
 
 

Samarbeid med dagsenteret og avlastningstilbudet   
Torridalsveien aktivitetshus, Kristiansand 
 
I februar 2007 feiret Torridalsveien aktivitetshus sitt 20- års jubileum, og i den 
anledning ble det arrangert et åpent seminar for byens diakoniutvalg og en 
jubileumsgudstjeneste i den lokale kirken. Dette var en helt naturlig følge av det nære 
samarbeidet Lund menighet hadde hatt gjennom alle år med det som først het 
«Torridalsveien korttidshjem», blant annet med en av prestene som fast medlem av 
det lokale styret for virksomheten.  Advents- og fastelavnsfestene i kirken (se et eget 
stykke) var det menighetens prester som tok initiativ til sammen med dette 
korttidshjemmet, og det ble begynnelsen til hele det viktige arbeidet for 
utviklingshemmede i domprostiet som vi kaller «En kirke for alle». 
 
Denne gode relasjonen har jeg som diakon selvfølgelig fått nyte godt av også etter 
aktivitetshuset ikke lenger har et lokalt styre, men fortsetter tilknyttet den diakonale 
stiftelsen Kirkens sosialtjeneste. 
Jeg er alltid velkommen til å komme på besøk i lunsjen, og fredag er en særlig god 
dag med rolig program for de 6 brukerne og de ansatte. Om jeg ikke har med 
invitasjoner til neste Kirke for alle–arrangement, blir de fort etterlyst! Brukerne 
forbinder meg sterk med kirka, og konfirmasjon og andre kirkeminner pleier å 
strømme på i samtalen, ofte til overraskelse for nyankomne blant de ansatte. 
I flere år har brukerne fått invitasjon til sin egen påskevandring slik barnehager også 
gjør. Det er veldig stas fortsatt, for gjentakelse gjør jo som kjent godt. (På bildet 
opplever de at «Peter» forteller om det som skjedde i borggården før hanen og gol.) 

 
 

Brukerne på dette dagsenteret i menighetens nærmiljø bor i boliger forskjellige steder 
i byen. Når vi innbyr til En kirke for alle- arrangementer på lørdager, er de avhengige 
av at boligen eller familien er pådrivere for at de blir med. Men når en av mine 
kjenninger fra dagsenteret da kommer sammen med sine medbeboere, opplever jeg 
med en gang en verdifull, god link til dem også. 
De hjemmeboende barna og ungdommene som er på helgeavlastning, er det enklere 
å ta med på lørdagsfestene våre. Så sant det lar seg gjøre praktisk, er de ansatte 
veldig flinke til å inkludere disse arrangementene i helgens program. 
 
 
Av diakon Tone Benestad; Lund kirke, Kristiansand 
(NB! Av hensyn til personvernet forbeholder jeg meg copyright på bildene!) 

 
 
 


