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DEN NORSKE KIRKE

KM 8/13

Kirkemøtet 2013

Fra protokollen

Sak KM 08/13
Innføring av skråstola for diakoner

Merknader fra kirkemøtekomitéen
Komiteen slutter seg til hovedinnholdet i saksframstillingen og vil gi noen
bemerkninger:
1. Denne saken bygger på KM 09/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster.
Komiteen vil derfor henvise til følgende fra sammendraget til den
saksframstillingen:
Vigslingen til diakontjenesten er av stor betydning, både for kirken og for den enkelte
stillingsinnehaver. Diakonen arbeider i stor grad ute i lokalsamfunnet og kommer på
kirkens vegne og med myndighet fra kirken og fungerer på mange måter som en
brobygger mellom kirke og samfunn. Diakoni og gudstjenestefeiring er uløselig knyttet
sammen og diakonen har også sin plass i gudstjenesten. Bispemøtet anbefaler at
diakonen bærer skråstilt stola som en del av sin liturgiske drakt, noe denne foreliggende
saksframstillingen støtter.

2. Komiteen vil også henvise til noen av merknadene fra komiteen for sak 09/11:
Komiteen for sak 09/11 viste til Bispemøtet uttalelse (sak BM 03/10) om at
diakontjenesten står på et solid, teologisk grunnlag, og at den er av avgjørende
betydning for Den norske kirke. Forholdet mellom diakontjenesten og
prestetjenesten innebærer at de ikke skal forstås som ulike dimensjoner innenfor
den samme tjeneste, men som to ulike tjenester innenfor det kirkelige
tjenestefellesskap.
Videre sa komiteen for sak 09/11i sine merknader:
Ved å fastholde diakontjenesten som en karitativ tjeneste videreføres det særpreget som
har stått sentralt i norsk diakoni. Samtidig innebærer vektleggingen av det karitative at
kallet fra de andres nød settes i sentrum for diakonen og diakonien. Dette står sammen
med kirkens kall til å vitne om evangeliet i ord og handling. Det er viktig og verdifullt
for en luthersk kirke og for hele samfunnet at kirken gjør kallet fra de vanskeligstilte til
innhold i en vigslet tjeneste. På denne måten profileres Den norske kirke som en
diakonal kirke.

3. Komiteen gir sin tilslutning til at vigslet diakon bærer skråstola i liturgisk
tjeneste.
4. Komiteen ser at liturgiske klær kan kommunisere på ulikt vis. For noen kan det
oppleves som fremmedgjørende og dermed skape avstand. Komiteen har
imidlertid lagt vekt på at det bidrar til en synliggjøring av tjenesteinnehaverne
og blant annet kan gjøre det enklere å ta kontakt. Liturgiske klær kan være med
å sette fokus på tjenesten, og ikke hvordan den enkelte er kledd eller fremstår.
Plaggene symboliserer ikke status, men tjeneste.
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5. Komiteen peker på at bruk av skråstola er et tegn på at diakonen er vigslet.
Komiteen viser for øvrig til Retningslinjer for bruk av liturgiske klær
(Lovsamling for Den norske kirke, 9. reviderte utgave Kirkerådet 2013, kap
8.2). Kirkerådet må utarbeide retningslinjer for utforming og bruk av skråstola.
6. Komiteen ber Kirkerådet innen rimelig tid å utrede vigslingstegn for kantorer og
kateketer og se dette i sammenheng med det utredningsarbeidet som er i gang.
Kirkemøtet må deretter få saken tilbake så raskt som mulig.
7. Komiteen ber Kirkerådet utarbeide retningslinjer for utforming og bruk av
skråstola for diakoner. Komiteen har mottatt et innspill fra Fagråd for kirkekunst
i Tunsberg bispedømme angående retningslinjer for skråstola. Disse legges ved
saken som ressurs i dette arbeidet.
8. Når det gjelder utgiftsdekning i forbindelse med anskaffelse av skråstola for
fellesrådstilsatte diakoner viser komiteen til bestemmelser i gjeldende Særavtale
om arbeidstøy fremforhandlet mellom KA og de kirkelige
arbeidstakerorganisasjonene. Særavtalen gjelder for perioden 01.01.2013 til
31.12.2014. Avtalen har en særskilt bestemmelse (pkt.4) som omhandler
liturgiske klær/drakt til bruk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkelig
fellesråd har ansvar for enten selv å anskaffe eller å refundere utgifter til kjøp av
liturgiske klær etter nærmere avtaler inngått lokalt.
9. Skråstola innføres når retningslinjene er vedtatt.

Kirkemøtets vedtak
1. Kirkemøtet vedtar at vigslet diakon i liturgisk tjeneste bærer skråstola
2. Kirkerådet bes om å utarbeide nærmere retningslinjer for bruk og utforming av
skråstola
3. I ordning for Vigsling til Diakontjeneste tas følgende rubrikk inn etter siste ledd
punkt 7: Stolaen legges på den vigslede.
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