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Visjon for Den Norske Kirkes 
diakonale tjeneste: 
 

Guds kjærlighet til alle mennesker  
og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 
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DIAKONI DEFINERES SOM KIRKENS OMSORGSTJENESTE. 

 Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 

 Diakoni  er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne helhetstenkningen har  

konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. Alle utfordres til et liv i tjeneste. Det 
gjelder alle aldersgrupper.  
 

 Diakoni   er en grunntone i alle forhold i menigheten og den konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt   

   ansvar der få eller ingen bryr seg.  

Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk 
mangfold gjenspeiles i menighetens liv. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Vern 
om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette avspeiles i de lokale diakoniplaner.  

 

De diakonale utfordringene sammenfattes i fire «søyler»: 

NESTEKJÆRLIGHET   INKLUDERENDE FELLESSKAP   VERN OM SKAPERVERKET   KAMP FOR RETTFERDIGHET 
 

 

 

 
Denne planen er felles for alle menighetene i Færder. Den er utarbeidet på bakgrunn av «Plan for Diakoni» i Den Norske Kirke», se følgende link: 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_diakoni_2010_bokmaal2.pdf om du vil lese mer. 

Når vi i denne planene bruker begrepet «kirken», mener vi menighetene i Færder Kirkelige Fellesråd.  

 
Planen er anbefalt av Diakoniutvalgene for Tjøme/Hvasser 19. juni 2019 og Teie/Nøtterøy/Torød 25. juni 2019.  

Planene er vedtatt i Hvasser menighetsråd 04. mars 2020, Tjøme menighetsråd 24. oktober 2019, Torød menighetsråd 18. september 2019, Nøtterøy menighetsråd 

28. august 2019 og Teie menighetsråd 05. september 2019. 

 

Videre i planen finner du først en illustrasjon som beskriver diakonien i Færder gjennom året, «årshjulet». Deretter kommer en detaljert 

gjennomgang av arbeidet i diakonien, fordelt på de fire søylene. Til slutt retter vi blikket fremover, med tanke på metode og konkrete 

utfordringer vi ser ligger foran i det diakonale arbeidet. 
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DIAKONI 
ÅRET 

RUNDT 

DESEMBER: 

- Julemesse (4) 

- Eldres kirkedag (3) 

- Nattkirke (3)    - Praten (2) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Språkgruppe (5)    

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Blomsterhilsener 

- "ÅpenDag" (12)     

- Mat for en tier(10)     

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste 

- Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 
 

 

JANUAR: 

- Juletrefest (5) 

- Nattkirke (3)   - Leksehjelp (5) 

- Cafe. com in (5)  - Praten (2) 

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Språkgruppe (5) 

 - "Åpen Dag" (12) 

- Mat for en tier(10)     

-  Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste 

- Misjonprosjekt 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 

 

 

 

FEBRUAR: 

- Nattkirke (3) 

- Leksehjelp (5)  - Cafe. com in (5) 

- Praten (2)       - LAN klubb (5) 

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Fasteaksjon 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Språkgruppe (5) 

- "Åpen Dag" (12) 

- Mat for en tier(10)     

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste 

- Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 

 

MARS: 

- Nattkirke (3) 

- Leksehjelp (5) 

- Cafe. com in (5)  - Praten (2) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Språkgruppe (5)  - Fasteaksjon 

- "Åpen Dag" (12) 

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Mat for en tier(10)     

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste 

- Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 

 

APRIL: 

- Paintballklubb (6) 

- Fasteaksjon     - Nattkirke (3) 

- Leksehjelp(5)   - Cafe. com in(5) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Praten (2)   - Mat for en tier(10) 

- Språkgruppe (5) 

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- "Åpen Dag" (12) 

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste 

- Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 

MAI: 

- Skaperverkets søndag 

- Internasjonal  gruppe (5)   - Snekkergruppe (12) 

- Institusjonsandakter og gudstjenester (7) 

- Paintballklubb (6)  - LAN klubb (5) 

- Nattkirke (3)  - Leksehjelp (5) 

 - Formiddagstreff (4+10)    - Mat for en tier(10)     

- Cafe. com in (5)  - Praten (2)  - Hår og fotpleie (12) 

- Språkgruppe (5)   - "Åpen Dag" (12) 

- Besøktjeneste    - Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper  - Sorggrupper 

JUNI: 

- Busstur 

- Paintballklubb (6) 

- Loppemarked (5) 

- Eldres kirkedag (2+4) 

- "Åpen Dag" (12)   - Snekkergruppe (12) 

- Institusjonsandakter og  

gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+ 10) 

- Besøktjeneste        -Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper    - Sorggrupper 

- Hår og fotpleie (12) 

JULI: 

- Formiddagstreff (4)  

- Sommerkvelder(2-4,13) 

- Paintballklubb (6) 

- Besøktjeneste 

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Misjonsprosjekt 

- Sorggrupper  

AUGUST: 

- Språkgruppe (5) 

- Paintballklubb (6) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

-"Åpen Dag" (12) 

- Hår og fotpleie (12)     

- Snekkergruppe (12) 

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Besøktjeneste   -Misjonsprosjekt 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Grønn Øy Festival(3) 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 

SEPTEMBER: 

- Nattkirke (3)    - Paintballklubb (6)  

 - Leksehjelp (5)      - Cafe. com in (5)       - Praten (2)   

           - Mat for en tier(10)              - LAN klubb (5)        

  - Hår og fotpleie (12)           - Snekkergruppe (12) 

- Internasjonal  gruppe (5)       - Språkgruppe (5) 

- Institusjonsandakter og gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10)             - Besøktjeneste 

- Misjonsprosjekt          - Bibelgrupper  

- Sorggrupper        - Hvasserkveld (2) 

-"Åpen Dag" (12) 

OKTOBER: 

- HalloVenn (5) 

- Moteshow (5) 

- Nattkirke (3)    - Leksehjelp (5) 

- Cafe. com in (5)      - Praten (2) 

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Språkgruppe (5) 

-"Åpen Dag" (12) 

- Mat for en tier(10)     

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste 

- Bibelgrupper 

- Misjonsprosjekt 

- Sorggrupper 
 

NOVEMBER : 

- Minnegudstjenester (4 +11) 

- Nattkirke (3)     - Leksehjelp (5) 

- Cafe. com in (5)       - Praten (2)  

- Hår og fotpleie (12) 

- Snekkergruppe (12) 

- Internasjonal  gruppe (5) 

- Språkgruppe (5) 

-"Åpen Dag" (12) 

- Institusjonsandakter og 
gudstjenester (7) 

- Julegaver til Romania (5) 

- Formiddagstreff (4+10) 

- Besøktjeneste     - Mat for en tier(10)     

- Misjonsprosjekt 

- Bibelgrupper  

- Sorggrupper 

- Medarbeiderfest (12) 

- Klesbyttedag (5) 
  

  

 

1: Hvasser kirke, 2: Hvasser kirkestue, 3: Tjøme kirke, 4: Tjøme kirkestue, 5: Fredtun, 6: Herkelås, 7: Institusjoner og boenheter, 8: Torød kirke, 9: Torød kirkestue, 10: Borgheim Menighetssenter, 11: Nøtterøy kirke, 12: Teie kirke, 13: Veierland kirke 
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NESTEKJÆRLIGHET 
 
Målsetting:  

Den lokale menigheten har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer 

- Det er tilgjengelighet for mennesker som ønsker å snakke med noen fra kirken. 

- Skaper møteplasser / arenaer for nestekjærlighet og barmhjertighet.  

- Ivaretar menneskers verdighet og likeverd. 

Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet  

- Gjennom gudstjenesteliv og kontakt med enkeltmennesker der gjensidighet og gjenkjennelse er sentralt. 

 

Tiltak Gjennomføring Ansvar Samarbeid/Ressurs 
Tilby samtale ved forespørsel  Kontinuerlig Diakon, prest, egnede frivillige Kirkens SOS 

Soknebud Kontinuerlig Prest, diakon Ev. i samarbeid med politiet 

Invitere til sjelesorg/ samtale  Kontinuerlig Diakon, prest, skriftlige medier  

Tilrettelagte gudstjenester/ 
samlinger med mulighet for forbønn/ -
stasjoner 

Kontinuerlig Gudstjenesteteam, prest  

Generelt fokus på nestekjærlighet Kontinuerlig Prest, diakon, stab, ledere i aktiviteter  

Besøkstjeneste til ensomme/ syke/ 
andre.   

Kontinuerlig Diakon, frivillige Kurs for nye besøkere i 
prostiet 

Sorggrupper  Etter påmelding og 
avtale i gruppa 

Diakon, frivillige Diakoner i prostiet, 
Sykehuset i Vestfold(SiV), 
LEVE Vestfold 

Ulike trosopplæringstiltak Kontinuerlig/etter 
plan 

Trosopplærer, frivillige Se Plan for trosopplæring i 
Færder 

Forbønnstjeneste Kontinuerlig Frivillige, menighetsråd  

Hår- og forpleie Teie Kontinuerlig Daglig leder, diakon  

Blomsterhilsner til jul og annet Desember/anledning Diakon, frivillige  

«Mat for en tier» Konfirmantåret Menighetsråd, diakoniutvalg  

Åpen kirke/rom for stillhet Kontinuerlig Stab, menighetsråd, frivillige  

Kriseberedskap/kriseteam Kontinuerlig Diakon, prest Kriseteam i Færder 
kommune 
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INKLUDERENDE FELLESSKAP 
 
Vi ønsker å innby alle mennesker til gudstjeneste og menighetsfellesskap. I dette fellesskapet kan man finne trøst, håp, glede, inspirasjon 
og utrustning. Fra dette fellesskapet sendes vi også ut i hverdagen, til et liv i tjeneste for Gud og våre medmennesker. 
 

Gudstjenesten: 
Målsetting:  

- Å styrke gudstjenesten som et inkluderende fellesskap. 
- Gi rom for menneskers ulike livssituasjoner og behov i gudstjenesten. 
- Være en menighet for alle aldersgrupper. 

 

Tiltak Gjennomføring Ansvar Samarbeid/Ressurs 
Kirkeverttjeneste Alle gudstjenester Kirketjenere, menighetsråd  

Trykte gudstjenesteprogrammer Alle gudstjenester Prest  

Medvirkende frivillige i gudstjenesten 
representerer mangfoldet i 
menigheten 

Kontinuerlig Gudstjenesteteam  

Forbønn som gjenspeiler ulike 
livssituasjoner og erfaringer 

Kontinuerlig Prest, den som forbereder forbønn  

Tilrettelegge praktisk for at 
kirkerommet og gudstjenesten blir 
tilgjengelig for alle 

Alle gudstjenester Stab, menighetsråd, fellesråd  

Kirkekaffe Kontinuerlig Frivillige, kirketjener, menighetsråd  

Allehelgensdag: pårørende som har 
mistet noen det siste året inviteres 
spesielt 

Første søndag i 
november 

Prest, diakon, kantor, frivillige  

Eldres kirkedag - institusjonene 
inviteres til gudstjeneste 
(Tjøme/Hvasser) 

2x årlig, juni og 
desember 

Prest, diakon, kantor Kontaktpersoner på 
institusjonene 

Andaktstjeneste på boenheter 
(institusjoner) i Færder kommune 

Kontinuerlig/ etter 
plan 

Prest, diakon, kantor, frivillige Kontaktpersoner på 
boenheter (institusjoner) 
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Møtesteder for ulike aldersgrupper: 
Målsetting: 

- Styrke sosiale bånd mellom mennesker. 
- Tilrettelegge for inkluderende møtesteder, der mennesker i ulike livssituasjoner får delta på sine premisser, finne sin tilhørighet og 

kjenne seg hjemme i kirken.  
  

Tiltak Gjennomføring Ansvar Samarbeid/Ressurs 
Åpen dag, pensjonisttreff Teie Tirsdager, etter 

program 
Diakon, frivillige  

Formiddagstreff, Tjøme  Hver 2. onsdag Diakoniutvalg, diakon  

”Praten”, Hvasser- formiddagstreff Hver 2. mandag Menighetsråd  

Lørdagskafeen, Teie Lørdager, etter 
program 

Frivillige, diakon Prosti 

Julemesse – til kirkeringen, Tjøme Fredag før 1. 
søndag i advent 

Kirkeringen  

Snekkergruppe, Teie Hver 2. torsdag Frivillige, diakon, kirketjener  

Bibelgrupper - samtale om tro og liv Kontinuerlig Frivillige, diakon, menighetsråd  

Juletrefest - vi feirer ”hellig tre 
konger” 

Første søndag i 
januar 

Ansatte, frivillige  

Leksehjelp - mat, felleskap og hjelp, 
Tjøme 

Hver mandag Diakon, frivillige Røde kors 

Nattkirke for ungdom, Tjøme En fredag pr. måned Trosopplærer, diakon, frivillige  

Internasjonal gruppe Onsdager Diakon, frivillige Lions, Røde Kors 

Cafe.com in - rusfri ungdomscafé, 
Tjøme 

Hver fredag Diakon, frivillige  

Tjøme LAN - klubb - ut av kjelleren! 4x i året Diakon, frivillige  

Tjøme Paint ball klubb - ut i skogen! Vårsemester Frivillige  

Konfirmantsamlinger / grupper / leir September - mai Stab, frivillige  

HalloVenn - vennefest for Færder 31. oktober Stab, frivillige  

Moteshow - innsamling til 
leksehjelpen, Tjøme 

Oktober Diakon, frivillige  

Dugnad på Fredtun April Fredtunstyret, diakon  
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Menighetens frivillige: 
Målsetting: 

- Anerkjenne frivilliges innsats. 
- Gi rom for og oppmuntre til frivillig tjeneste. 
- Bidra til at mennesker får kjennskap og tilhørighet til våre menigheter og kan utvide nettverket sitt gjennom deltagelse.  

 

Tiltak Gjennomføring Ansvar Samarbeid/Ressurs 
Medarbeiderfest for alle frivillige i 
diakoni 

Høst Diakon, diakoniutvalg  

Oppfølging/samtaler med frivillige Kontinuerlig Stab, menighetsråd  

Besøke tiltak som hovedsakelig 
driftes av frivillige 

Kontinuerlig Diakon, stab  

«Det skjer på øyene hele året» Mars/april Diakon Komité for «Det skjer på 
øyene hele året» 
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VERN OM SKAPERVERKET   
 

Målsetting:  

Menigheten arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesker som en del av det. 

- Menighetene legger til rette slik at bibelstudium, gudstjenester og arrangementer har fokus på vern av skaperverket.  

Menighetene og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en bærekraftig livsstil.  

- Tilskynde at vi i ord og handling fremmer alternativ praksis og vaner i forbrukersamfunnet. 

 

Tiltak Gjennomføring Ansvar Samarbeid/Ressurs 
Grønn menighet;    
Gjennomgang av innhold i plan,                                                                                   
følge opp forpliktelser 

Årlig på høsten   
 

Menighetsråd, fellesråd, diakon Ressurser på 
https://kirken.no/nb-
NO/gronnkirke/gronn-
menighet  

Tema; balansert forbruk, gjenbruk,   
           klimakrise,   

- Kirkens nettside 
- «Færder 5-1» 
- Kirkens face book-profil 

1-2 ganger pr. år Diakon, frivillige, redaktør  

Fokus på vern av skaperverk,     
forbruk og rettferdig fordeling;  
i gudstjenesteledd, forbønn mm  

Kontinuerlig Prest, gudstjenesteteam, stab  

Skaperverkets dag  
Gudstjeneste, gjerne med aktiviteter/  
stasjoner, kirkekaffe. 
 

Årlig Diakon, prest, gudstjenesteteam.  
 

Ressurser på 
https://kirken.no/nb-
NO/gronnkirke/gronn-
menighet  

Speiderarbeid   
    

Kontinuerlig  Frivillige, undervisningsleder KFUK/KFUM 
https://kfuk-kfum.no/ 

Loppemarked Fredtun 
 

Helgen før 
sankthansaften 

Diakon, stab, frivillige  

Bruktmarked Fredtun 4x årlig Frivillige, stab  

«Grønn Øy Festival» August Diakon, frivillige Grønn Øy-komité i Færder 
Ressurser på 
www.gronnoyfestival.no    

Ulike trosopplæringstiltak Kontinuerlig/etter 
plan 

Trosopplærer, frivillige Se Plan for trosopplæring i 
Færder 

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet
https://kfuk-kfum.no/
http://www.gronnoyfestival.no/
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KAMP FOR RETTFERDIGHET 
 

Målsetting: 

- Stå opp for mennesker som har fått sitt menneskeverd krenket. 

- Bevisstgjøre menighetene på internasjonal diakoni. 

- Bidra økonomisk og med informasjon til prosjekter i regi av menighet og organisasjoner. 

 

Tiltak Gjennomføring Ansvar Samarbeid/Ressurs 
Være medvandrer for mennesker i 
utsatte livssituasjoner i Færder 

Kontinuerlig Diakon, prest, stab, frivillige Kommunen 

Handle fairtradeprodukter Kontinuerlig Stab, råd og utvalg, frivillige https://www.fairtrade.no/engasjer-
deg/i-trossamfunnet.html  

Delta i Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon: 
- Motivere menighetene 
-         Undervise konfirmanter  
- Innsamlingsaksjon  

Februar/mars/april Diakon, prest, frivillige  Kirkens Nødhjelp 
Skoler/barnehager/ Sjømanns-
hjem i Færder kommune 
https://www.kirkensnodhjelp.no/ 

Misjonsprosjekt Tjøme/Hvasser - 
støtte blindeskolen i Antsirabe, 
Madagaskar, gjennom Det Norske 
Misjonsselskap 

Hele året, fire 
søndagsofringer 
gjennom året 

Menighetsråd, misjonsutvalg Det Norske Misjonsselskap 
www.nms.no 
 

Misjonsprosjekt Torød/Nøtterøy/ 
Teie - støtte arbeid på Filippinene, 
gjennom Misjonsalliansen 

Kirkeofringer og 
faste givere 

Menighetsråd, misjonsutvalg Misjonsalliansen 
www.misjonsalliansen.no 
 

Ofringer til andre humanitære 
organisasjoner: planlagt, men også 
i tilfeller av akutte katastrofer 

Noen søndager i 
året    
 

Menighetsråd, prest  

Invitere humanitære organisasjoner 
på besøk i gudstjenester og andre 
samlinger (eks. formiddagstreff, 
konfirmantundervisning) 

Kontinuerlig  
 

De som har ansvar for de aktuelle 
samlingene 

 

Oppfordre menigheten til å være 
bøssebærere i forbindelse med TV-
aksjonen 

En søndag i oktober
    
 

Diakon, informasjonsrådgiver, 
menighetsråd  

 

Ulike trosopplæringstiltak Kontinuerlig/etter 
plan 

Trosopplærer, frivillige Se Plan for trosopplæring i 
Færder 

https://www.fairtrade.no/engasjer-deg/i-trossamfunnet.html
https://www.fairtrade.no/engasjer-deg/i-trossamfunnet.html
https://www.kirkensnodhjelp.no/
http://www.nms.no/
http://www.misjonsalliansen.no/
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Se – bedømme – handle 
 

En grunnleggende tanke i diakonien er «se-bedømme-handle». Når kirken ser, er det med utgangspunkt i troen på Gud som ser og som 

bryr seg om alle mennesker og alt det skapte. Når vi bedømmer, tolker vi hvordan vi kan møte utfordringene vi har sett, ut fra Guds ord og 

troen på Gud som skaper, forsoner og livgiver. Når kirken handler, er det med utgangspunkt i troen på Gud som gjenoppretter. Gud har 

nedfelt i alle mennesker en allmenn etisk impuls som aktiveres når relasjoner brytes, livet trues og mennesker ekskluderes. En verden i 

endring utfordrer kirken til kontinuerlig å se behovene slik de defineres av menneskene som eier dem. 

Vi ser med tanke på: klima, økt ulikhet, migrasjon, arbeidsliv, fattigdom, utenforskap, ensomhet og digitalisering, religions- og 

livssynsmangfold. 

Å bedømme betyr å tolke det vi har sett ut fra kristen identitet og kristen tro.  

Å handle er det tredje leddet i metoden «se-bedømme-handle». Det betyr at man setter ut i handling det man har sett, bedømt og 

prioritert. Hver handling evalueres. I evalueringen reflekterer man over handlingen, noe som kan gjøre at man viderefører, utvikler eller 

avslutter noe for å gi rom for nye praksiser. På den måten blir prosessen «se-bedømme-handle» sirkulær. 

Utfordringer lokalt i Færder som vi ser og som vi vil bedømme videre eller som er i startfasen: 
 

 Arbeid for ungdom i Færder, det er mange ensomme og sårbare ungdommer.  

o Sårbarhetsprosjekt, sammen med bispedømme: Målgruppe konfirmanter og deres foreldre i første omgang. 

 Gruppen 25-60 år er relativt lavt representert i menighetene, hvorfor? Og hva gjør vi? 

o «Pustehull» for foreldre.  

o Det arbeides med å innby til dåp og fest for de som har vansker med å få det til selv. 

 «Grønn menighet» trenger økt bevissthet, fornyelse og påminnelse. 

o Plast- og glass-sortering i kirker og menighetshus. 

o Innkjøp. 

 Utenforskap og ensomhet 

o Barnefattigdom og etnisitet. 

 Besøkstjenesten. 

o Det planlegges kurs for å rekruttere og utruste nye besøkere, prostisamarbeid. 

 Synliggjøring av våre tjenester er noe vi ønsker å bli bedre på; både direkte mot brukere i alle aldere og mot 

samarbeidspartnere i offentlig og frivillig sektor. 


