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Forord 

Plan for diakoni i Flekkerøy menighet er utarbeidet på grunnlag av:  

 

Plan for diakoni i Den norske kirke, som ble vedtatt av  

Kirkemøtet i november 2007. 

 

Diakoniutvalget er et utøvende organ for menighetens diakonale 

virksomhet. Menighetens diakonale ansvar har i vår kirke nedfelt 

seg i den kirkelige lovgivning. ”Lov om Den Norske Kirke” 

pålegger menighetsråd, bispedømmeråd og de sentralkirkelige 

råd et ansvar for diakonalt arbeid i menighetene (§9, §15, §23 & 

§24).  

 

Diakoniutvalget i Flekkerøy menighet har eget mandat godkjent 

av Flekkerøy menighetsråd. 

 

Plan for diakoni er utarbeidet ut fra de lokale forhold i Flekkerøy 

menighet. Planen evalueres hvert 4. år av menighetsrådet, og vi 

håper at planen vil være et tjenlig redskap for menigheten vår. 

 

 
 
 
Flekkerøy, 22. mars 2022. 
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Innledning 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. 

 

Diakoniens teologiske grunnlag 
Diakonien har vært en del av kirkens grunnholdning gjennom hele dens historie. 
Organisering og former har skiftet, men en omsorgstjeneste har blitt ivaretatt i 
alle epoker. Den norske kirke forstår seg selv som en tjenende kirke. Det 
teologiske utgangspunktet for diakonien finnes i det oppdrag Gud har gitt kirken 
og som kommer til uttrykk i vår kristne tro.  
 
Det er en sentral side av det kristne menneskesynet at vi som mennesker er skapt 
i Guds bilde til å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre, og vi er 
avhengige av hverandre og alt annet som lever. Ingen kan helt og holdent leve av 
seg selv eller for seg selv. Vi er skapt til å tjene hverandre, til å ha omsorg for 
hverandre. Samtidig er hele skaperverket avhengig av at menneskene tar sitt 
forvalteransvar på alvor. Med utgangspunkt i troen på Gud har vi ansvar for 
verden. 

 

Visjoner og mål 
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er: Guds kjærlighet til alle 
mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakonien 
kommer til uttrykk på ulike måter: Gjennom enkeltmennesker, ved den 
organiserte diakonien i menighetene, gjennom institusjoner og organisasjoner 
nasjonalt og globalt. Dette har Kirkemøtet ønsket å ta på alvor gjennom den nye 
planen for diakoni. 
 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. 
 
Denne definisjonen gir uttrykk for en ønsket retning for diakonien i årene 
fremover. Diakonien er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en 
tjeneste for Gud. Denne helhetstenkningen har også konsekvenser for 
gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro.  
 
Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste, og det gjelder alle aldersgrupper. 
Diakonien er en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiseres i 
egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen andre bryr seg. 
Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. 
 
Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Mennesker som lider angår oss, om 
de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Også vern om 
skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Samarbeid er nødvendig 
og gir store muligheter. 
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Diakoni i menighetens liv 

 

Nestekjærlighet: 

✓ Diakoni er både å gi og å ta imot. Omsorg og nestekjærlighet bygger på 

gjensidighet, likeverd og respekt. 

✓ Diakoni er å gjøre troen virksom i handling og hele tiden spørre:  

Hvem er min neste? (Luk.10). 

✓ Det er å stille seg til disposisjon, både som fellesskap og enkeltperson og 

spørre: ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” (Luk. 18,41). 

 

Inkluderende fellesskap: 

✓ I dette fellesskapet skal den enkelte se og bli sett. Det kristne fellesskap 

beskrives i Bibelen som en kropp med mange ulike lemmer og funksjoner 

(1.Kor.12), og her møtes mennesker i alle aldre, med ulike funksjonsevner  

og ulik kultur og etnisk bakgrunn. 

✓ Den hellige Ånd gir tro og veiledning til et liv i fellesskap og tjeneste. 

 

Vern om skaperverket:  

✓ Gud har gitt oss et forvalteroppdrag som innebærer å bevare hele 

skaperverkets integritet. Kirken må styrke forståelsen av at mennesket er 

avhengig av alle relasjoner – til Gud, til medmennesket, til seg selv og til 

resten av skaperverket.  

 

Kampen for rettferdighet: 

✓ Dette innebærer å stille seg ved siden av medmennesket i aktivt 

engasjement. Å vise solidaritet er å ta opp kampen og arbeide for 

rettferdighet og fred. 
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Mandat for diakoniutvalget 
 
Utvalget er et underutvalg av Flekkerøy menighetsråd. 
 
Formål: 

Diakoniutvalget defineres som: Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i 

handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 

skaperverket, kamp for rettferdighet. (Fra ”plan for diakoni” i Den Norske kirke.) 

 

❑ Utvalget skal konsentrere seg om alt det diakonale arbeidet i menigheten. 

❑ Utvalget skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle aldersgrupper. 

❑ Utvalget skal stimulere til nye diakonale tiltak etter behov. 

 

Praktisk gjennomføring: 

❑ Utvalget skal identifisere behov for og inspirere til diakonal tenkning og 

handling inn i alle deler av menighetens virke. 

❑ Utvalget skal ha ansvar for menighetens diakonale arbeid som blant annet 

innbefatter samlinger med- og rekruttering av medarbeidere til 

besøkstjeneste (eldre, dødsfall, institusjoner, nytilflyttede), dåpsforbedere, 

med mer. 

 

Sammensetning av utvalget: 

❑ Utvalget består av 6 personer hvor minst en samtidig  

er medlem av menighetsrådet. 

❑ Utvalget oppnevnes av menighetsrådet og  

er selvrekrutterende så langt det er mulig.  

❑ Medlemmene velges for 2 år, og de kan gjenvelges. 

❑ Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær. 

❑ Referat fra møtene oversendes menighetsrådet ved daglig leder. 

 

Økonomi: 

❑ Utvalget søker menighetsrådet om midler til enkeltprosjekter,  

og har ikke sitt eget budsjett eller regnskap. 

 

 

 

Mandatet er vedtatt i Flekkerøy menighetsråd, 220322. 

Utvalget har mulighet for å foreslå endringer i mandatet.  
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HANDLINGSPROGRAM 2022 – 2026. 
 

1. NESTEKJÆRLIGHET 
 

Mål:  
✓ Flekkerøy menighet har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer. 
✓ Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet. 

 

 
A. MENIGHETSFADDER  Døpte i Flekkerøy menighet 

Målsetting:  Alle som blir døpt i Den norske kirke og bor på Flekkerøy,  
 får tilbud om en eller to menighetsfaddere som har som 
hovedoppgave å be for den døpte i fire år.  

Tid for gjennomføring: Kontinuerlig. 
Tid for evaluering:  Kontinuerlig. 
Ressurser:  1. 2. 3. og 4. års hilsen. 
Samarbeid med:  Vivian Holm 
Ansvarlig:  Daglig leder i menigheten. 

 
 
B. BESØKSVENN 

Målsetting:  Flekkerøy menighet ønsker å legge til rette for tilbud til alle som 
ønsker en besøksvenn. 

Tid for gjennomføring: Oppstart, september 2017. 
Tid for evaluering:  Kontinuerlig. 
Ressurser:  Frivillige 
Samarbeid med:  Frivillige. 
Ansvarlig:  Diakoniutvalget. 

 
 
C. BESØKSTJENESTE – pårørende 

Målsetting: Pårørende etter dødsfall får tilbud om besøk og  
 oppfølging fra menigheten.  
 Dødsfall ved katastrofer, ulykker og selvmord får i tillegg annen  
 type oppfølging. Se aktuelle ressurser. 

 Tid for gjennomføring: 4 uker etter dødsfall. 
Tid for evaluering:  Kontinuerlig. 
Ressurser:  Kort med tilbud om å få eller være besøksvenn.  
  Brosjyre for sorggrupper i Kristiansand. 
Samarbeid med:  Soknepresten og daglig leder. 
Ansvarlig:  Åshild Guttormsen Olsen i samarbeid med daglig leder. 
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D. SORGGRUPPER  
Målsetting:   Etterlatte blir fulgt opp med tilbud om å være med i samtalegruppe  
   eller få individuell oppfølging. 
   Temakveld hvert år i forkant av Allehelgensdag. 
   Kontinuerlig start av nye grupper. 
Tid for gjennomføring: Hele perioden. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig. 
Ressurser: Prostisamarbeidet «Sorg og omsorg» og prestene. 
Samarbeid med: Felles for alle menighetene i Kristiansand domprosti. 
 Diakonene i prostiet og Søgne, prester og frivillige  
 gruppeledere. 
Ansvarlig: «Sorg og omsorg» i Kristiansand.  
 

E. INSTITUSJONSBESØK - Ternevig 
Målsetting: Alle som bor på Ternevig sykehjem og kommer fra Flekkerøy  
  kan få besøk av sin menighet gjennom andakt, sang og  
  musikk. 
Tid for gjennomføring: 1 gang pr. måned. 
Tid for evaluering:  2. hvert år. 
Ressurser:  Frivillige 
Samarbeid med:  Frivillige, «Terneviggjengen» 

 Ansvarlig:   Britt og Torstein Thomassen. 
 
 
F. INSTITUSJONSBESØK – Flekkerøy bo- og servicesenter 

Målsetting: Alle som bor på Flekkerøy bo- og servicesenter får mulighet for  
 å delta på egen gudstjeneste. 

 Nattverdutdeling. 
Tid for gjennomføring: 1. gang pr. måned. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig. 
Ressurser: Nattverdsutstyr. 
Samarbeid med: Kirketjener og organist. 
Ansvarlig:  Sokneprest. 

 
 

 G. ”SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL” 
Målsetting: Tilbud om samtalegrupper ved samlivsbrudd. 

 Temamøte hver høst. Gruppestart etterpå. 
Tid for gjennomføring: Hele perioden. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig. 
Ressurser: Prostisamarbeidet «Sorg og omsorg» og prestene. 
Samarbeid med: Felles for alle menighetene i Kristiansand domprosti. 
 Diakonene i prostiet og Søgne, prester og frivillige  

 gruppeledere. 
Ansvarlig: «Sorg og omsorg» i Kristiansand.  
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H. BØNNETJENESTE 
Målsetting: Bønnekrukke og lysglobe er lett tilgjengelig i kirken. 
 Det gis anledning til å skrive bønnelapper og legge i  
  bønnekrukke når kirken holder åpent.  

  Bønnelapper tas med i felles forbønn under gudstjenestene og i  
menighetens faste bønnemøter. 

  Faste bønnemøter og tidebønn gjennom uken. 
Tid for gjennomføring: Kontinuerlig. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig. 
Ressurser: Globen 
Samarbeid med: Arve Nilsen og Håkon Borgenvik. 
Ansvarlig: Ansatte og frivillige. 

 
 

I. TILBUD I FLEKKERØY BEDEHUS. 
Språk-kafe Annenhver mandag kl. 1700-1830, oddetallsuker,  
Vi har enkel undervisning i norsk, tilbyr leksehjelp eller andre ting det kan være behov for. 
Kontakt: Helge Norheim, 40 41 20 33 
 
 

J. SOMMERBLOMST TIL ALLE OVER 80 ÅR. 
Målsetting: Tilbud om å få eller bli besøksvenn. 

 Tid for gjennomføring: Før sommer og jul. 
Tid for evaluering:  Kontinuerlig. 
Ressurser:  Blomst og kort med informasjon om besøkstjenesten. 
Samarbeid med:  Daglig leder. 
Ansvarlig:  Diakoniutvalget. 
 

 

 

 

2. INKLUDERENDE FELLESSKAP 
 

Mål:  
✓ Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende. 
✓ Menigheten deltar aktivt med å styrke fellesskapet og nettverket  

generelt i lokalsamfunnet. 
 

 
 
A. KIRKEKAFFE 

Målsetting: Kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten for å  
 legge til rette for den gode samtalen.   
Tid for gjennomføring: Hele året med unntak av sommer og julehøytiden. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig. 
Ressurser: Egne kirkekaffegrupper. 
Samarbeid med: Frivillige. 
Ansvarlig: Menighetsrådet. 
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B. KAFÉ PUST 
Målsetting: Kaféen i kirken skal være et sted der mennesker kan komme og 

oppleve både Guds nærvær og menneskers nærvær uansett 
ståsted i livet. 

 
 Skape et hyggelig møtepunkt i hverdagen  
 Perioden januar – mai og september – desember. 
Tid for gjennomføring:  Mandag – fredag kl. 11 – 14. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig 
Ressurser: Elever fra skolen. Musikere i kirken.  
Samarbeid med: Frivillige.  
Ansvarlig: Diakoniutvalget og Kafé Pust-utvalget. 
 
 

C. SAMARBEIDSPARTNERE til Diakonutvalget 
Målsetting: Utvikle gode samarbeidsrelasjoner med naturlige  
 samarbeidspartnere. Holde nær kontakt med de instanser det  
 er naturlig å samarbeide med. 
Tid for gjennomføring: Kontinuerlig. 
Tid for evaluering:  
Ressurser: Kontaktpersoner i ulike menigheter og organisasjoner som  
 driver diakonal virksomhet i Kristiansand. 
 
Aktuelle samarbeidspartnere:  

• Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) 

• Kirkens Bymisjon 

• Kirkens SOS 

• Stiftelsen  
 «Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.» 

• Ulike menigheter 

• Familiekontoret 

• Familiesenteret 

• Vågsbygd helsestasjon 

• Natteravntjenesten 

• Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 

• Asylmottak 

• Frivilligsentralene 

• Frelsesarmeen 

• Ressurssenteret Unik 
Ansvarlig: Diakoniutvalget, menighetsrådet. 
 
 

D. KIRKEVERT-TJENESTEN. 
Målsetting: Inspirasjonssamling for alle i kirkevert-tjenesten for å bevisstgjøre  
 og inspirere tjenesten. 
Tid for gjennomføring:  Hvert semester. 
Tid for evaluering: Kontinuerlig 
Ressurser:  
Samarbeid med: Gudstjenesteutvalget.  
Ansvarlig: Diakoniutvalget. 
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3. VERN OM SKAPERVERKET 
 

Mål: 
✓ Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk  

og mennesket som en del av det. 
✓ Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en bærekraftig livsstil som 

fremmer balanse og helhet. 
 

 
A. SKAPERVERKETS DAG 

Målsetting: 1-2 gudstjenester i året med fokus på skaperverket og  
 menneskets forvaltning av det. Grønn menighet! 

  
Tid for evaluering: Jevnlig ved behov 
Ressurser: Stab, frivillige.  
Samarbeid med:  
Ansvarlig: Gudstjenesteutvalget og diakoniutvalget. 
 
 

B. HVERDAGSMESSE 
Målsetting: Gjennom refleksjon, bønn, tekstlesning og felleskap rundt 

nattverdbordet ønsker vi at denne samlingen kan være en hjelp til å 
finne troens hvilepuls i hverdagen 

Tid for gjennomføring: En torsdag pr. mnd.  
Tid for evaluering: Etter hver gang. 
Ressurser: Kirkerommet 
Samarbeid med: Frivillige. 
Ansvarlig: Diakoniutvalget 
 

 
4. KAMP FOR RETTFERDIGHET 

 

Mål:  

✓ Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. 
✓ Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket. 

 

 
A. GUDSTJENESTE MED FOKUS PÅ RETTFERDIGHET OG SOLIDARITET 

Målsetting: Sette søkelyset på livsstil, forbruk og vårt ansvar for den tredje  
 verden. 
Tid for gjennomføring: Årlig. 
Tid for evaluering: Etter hver gang. 
Ressurser: Stab, frivillige. ”Rettferdige varer”. 
Samarbeid med: Aktuelle organisasjoner som Kirkens Nødhjelp,  
 Strømmestiftelsen, misjonsorganisasjoner. 
Ansvarlig: Presten. Gudstjenesteutvalget.  
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B. FASTEAKSJONEN FOR KIRKENS NØDHJELP 
Målsetting: Bidra til å hjelpe mennesker i nød. 
Tid for gjennomføring: Årlig fasteaksjon før påske. 
Tid for evaluering: Etter hver gang. 
Ressurser: Ha nok bøssebærere til å dekke alle ruter.  
 Få ut informasjon til flest mulig ved annonsering på forhånd. 
 Bevertning? 
Samarbeid med: Aksjonskomité, frivillige, konfirmanter. 
Ansvarlig: Kirkens nødhjelp-kontakt i menigheten. 

 
 
C. NRK TV – AKSJONEN 

Målsetting: Bidra til å hjelpe mennesker i nød. 
Tid for gjennomføring: Årlig NRK – tv aksjon i oktober hvert år. 
Tid for evaluering: Etter hver gang. 
Ressurser: Ha nok bøssebærere til å dekke alle ruter.  
 Få ut informasjon til flest mulig ved annonsering på forhånd. 

 Samarbeid med: Menighetsråd og frivillige. 
Ansvarlig: Johanne Klovning. 

 
 
 
 

 
Flekkerøy menighet ønsker å følge Jesus gjennom bibel og bønn. 

På dette grunnlaget arbeider vi bevisst for at alle i vår menighet skal være: 
 
✓ Vennlige (Filipperne 4:5) 

✓ Inkluderende (Kolosserne 3:12) 

✓ Tjenende (1. Petersbrev 4:10) 

 

I Flekkerøy menighet ønsker vi å snakke vel om og oppmuntre hverandre. 

I Flekkerøy menighet ønsker vi å bære hverandres byrder. 

I Flekkerøy menighet ønsker vi å tilgi hverandre slik Kristus har tilgitt oss. 

I Flekkerøy menighet ønsker vi å be for og med hverandre. 

I Flekkerøy menighet ønsker vi å dele Guds ord sammen. 

I Flekkerøy menighet ønsker vi å feire nattverd side om side som tilgitte syndere. 


