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Innledning
Hva er diakoni?
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet.
(Definisjon fra Plan for diakoni i Den norske kirke, 2007.)
Diakoni i Østenstad menighet er først og fremst lokal. Denne planen gjenspeiler den diakonale
tradisjonen i menigheten hvor nestekjærlighet og inkluderende fellesskap utgjør hovedtyngden. Vern
om skaperverket og kampen om rettferdighet skjer etter mottoet: «Tenke globalt, handle lokalt». I
denne planen inngår vern av skaperverket og kampen om rettferdighet i den grad man kan handle
lokalt og bidra til at Østenstad menighet blir en bærekraftig menighet.

Diakoni over soknegrensene
Østenstad menighets diakonale arbeid drives i stor grad i samarbeid med de andre menighetene i
Asker. Østenstad menighet støtter også opp om enkelte regionale og nasjonale tiltak. Denne planen
nevner både diakoni på prostiplan og på regionalt og nasjonalt plan, men i hovedsak fokuserer
planen på lokale tiltak. Planen er et redskap for menigheten og viser hvilken retning man arbeider
etter i Østenstad. Det vises for øvrig til arbeidet med å lage en diakoniplan for hele prostiet.

Hvem utfører diakoni i Østenstad menighet?
Diakoni kan defineres vidt, som vist i definisjonen over. I Østenstad menighet finner vi
nestekjærlighet og fellesskapsbyggende arbeid på de fleste arenaer. Andre arbeidsgrener har
integrert i seg vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. I denne planen velger vi å snevre
inn fokuset til det arbeidet som utføres av diakonen i samarbeid med menighetsråd, diakoniutvalg og
seniorarbeidet.

Diakoniplanen – en plan å styre etter
Menighetsrådet vedtar diakoniplanen etter forutgående prosess i diakoniutvalget. De overordnede
målene for planen springer ut av Den norske kirkes plan for diakoni (definisjon over) og visjonen for
Østenstad menighet: Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve
tilhørighet, få hjelp til tro og utrustes til tjeneste.
Målsetting er altså å fremme:




Tilhørighet og inkluderende fellesskap
Tro og nestekjærlighet
Tjeneste og frivillighet

Ut fra disse målene er det utviklet tiltak som har eksistert i mange år og som fortsatt er
hensiktsmessige, men det gis også rom for å utvikle nye tiltak. De overordnede verdiene griper inn i
alle tiltak:
-

Tjeneste og frivillighet er nødvendig for å gjennomføre nesten alle tiltakene.
De frivillige får styrket sin tro og mulighet til å leve ut nestekjærlighet, samtidig som tro og
nestekjærlighet kan bli resultatet hos dem som tiltakene omfatter.
Tiltakene tar sikte på å skape inkluderende fellesskap for flere, samtidig som de frivillige
inkluderes i arbeidsfellesskapet på egne premisser.

De diakonale tiltakene i Østenstad skal hvert år måles opp mot de overordnede målene gjennom den
årlige rapporten fra diakoniutvalget. Denne rapporten inngår i menighetsrådets årsmelding. I Plan for
diakonitjenesten nevnes diakonale tiltak som eksisterer per i dag. Det skisseres også mulige
fremtidige tiltak. For utfyllende beskrivelse av tiltakene henvises til «Virksomhetsplan for 2013-15 for
Diakoni i Østenstad menighet.»

Diakonens tjenesteordning og stillingsbeskrivelse
Diakonen er forpliktet på Tjenesteordning for diakoner:
Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme medmenneskelig omsorg og
fellesskapsbyggende arbeid, og er den tjenesten som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.
Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede
frivillige medarbeidere (§2).
Diakonen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet fastsetter i samråd med kirkelig
fellesråd.(§3)
Dette forutsetter at det lages lokale planer for diakoniarbeidet. Diakonen er i sitt arbeid forpliktet på
disse planer og vil være en sentral ressursperson for menighetsrådet på feltet diakoni.(Kirkerådets
merknader til tjenesteordningen, 2005.)
I Østenstad konkretiseres diakonens tjeneste slik, jfr. stillingsbeskrivelsen:
a) forebyggende og oppsøkende virksomhet overfor mennesker som trenger omsorg og støtte
b) rekruttering, veiledning og opplæring av frivillige medarbeidere innenfor diakonifeltet.
c) styrking av omsorgsfellesskapet og fremme av diakonal holdning og handling i menighet og
lokalsamfunn
d) sorgarbeid
e) hjemmebesøk med nattverd
f) sjelesorg
g) liturgiske oppgaver ved gudstjenester med diakonalt preg
h) samarbeid med lokale frivillige og offentlige instanser
i) budsjett-, planarbeid og rapportering for diakonifeltet
Dette er arbeidsoppgaver som diakonen utfører fortløpende, uavhengig av menighetens plan for
diakonitjeneste.

Plan for diakonitjenesten
Diakoniutvalg og Menighetsråd skal ha sin oppmerksomhet rettet mot tiltak som er med på å styrke
omsorgsfellesskapet og fremme diakonal holdning og handling, og tar sammen med diakonen ansvar
for slike tiltak:
Tiltak i menigheten
Ansvarlige
Gudstjenester med diakonalt fokus
Diakoniutvalg i samarbeid med prest
Grønn menighet mot klimaendringer
Diakon er pådriver i samarbeid med frivillige og
følger opp vedtatte plan for Grønn menighet
Kirkekaffe
Diakon som organiserer frivillige
Kirkeskyss
Diakon som organiserer frivillige
Smågrupper
Diakon og en frivillig er kontaktperson
Besøkstjeneste
Seniorarbeidet og diakon
Kirkefrokost
Seniorarbeidet og diakon
Fredagstreff
Seniorarbeidet og diakon
Nyttårsfester
Seniorarbeidet og diakon
Sommertur
Seniorarbeidet og diakon
Jubilanthilsener
Seniorarbeidet og diakon

Mulige nye tiltak i menigheten
Arbeid for tunge rusmisbrukere i
trygdeleiligheter i Gudolf Blakstads vei
Arbeid for ungdom i menigheten med spesielle
behov
Åpent Mariakapell som tilbud til besøkende på
kirkegården

Ansvarlige
Diakon i samarbeid med Kirkens Feltarbeid i
Asker
Diakon i samarbeid med frivillige med
kompetanse på feltet
Diakon i samarbeid med frivillige

Tiltak i prostiet
Sorggrupper
Tilbud til tunge rusmisbrukere i Asker

Ansvarlige
Diakoner, frivillige og prester i prostiet
Kirkens Feltarbeid i Asker. Diakon deltar på
gudstjeneste i feltarbeidet
Diakonen
Diakonen er kontaktperson for frivillig gruppe
Diakonen kan formidle kontakt.

Samlivskurs for par
Besøkstjeneste Ila fengsel
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum

Mulige nye tiltak i prostiet
Alpha-kurs (Fokus på tro og fellesskap. Strategi
for å få nye deltakere i smågrupper)

Ansvarlige
Diakon og andre ansatte og frivillige

Regionale og landsdekkende tiltak
Døgnåpen samtaletelefon for mennesker i krise

Ansvarlige
Kirkens SOS. Diakon lokalt er kontaktperson for
frivillige
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep. Diakon lokalt formidler informasjon.
«Sorgen det ikke sendes blomster til». Diakonen
henviser
Diakonen henviser

Tilbud til ofre for vold og seksuelle overgrep i
kirkelig sammenheng
Tilbud til mennesker som har opplevd
samlivsbrudd
Andre tilbud

Internasjonale tiltak
Internasjonal solidaritet gjennom Fasteaksjonen

Mulige nye internasjonale tiltak
Vennskapsmenighet

Ansvarlige
Kirkens nødhjelps kontakter lokalt. Diakonen
medvirker

Diakon er kontaktperson

