
VERDIGHET
- det ukrenkelige og det uerstattelige

Bjørgvin diakonikonferanse 2014 er et nasjonalt møtested for 
ansatte og frivillige medarbeidere i kirke og samfunn, 

menigheter, institusjoner og organisasjoner

Arr. “Diakoni i Bjørgvin”. Et økumenisk, ikke-formelt nettverk av organisasjoner, menigheter og  
institusjoner i Bjørgvin bispedømme engasjert i diakonalt arbeid bl.a. Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass), 

Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens SOS, Signo, Betanien Bergen, Frelsesarmeen, St. Paul Katolske kirke,  
NLA Høgskolen, Kirkens Bymisjon Bergen, Bergen kirkelige fellesråd

Med: Kjell Nordstokke, Knut Arild Hareide, Gry Stålsett, Margreth Olin m.fl.

Tid: Torsdag 20. november 2014, kl. 10-16
Sted: Pinsemenigheten Tabernaklet, Bergen

Frist for påmelding: 7. november
Pris: 250,- inkl. lunch

Send påmelding med navn, email og faktura-adresse til diakoni- og misjonsrådgiver  
Vetle Karlsen Eide, Bjørgvin bispedømmekontor: vke@kirken.no



Om bidragsyterne 
 

Kjell Nordstokke 
Kjell Nordstokke er født 1946 på Karmøy. Han er 
professor emeritus i diakoni fra Diakonhjemmet 
høgskole i Oslo. Nordstokke studerte teologi på 
Misjonsskolen i Stavanger og på Menighetsfakultetet 
i Oslo. Han har doktorgrad fra Teologisk fakultet, 
Universitetet i Oslo, om latinamerikansk 
frigjøringsteologi, og har bodd 10 år i Brasil hvor han  
jobbet som prest og lærer i teologi. Fra 1990 var 
Nordstokke knyttet til Diakonhjemmet i Oslo i ulike 
stillinger, fra 1998 -2005 som forstander. Han har og 
vært direktør for Det lutherske verdensforbunds avdeling for misjon og 
utvikling i Genève 2005 -2009. Han er for tiden styreleder i Kirkens 
Nødhjelp og Sjømannskirken, og sitter også som medlem av 
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Kjell Nordstokke har publisert 
flere bøker og artikler om diakoni. 
 
 

Knut Arild Hareide 
Knut Arild Hareide er født 1972 på Bømlo i 
Hordaland, og har vært leder for KrF siden 2011 og 
innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2013. Han 
var vararepresentant til Stortinget fra Hordaland fra 
1997 til 2009. I perioden 2009–2013 var han innvalgt 
fra Akershus og ledet Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomité og 22. juli-komiteen. 
Hareide var Norges miljøvernminister 2004–2005. 
Han er utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole (NHH). 
  

Knut Arild Hareide har hatt en karriere i næringslivet parallelt med 
politikken helt siden studietiden, bl.a. i Schibsted som forretningsutvikler, 
prosjektleder og senere organisasjonsdirektør i konsernet fra 2005 til han 
ble valgt inn på Stortinget i 2009.  
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Gry Stålsett 
Gry Stålsett dr. psychol og har spesielt interessert 
seg for klinisk religionspsykologi. Hun var med på å 
starte Norsk Religionspsykologisk Fagforum i 1997, 
og er en av arkitektene bak en ny behandling ved 
Modum Bad, Vita-prosjektet, hvor det fokuserers på 
eksistensielle tema, objektrelasjoner inkludert 
gudsrepresentasjonen, affektorganisering og 
narrativ terapi. Stålsett jobber i dag ved Kildehuset, 
Modum Bad og som førsteamanuensis II i 
religionspsykologi ved Menighetsfakultetet i Oslo. 
Hun har vært redaktør for sak om religion og psykologi i Tidsskrift for den 
norske psykologforening. Gry Stålsett gir kurs nasjonalt og internasjonalt 
om psykoterapi og religion.  
 
  

Margreth Olin 
Margreth Olin er utdannet ved Universitetet i 
Bergen og Høgskulen i Volda, og debuterte som 
dokumentarfilmskaper med sin eksamensfilm "I 
kjærleikens hus" (1995). I 1998 kom hennes første 
dokumentar "Dei mjuke hendene". Med den filmen 
mottok Olin en rekke priser, blant annet Amanda. 
Hun har også gjort andre prisbelønte filmer, bl.a.: 
"Fråtseri" (2000), "Kroppen min" (2002),  
«Ungdommens råskap» (2004) og "Engelen" (2009), som også var Norges 
Oscar-kandidat det året. I 2006 ble hun kjent som initiativtaker til 
«Nestekjaerlighet.no». To år senere ble hun utropt til «Årets Nordmann» 
av det norske ukemagasinet Ny Tid for sin protest mot asylpolitikken.  
I 2012 kom hennes dokumentar om enslige mindreårige asylsøkere, "De 
Andre" (Nowhere Home, 2012) som forårsaket en nasjonal debatt i Norge.  
 
I 2013 ble hun med i Wim Wenders team for å skape serien "Kulturens 
katedraler" (Cathedrals of Culture). Hun debuterte følgende vinter som 
teaterregissør med med stykket "Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg" ved 
Nationalteatret basert på Kjersti Annesdatter Skomsvold roman. For tiden 
jobber Olin med en dokumentar om Joralf Gjerstad, «Snåsamannen». 
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BJØRGVIN DIAKONIKONFERANSE 20. NOVEMBER 2014 
Sted: Tabernaklet, Bergen. Adresse: Marken 27, 5017 Bergen 
 
09.30  Registrering 
10.00  Åpning  
10.15  Kjell Nordstokke: «Verdighet – i lys av diakonien og teologien» 
11.00  Pause 
11.15  Knut Arild Hareide: «Menneskeverd og politikk»  
12.00  Lunch 
12.45  Hvilepuls  
13.00  Gry Stålsett: «Krenkelsens dynamikk - fra  skam til verdighet» 
13.45  Pause med frukt og kaffe 
14.00  Margreth Olin: «Fortellinger om verdighet» 
15.30  Avslutning 
16.00  Slutt 
 
Små justeringer kan forekomme 

 

Om arrangøren «Diakoni i Bjørgvin»  
«Diakoni  i Bjørgvin» er et uformelt nettverk for ledere av diakonale 
organisasjoner, institusjoner, menigheter og diakonale tiltak i Bjørgvin 
bispedømme. Målet med nettverket: å bygge et diakonalt nettverk i 
Bjørgvin bispedømme, skape møteplasser for diakonien nasjonalt samt å 
bygge diakonal kompetanse. 
 

Disse er i dag en del av nettverket: Bjørgvin bispedømme, Bergen 
Diakonissehjem (Haraldsplass), Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Signo, 
Betanien Bergen, Caritas /St. Paul Katolske kirke, NLA Høgskolen, Kirkens 
Bymisjon Bergen, Bergen kirkelige fellesråd, Familiesenteret i Bergen, 
Frelsesarmeen, Fyllingsdalen metodistkirke, Kirkelig Dialogsenter Bergen, 
Sesam, Salem Nærmiljøsenter, Diakoniutvalget i Døves menighet i Bergen, 
Metodistkirkens alders- og sykehjem, Foreningen Basecamp 
ungdomsdiakonitiltak, DUA-arbeidet i Loddefjord, Stiftelsen Bjørgvin 
Familierådgivning, Kalfarhuset, KIA Bjørgvin, Kirkens Nødhjelp – Bjørgvin, 
Bjørgvin stift av Det Norske Diakonforbund.  
 

Kontaktperson/ sekretær for nettverket er: Vetle Karlsen Eide, diakoni- og 
misjonsrådgiver, Bjørgvin bispedømme. Tlf: 5530 6478. Mob: 4003 5356. 
E-mail: vke@kirken.no.  
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