsspørsmålet, og jeg holdt derfor lenge fast på at ekteskapet var 

ment for mann og kvinne, og at det å leve ut sin homofile legning var synd. Dette ble presentert som et 

frelsesspørsmål, så jeg våget ikke (for min egen frelses skyld) å gå på akkord med disse bibelversene. 

Jeg trøstet meg også lenge med at jeg ikke var prest. Jeg tenkte at jeg som diakon ikke behøvde å 

«lande» på noen side i denne saken. Og jeg sa til de som måtte lure, at dette med homofili syntes jeg 

var veldig, veldig vanskelig. 

Da jeg tok master i Diakoni på Menighetsfakultetet (MF), ble mitt bibelsyn utfordret. Jeg brukte mye 

tid på å finne ut av hvordan jeg kunne få disse bibelversene om homofili til å «gå opp», sett i forhold 

til det jeg ellers sto for som kristen. Jeg husker jeg satt på kontoret til en lærer på MF og la ut min 

nøye uttenkte teori om hvordan homofili kunne være en del av det allmenne syndefallet, på linje med 

vår grådighet og rikdom, sykdom og ulykker. Vendepunktet for meg, var da læreren så på meg og sa: 

«Silje, jeg tror ikke homofili er synd!» 

Etter denne samtalen endret jeg ståsted, og mente utad at homofile var en del av Guds mangfoldige 

skapelse, positivt ønsket og villet av Gud. Men inni meg var jeg fortsatt litt i tvil. I dette spennet levde 

jeg noen år, for det å endre tankegods tar tid. 

Når unge (eller eldre) homofile strever så mye med å få liv og lære til å henge i hop, at de tar sitt eget 

liv. Hvor er jeg som diakon da? 

DEN SMALE STI: Det å holde 

fast på bibelske sannheter som 

var på kant med vår tid, ble 

nesten en bekreftelse på at jeg var 

på rett vei. Jeg holdt derfor lenge 

fast på at ekteskapet var ment for 

mann og kvinne, og at det å leve 

ut sin homofile legning var synd, 

skriver Silje Sjøtveit, her 

fotografert hjemme i Austbygde i 

Tinn. (Foto: Marit Mjølsneset) 
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Samtalen om Gud 

I nyere tid har boka «Inspirert» av Rachel Held Evans bekreftet mitt nåværende bibelsyn. For teologi 

er ikke et statisk fag, men betyr «læren om Gud», og er en pågående samtale om hvem Gud er. For 

140 år siden var det slavehandel som ble begrunnet bibelsk (Siv Falang Gravem: «Troens slaver»). Og 

det er ikke så mange år siden bibelvers ble brukt av kristne til å fastholde at kvinner ikke skulle tale i 

forsamlinger. Evans skriver at alle de 66 bøkene i Bibelen «sitter» rundt et bord og samtaler om hvem 

Gud er. Bøkene uttaler seg motsetningsfylt hver for seg, men når en ser på Bibelen som en 

rundebordsamtale, så er det dialogen som er interessant, og den heter teologi. 

Et annet viktig perspektiv som har landet dette i meg, er etikken. For mitt syn på homofili handler like 

mye om etikk som dogmatikk. Som diakon spør jeg meg – hvor er nøden størst i min sammenheng? 

Når unge (eller eldre) homofile strever så mye med å få liv og lære til å henge i hop, at de tar sitt eget 

liv. Hvor er jeg som diakon da? Eller hva med de som lever i skjul i årevis fordi de ikke finner rom til 

å leve ut sin legning? Jesus sa at ingen har større kjærlighet enn de som gir sitt liv for sine venner (Joh 

15,13). Som kristen, selv da jeg trodde at mitt homofilisyn sto om min egen frelse, burde jeg ikke da 

vært villig til å gi mitt (evige) liv for å gi mot og håp til en fortvilet homofil ung mann? Om jeg 

virkelig ville være tro mot Bibelen? 

Jesus var radikal og tok loven inn i sin samtid ved å understreke at det viktigste i de ti bud var 

rettferdighet, barmhjertighet og troskap (Matt 23,23). Han oppfylte loven ved å si at du skal elske din 

neste som deg selv (Matt 22,37-39). Det har også hele tiden vært motivasjonen for misjon – å åpne 

Guds rike for de marginaliserte, de sårbare og de som av ulike grunner ble holdt utenfor. 

Jeg var en av de som var opptatt av å ha ryggen fri, og jeg trodde det var mulig å mene at Gud elsket 

homofile, men ikke homofili. 

Jeg var opptatt av å ha ryggen fri 

Jeg har de siste årene hatt fine samtaler med flere venner som er homofile, og vet du noe? Mange av 

de lurer ofte på, i møte med oss kristne, om vi bare er høflige når vi snakker hyggelig med dem, og at 

vi samtidig tenker inni oss at de «lever i synd». Det betyr noe hva vi sier til de rundt oss, men det betyr 

også noe hva vi tenker inni oss. Det usagte roper ofte høyt. Vi må huske at vi bærer noe av hverandres 

liv i våre hender (Knud Løgstrup). 

Jeg vet jeg er lovlig sent ute. Mange teologer og andre kristne (heterofile og homofile) har snakket 

høyt om dette lenge. Jeg vil rette en takk til alle, både innenfor og utenfor kirken, som har jobbet frem 

homofiles rettigheter mens mange av oss andre satt helt stille i båten. Jeg var en av de som var opptatt 

av å ha ryggen fri, og jeg trodde det var mulig å mene at Gud elsket homofile, men ikke homofili. 

Jeg ønsker allikevel å respektere at enkelte homofile velger å leve alene. Jeg har også stor respekt for 

at andre kristne tror og tenker annerledes enn meg. Jeg går i en kirke, og jeg jobber i en 

misjonsorganisasjon som rommer begge syn. Allikevel har jeg altså gått fra å helst ikke ville snakke 

om dette temaet, til å ha et stort behov for å rope ut på gater og streder – at også homofile er skapt og 

villet av Gud, akkurat slik de er! 

Viktigere enn min historie og mine argumenter, er at det må bli et større rom i kristne sammenhenger 

for å snakke mer omsorgsfullt og nyansert om homofili. 

Jeg synes det kristne menneskesynet må få konsekvenser for hvordan vi behandler alle mennesker. 

Ingen skal måtte skamme seg, eller leve i skjul på grunn av sin egen, eller andres, kristne tro. 
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NY BOK OM ØKUMENISK DIAKONI 
 
Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp presenterte 29. 

november en ny bok om økumenisk diakoni,  

«Kalt til forvandling – økumenisk diakoni».  

Boken er opprinnelig skrevet for Kirkenes Verdensråd  

«Called to Transformation – Ecumenical Diakonia»  

og nå oversatt og utgitt i Norge av Norges Kristne Råd. 

 

Vi har her sakset og redigert Norges Kristne Råds oppslag. 

 

Ved presentasjonen 29. november ønsket Generalsekretær i 

Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, velkommen. 

– Vitnesbyrd og tjeneste er avgjørende for kirken: Misjon, 

diakoni og økumenikk hører sammen og er i hjertet av hva det innebærer å være kirke, 

innledet han. 

– Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp presenterer denne boka med håp om at den vil gi 

ny innsikt og nytt pågangsmot på veien mot en mer rettferdig verden. Bokas målsetting er å 

sette ord på vår felles forståelse av økumenisk diakoni, sa Erhard Hermansen og overlot ordet 

til Kjell Nordstokke som har vært sentral i utarbeidelsen av boken. 

 

Nordstokke snakket litt om utgangspunktet for, 

historien bak, og arbeidet med dokumentet – og 

søken etter hva som er felleskirkelig diakoni.  

– Diakonien har felles at den er tros- og 

rettighetsbasert. At dens ekklesiologiske 

forankring er hva kirken, og derved alle kirker, er 

og gjør. Og at tanken om «den andre» alltid er 

tilstede. At kallet handler om å tjene din neste. 

– Du kalles ikke for å passe på deg selv, men til å 

passe andre – «advocatio» – det er en integrert 

del av tjenesten og tanken om «den andre» er 

alltid her.  

 

Ved presentasjonen var ytterligere innlegg fra Dag Inge Ulstein, Mirjam Syltebø Endalew 

og Erik Lunde og sist en panelsamtale. 

 

Boken kan fås hos Norges Kristne Råd.  

 

Kan ellers leses på nett ved denne lenken:  

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2022/10/NKR_Kalt-til-forvandling_nett-2.pdf 

Her er lenke til presentasjonen hos Norges Kristne Råd: 

https://norgeskristnerad.no/2022/11/29/frokostseminar-kalt-til-forvandling-okumenisk-

diakoni/ 

Nederst i den presentasjonen er lenke til opptak fra frokostseminaret. 

https://norgeskristnerad.no/2022/11/29/frokostseminar-kalt-til-forvandling-okumenisk-diakoni/
https://norgeskristnerad.no/2022/11/29/frokostseminar-kalt-til-forvandling-okumenisk-diakoni/

