
Lokal diakoniplan 

Innstranden menighet 

Innstranden menighets visjon: 

  Nær livet 

  Åpen dør 

Dele tro 

                Ekte mennesker  

 

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: 

 Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og 

tjeneste. 

Definisjonen som den nasjonale diakoniplanen legger til grunn: 

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes 

gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 

rettferdighet.» 
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Forord  

 

Diakonalt arbeid forutsetter at man stadig er i endring og jobber 

med å forbedre, tilrettelegge og utvikle eksisterende og nye tilbud. 

Planen skal i sin helhet revideres hvert 4. år. Tiltaksdelen av planen 

skal evalueres årlig.  

 

Diakoniplanen ble vedtatt av menighetsrådet 10.10.2017, og ble i 

januar 2021 revidert i sin helhet. Sommeren 2020 kom det en 

revidert nasjonal diakoniplan, så det er hentet innspill til endringer 

og tilpasninger til denne lokale planen derfra.  

 

Det ble i løpet av 2020 dannet et diakoniutvalg med to 

representanter fra menighetsrådet. Et diakoniutvalg er til stor hjelp 

og støtte for diakonens arbeid, da diakonifeltet er stort og til tider 

utfordrende å navigere seg i. Men like mye vil et diakoniutvalg 

fungere slik at vi er flere hoder som tenker sammen om hvor de 

diakonale behovene er, og hva vi kan bidra med. Det er ønskelig å ha 

med noen utenfor menighetsrådet i diakoniutvalget, og dette jobbes 

det videre med.  

 

Januar 2021, Bodø   Ingunn Grytnes Kristensen 

                 Diakon i Innstranden menighet 
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1.0  Innledning 

 

Diakonien står sentralt i kirkens liv gjennom trosopplæringen, 

gudstjenesten, møtet med mennesker i sorg og kriser og 

fellesskapsdannende tiltak. Som Den norske kirkes definisjon av 

diakoni sier, er diakoni evangeliet i handling, og dette er ikke 

bare forbeholdt diakonen. Diakoni gjennomsyrer det aller meste 

vi gjør som kirke, og det er hele menighetens oppgave.  

 

Når det gjelder utdyping av diakoniens begrunnelse, teologiske 

grunnlag og preg generelt, vises det til 

«Plan for diakoni i Den norske kirke» (trykk for link). I 

lokalplanen er det likevel lagt inn korte, sentrale avsnitt fra 

hovedplanen.   

 

Når det gjelder Innstranden menighet spesifikt reflekterer 

visjonen som er vedtatt diakoni. Visjonen er Nær livet, åpen dør, 

dele tro og ekte mennesker. 

 

Denne planen er ment som en oversikt over hvordan diakonien 

er synlig i Innstranden menighet. For å synliggjøre og 

konkretisere visjonen til menigheten vil planen bli inndelt etter 

visjonens fire punkter.  

 

https://ressursbanken.kirken.no/contentassets/74595229021f433b9e5541f654bfa353/plan-for-diakoni_rev2020.pdf
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Den nasjonale planen for diakoni beskriver diakoni som fire 

søyler; nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for 

rettferdighet og vern om skaperverket. Det kan være vanskelig å 

plassere de diakonale tiltakene under kun en av søylene, da 

man ofte finner elementer av flere søyler i samme tiltak. For å 

synliggjøre i hvilken grad et tiltak har fokus på de ulike feltene, 

vil tiltakene også fargekodes etter hvilke søyler de tilhører. 

 

 

                                         En kirke uten diakoni er 

                                        som Venus fra Milo. 

                                     Vakker, men uten armer. 

 

                                             Sigurd Osberg 

 

2.0  Situasjonsbeskrivelse av Innstranden sokn 

 

Innstranden sokn strekker seg over områdene mellom Alstad og 

Hopen langs Saltenfjorden, øst for sentrum av Bodø. Til 

Innstranden regnes også områdene rundt Soløyvatnet. Store 

deler av Innstranden sokn er bydeler i Bodø, som bydelene 

Mørkved og Hunstad. Innstranden sokn har ca. 8500 innbyggere 

som er medlem av Den Norske kirke.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Alstad_%28Bod%C3%B8%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Tverlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/Saltenfjorden
https://no.wikipedia.org/wiki/Bod%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B8yvatnet
https://no.wikipedia.org/wiki/Bydeler_i_Bod%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8rkved
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Området har en gjennomsnittlig yngre befolkning enn 

gjennomsnittet for Bodø kommune i sin helhet. 

  

Det er mange barnehager, og tre barneskoler i Innstranden 

sokn, Mørkvedmarka, Støver og Hunstad barneskole. I tillegg 

ligger Hunstad ungdomsskole og Bodin videregående skole i 

soknet, og Nord Universitet og Politihøgskolen i Bodø. 

 

Mørkved sykehjem og to avlastningsboliger tilhører Innstranden 

sokn. Tiurveien, som er en avlastningsbolig for barn og unge, og 

Trollmyra, som er en boenhet for voksne med 

funksjonsnedsettelser. Mørkved familiesenter er også knyttet til 

soknet, en tverrfaglig virksomhet som arbeider for å gi et 

helhetlig tilbud til familier med barn i alderen 0-12 år. 
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4.0 Diakoni  

 
Ordet diakoni, av gresk; «tjeneste». Ifølge Det nye testamente 

bruker Jesus begrepet διάκονος (diakonos) – «tjener» om seg 

selv. Kirken er diakonal i sitt vesen og diakoni er en integrert del 

av kirkens identitet og oppdrag. Oppdraget å tjene mennesker 

og hele skaperverket må gjennomsyre hele kirkens liv og 

tjeneste, og komme til uttrykk i holdning og handling, ord og 

bønn. 

 

 

 

 

 

4.1 Nestekjærlighet

 «Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. 

Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle 

handlinger og om store, krevende tiltak. Det er ikke alltid mulig 

å endre vanskelige livssituasjoner. Av og til er diakoniens 

oppgave å være til stede, tåle den andres lidelse og gå et stykke 

vei sammen.» (Plan for diakoni, 2020) 

 

 

 

Diakoni er en dimensjon i alt 

som skjer i en menighet. 

Samtidig organiseres diakoni i 

egne tiltak og aktiviteter.  

Plan for diakoni, 2020 
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I Innstranden menighet ønsker vi at nestekjærlighet skal 

omfatte alle sider ved mennesket. Det er perioder i livet hvor 

man har evne og mulighet til å gi, andre ganger trenger man 

selv å få. Livsbetingelsene er ulike, noen har det vanskeligere 

enn andre og mulighetene for endring er forskjellige. All 

diakonal omsorg bygger på gjensidighet, 

 likeverd og respekt for den andre.  

 

Spørsmål til refleksjon: 

Hvordan kan vårt arbeid preges av nestekjærlighet? Og hvem er 

vår neste i vårt lokalmiljø?   

 

4.2 Inkluderende fellesskap 

«Et grunnleggende aspekt ved kristen tro er at mennesket er 

skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og 

knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal 

utfordring. Gode fellesskap gir mulighet til både å yte og å ta 

imot. Gode fellesskap inkluderer og har plass til mangfoldet av 

mennesker og livserfaringer.» (Plan for diakoni, 2021) 

 

Inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens 

medmenneskelige omsorg. Som kirke må vi være klar over at 

tradisjonelle relasjonsmønstre og fellesskapsformer er i endring, 

for eksempel gjennom digitale medier.  



8 
 

I et inkluderende fellesskap skal den enkelte både se og bli sett. Der 

det gis gjensidig trøst og hjelp, der frigjøres nye krefter og nytt håp. I 

Innstranden menighet kommer dette til uttrykk blant annet gjennom 

ung@kirka, familiemiddager, korvirksomhet og gudstjeneste-

fellesskapet. 

Spørsmål til refleksjon: 

Hvem mangler fellesskap, hvem faller utenfor i vårt lokalmiljø? Og 

hvordan møter vi fremmedfrykt og polarisering?    

 

4.3 Vern om skaperverket 

Vern om skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og 

innebærer et ansvar for å bevare hele skaperverket. «For jorden og 

alt som fyller den, hører Herren til» (1. Kor. 10:26). «Klimakrisen er 

akutt, og konsekvensene blir tydeligere over hele jorden. Folk som 

lever i fattigdom og utsatte områder rammes hardest. Samtidig 

berører klimaendringene alle.» (Plan for diakoni, 

2021) 

FNs bærekraftsmål (les mer ved å trykke på 

linken) kan være en felles plattform i samarbeid 

med andre. Mange av målene har tema som 

kirken har vært opptatt av og kjempet for lenge.  

 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Spørsmål til refleksjon: 

Hvordan kan vi bidra til at enkeltmennesker og lokalsamfunn 

handler bærekraftig? Og hvordan kan vi arbeide med en bibelsk 

forståelse av Guds skaperverk og menneskets del av det?     

 

4.4 Kamp for rettferdighet 

 

 «Jesus valgte å stå på de fattiges og utstøttes side og kritisere rike 

og mektige. På samme måte kan ikke kirken stille seg likegyldige til 

mennesker som kjemper for å overleve. Kirken er kalt til å utfordre 

urettferdighet og maktmisbruk.» (Plan for diakoni, 2021) 

Diakoni handler ikke bare om å hjelpe, det handler også om kampen 

for et samfunn der alle behandler hverandre som likeverdige. Det 

handler om myndiggjøring av mennesker, slik at de kan stå opp for 

sine egne og andres rettigheter.  

Spørsmål til refleksjon: 

Hvordan kan kirken bli en effektiv stemme for rettferdighet? Og 

hvilke konkrete grep kan menigheten ta for å kjempe mot 

menneskerettighetsbrudd? 
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4.5 Diakoni og trosopplæring 

Diakonien er uløselig knyttet til trosopplæringens mål om å 

bidra til livstolkning og livsmestring. I Plan for trosopplæring på 

nasjonalt nivå, står det:  

 Diakonien er en tjeneste for medmennesker, 

 skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne 

 helhetstenkingen har konsekvenser også for guds-

 tjenestelivet og for opplæring i kristen tro (2010).  

 

Bodin og Innstranden menighet har en felles 

trosopplæringsplan (2020), og i punkt 5.5 står det:  

 Det diakonale aspektet er tilstede i alle trosopplæringstiltak.      

       Trosopplæringen følger målene i menighetenes plan for  

      diakoni. Våre samlinger skal være et inkluderende fellesskap  

      med rom for alle. Våre fellesskap skal være åpne og trygge. 

 

I alt planarbeid i menigheten er det et mål å tenke tverrfaglig, 

og at de lokale planene sees i sammenheng med hverandre. 

Utpregede trosopplæringstiltak som årssamlinger, babysang og 

korvirksomhet som presenteres i trosopplæringsplanen nevnes 

derfor ikke her under 6.0 eksisterende tiltak. 

 

 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_trosopplaering_bokmaal.pdf
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5.0  Innstranden menighets visjon 

I 2017 vedtok menighetsrådet visjonen for Innstranden 

menighet: 

Nær livet 

Åpen dør 

Dele tro 

Ekte mennesker 

 

Menighetsråd og stab har jobbet med en konkretisering av 

visjonen. Tanker og assosiasjoner rundt ordparene:  

Nær livet 

Sorg og glede. Venner.  Åpen kirke. 

Rom for tvil. Tålmodighet. 

Forståelsesfulle mennesker. Rom 

for livet. Se mennesker. Lytte.  Alle 

livsfaser. Lære. Våge. Tro som tåler. 

Vanskelige temaer. Snakke om 

følelser. Hverdagskirke. Lav terskel.  

 

 

Åpen dør 

Alle er velkommen. Bli sett. 

Være seg selv. Skape minner. 

Regnbueflagg. Raushet.  Tid. 

Tilgjengelig. Fysisk åpen dør. 

Inkludering. God ledelse under 

gudstjenester. Nestekjærlighet. 

Fellesskapsarenaer.Informasjon. 

Inkluderende arrangementer. 

Generasjoner. Barn og ungdom 

som døråpnere. 

 Dele tro 

Samtaler. Sjelesorg. Misjon.  Frimodig. 

Kirkelige handlinger. Stillhet. Ulike 

trosuttrykk og praksiser. Dialog. 

Relasjonsbygging. Lystenning. Felles 

undring. Gudsbilder. En tro vokser 

frem. Tro i handling. Andakt. Salmer. 

Møte med enkeltpersoner. 

Utholdenhet. Tro i det offentlige. 

Tålmodighet. Bibelfortellinger. Sosiale 

medier. Sakramenter.  

 

Ekte mennesker 

Inkludering. Mangfold. Vennskap. 

Pålitelig. Omsorg. Likeverd. Respekt 

for alt liv. Ta av masken. Våge 

uenighet. Vise sårbarhet. Fellesskap. 

Skaps i Guds bilde. Solidaritet. Snakke 

sant om livet. Gi stemme til de 

stemmeløse. Ikke stenge for Gud. 

Kjærlighet.  
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6.0  Eksisterende tiltak 

 

Videre følger en oversikt over eksisterende diakonale tiltak i 

Innstranden menighet. Tiltakene er delt under visjonspunktene 

for å tydeliggjøre den, og fargemarkert for å synliggjøre 

innholdet av diakoniens fire søyler. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Nær livet 

Sjelesorg        

Mål og hensikt Gi mennesker mulighet til å samtale om livets små og store tema.  
Tilby et samtaletilbud hvor alle aspekter av livet kan tas opp.  
Forebygge psykiske sykdom, ensomhet og jobbe aktivt for at 
mennesker skal bli sett og hørt.  

Beskrivelse av 
tiltak 

Samtaler tilbys i menigheten kontinuerlig. I hovedsak skjer de i 
kirken, men det kan også foregå på cafe eller andre offentlige 
steder. Samtaletjenesten er ikke et terapitilbud.  

Ansvarlig og 
medvirkende 

Diakon og prestene. 

 

  

 Nestekjærlighet 
 Inkluderende fellesskap 
 Vern om skaperverket 
 Kamp for rettferdighet 
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Suppe til russen     

Mål og hensikt Synliggjøre kirken i samfunnet, og vise at kirken ønsker 
å være nær i alle livets faser. Under russefeiringen kan  
ungdommene komme i sårbare situasjoner, og dette  
tiltaket har som mål å trygge ungdommene.  

Beskrivelse av 
tiltak 

Natt til 1. mai og natt til 17. mai er ansatte og frivillige  
fra Hunstad kirke tilstede på russecampen og serverer  
gratis suppe. Vi har hatt med en bålpanne som blir et  
naturlig samlingspunkt, og der erfarer vi at det blir 
gode samtaler. 

Ansvarlig og 
medvirkende  

Diakonen er hovedansvarlig.  
Sokneprest og kapellan er medvirkende,  
samt andre ansatte og frivillige. 

Medarbeiderfest     

Mål og hensikt Medarbeiderfesten er forankret i menighetens strategi for 
frivillighet som har som overordnet mål å skape fellesskap, 
rekruttere frivillige og ivareta de som gjør oppgaver. Festen skal 
takke og motivere de som bidrar som medarbeidere i store og 
små roller, synliggjøre fellesskapet på tvers av ulike tiltak og 
aldersgrupper og bygge et fellesskap der nye kan komme inn. 
Tiltaket er en viktig del av å bygge og synliggjøre en kultur rundt 
medarbeiderskapet i menigheten.  

Beskrivelse av 

tiltak 

Festen feires i forbindelse med vingårdssøndagens gudstjeneste. 
Medarbeidere inviteres særskilt, men arrangementet er åpent og 
feirer først og fremst fellesskapet der alle er trengs. Feiringen kan 
være en utvidet kirkekaffe med grilling og underholdning, og kan 
fungere som en igangsetter for et nytt semester. 

Ansvarlig og 

medvirkende 

Staben velger hovedansvarlig som del av ressursfordelingen. Det 
er naturlig at alle ansatte bidrar med noe, og at frivillige 
medarbeidere rekrutteres til konkrete oppgaver.  
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Frivillighet      

Mål og hensikt At mennesker som ikke oppsøker kirken bare blir mottagere av 
tjenester, men også kan bli involvert og delaktige i fellesskapet.  

Beskrivelse av 
tiltak 

En del av kirkens oppdrag er å gi rom for deltakelse, og vi trenger 
frivillige til mange ulike oppgaver i Hunstad kirke. Det jobbes 
kontinuerlig med rekruttering, oppfølging og gode rammer for 
frivillighet. Dette har vi stort potensiale til å jobbe mer strategisk 
rundt.  

Ansvarlig og 
medvirkende 

Diakonen er frivillighetskoordinator.  
 

6.2 Åpen dør 

Ung@kirka     

Mål og hensikt Ung@kirka søker å være et åpent og inkluderende fellesskap for 

ungdom som går på tvers av alder, etnisitet, kultur, religion, kjønn 

og legning. Ungdom kan møtes på og finne likheter i stedet for 

ulikheter.  

Så langt det lar seg gjøre, har vi meatfree Monday, som betyr at vi 

lager kjøttfrie middager. Å spise mindre kjøtt er det mest effektive 

tiltaket enkeltpersoner kan gjøre for å redusere egne 

klimagassutslipp. Det å spise mindre kjøtt vil også ha en positiv 

effekt på helsen, og ikke minst vil det begrense antall dyr som må 

leve sitt liv i stadig mer intensive driftssystemer. Dette ønsker vi å 

bevisstgjøre ungdommene på, og ung@kirka er derfor et viktig 

tiltak innen vern om skaperverket.  

 

Gjennom besøk av blant annet ungdommer fra Changemaker, 
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Åpen kirke     

Mål og hensikt Hensikten med åpen kirke er å tilby et annerledes rom enn du 

finner hjemme, på jobben eller på kafé. Hunstad kirke er der for 

dem som trenger stillhet, følelsen av noe hellig, et sted å sette 

deg ned og hvile bena litt, de som ønsker å tenne et lys eller noen 

å snakke med. Uansett motivasjon, dagsform eller avklart forhold 

til tro og tvil er du velkommen til å komme inn.  

Beskrivelse av 

tiltak 

Kirken er åpen nesten hver dag hele året igjennom, hvis skiltet 

står utenfor er du hjertelig velkommen inn! 

Ansvarlig og 

medvirkende  

Stab. 

 

 

 

 

 

Sjømannskirken og samarbeid rundt Fasteaksjonen, blir også 

tematikk knyttet til kamp for rettferdighet belyst.   

Beskrivelse av 

tiltak 

Hver mandag fra 15.00-21.00 er Hunstad kirke åpen for ungdom. 

Vi spiser middag sammen, og ungdommene kan bli med på ulike 

aktiviteter. Kvelden avsluttes med andakt, lystenning og sang. 

Ansvarlig og 

medvirkende 

Diakon og menighetspedagog. 
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Juletrefest     

Mål og hensikt Hensikten med juletrefesten er å ønske alle velkommen til fest, de 

som har mange å være sammen med, og de som ikke har noen. 

Julen er en høytid, også for ensomhet. Vi ønsker å invitere inn til 

et inkluderende fellesskap, hvor vi kan feire julen sammen.  

Beskrivelse av 

tiltak 

I romjulen arrangeres juletrefest i Hunstad kirke. Det er 

juletregang, samling rundt alteret, kaffe og brus, loddsalg, julespill 

og mat. Det er gratis for alle, og de som kan tar med mat og/eller 

kaker. 

Ansvarlig og 

medvirkende  

Staben velger hovedansvarlig som del av ressursfordelingen. 

Frivillige medarbeidere rekrutteres til konkrete oppgaver. 

 

 

17. mai for alle     

Mål og hensikt 17. mai fest for alle er et inkluderende fellesskapstiltak, hvor alle 

ønskes velkommen til fest i kirken. Målgruppen er hovedsakelig de 

som ikke har noe annet sted å være denne dagen. 

Beskrivelse av 

tiltak 

Festen varer fra 18.00-21.00. Først er det en samling i kirken med 

sang, musikk og ord for dagen. Så kveldsmat i menighetssalen 

med mat, kaker og is. Vi arrangerer quiz og leker for barn og 

voksne. Det er gratis for alle, men mulighet til å gi en gave.  

Ansvarlig og 

medvirkende  

Staben velger hovedansvarlig som del av ressursfordelingen. 

Frivillige medarbeidere rekrutteres til konkrete oppgaver. 
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6.3 Dele tro 

 

Mørkved sykehjem     

Mål og hensikt Hensikten er å møte behov for samtale og kirkelige handlinger hos 
de som har problemer med å komme seg til kirken.  

Beskrivelse av 
tiltak 

Annenhver torsdag kl. 11.00 feirer vi gudstjeneste med beboere 
og ansatte på Mørkved sykehjem, med påfølgende kirkekaffe. 
Annenhver torsdag kl. 10.00 er diakon eller kapellan tilgjengelig 
for samtale på sykehjemmet.  

Ansvarlig og 
medvirkende  

Kapellan og diakon. 

 

 

 

Familiemiddag     

Mål og hensikt  Å være et lavterskeltilbud for familier. Invitere inn til et 

inkluderende fellesskap hvor hygge, god mat og sosialt samvær 

står i fokus. 

Beskrivelse av 

tiltak 

Hver torsdag tilbys det familiemiddag i Hunstad kirke 16.00. Det 

kan kombineres med Minising eller Knøttesang, eller man kan 

komme for middagen alene. 

Ansvarlig og 

medvirkende  

Menighetspedagog. 
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Eldres kirkedag     

Mål og hensikt Hensikten er å legge til rette for at de som bor på institusjon skal 

få komme på gudstjeneste. 

Beskrivelse av 

tiltak 

Eldres kirkedag arrangerer en dag i året, vanligvis rundt pinsen. 

Det starter kl. 11.00, og etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Om 

vi får de til, blir det kulturelle innslag til kaffen.  

Ansvarlig og 

medvirkende 

Kapellan og diakon.  

 

Misjonsprosjektene     

Mål og hensikt Som kirke i Norge er vi en del av den verdensvide kirke, og vil være 

med å støtte misjonsprosjekter i utlandet. Målet er å gi støtte blant 

annet gjennom ofringer, informasjonsarbeid og ha gudstjenester  

med fokus på prosjektene.  

Beskrivelse av 

tiltak 

Innstranden menighet har misjonsavtale med: 

- Stefanusalliansen 

Og deres arbeid med Mamma Maggie og Stefanusbarna, som driver 

et stort arbeid blant koptiske kristne på «søppelfjellet» i Kairo. Det 

handler om å gi barn og unge hjelp og støtte til å klare seg i 

fremtiden, og barnehagene står sentralt i arbeidet. 

- Areopagos 

Og deres arbeid for verdighet og rettigheter for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne i Nanjing, Kina. 

Ansvarlig og 

medvirkende  

Kapellanen er misjonskontakt for Stefanusalliansen, og en fra 

menighetsrådet er misjonskontakt for Areopagos.   

 

 



19 
 

Synlig diakoni i gudstjenestene     

Mål og hensikt Målet er at de som kommer til gudstjeneste opplever å bli møtt av 
mennesker som ser dem. At mennesker gjennom gudstjenesten 
får hjelp til livstolkning og mestring i forhold til sin egen 
livssituasjon.  

Beskrivelse av 

tiltak 

Være oppmerksom på nye mennesker, hilse på og ønske 

velkommen til kirken. Invitere til andre 

gudstjenester/arrangementer/tiltak.  

Ansvarlig og 

medvirkende  

Stab, kirkeverter og øvrig menighet.  

 

Skaperverkets dag      

Mål og hensikt Noen gudstjenester i året har et spesielt diakonalt fokus. 

Skaperverkets dag er en gudstjeneste med spesielt fokus på vern 

om skaperverket. 

Beskrivelse av 

tiltak 

Vern om skaperverket skal gjennomsyre hele gudstjenesten, både 

salmer, preken, bønner, m.m. 5. juni er verdens miljødag, og 

skaperverkets dag legges ofte på en søndag i nærheten av denne 

datoen. 

Ansvarlig og 

medvirkende 

Prester og diakon. 
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Allehelgenssøndag      

Mål og hensikt Noen gudstjenester i året har et spesielt diakonalt fokus. 

Gudstjenesten har fokus på å leve med tap og sorg, men også på 

håpet.  

Beskrivelse av 

tiltak 

Lage en gudstjeneste med rom for sorg og håp. Kjente salmer og 

lystenning er viktige elementer. 

Ansvarlig og 

medvirkende 

Prester og diakon.  

 

Høsttakkefest      

Mål og hensikt Noen gudstjenester i året har et spesielt diakonalt fokus. 

Høsttakkefesten handler om å takke for det jorden gir oss av mat.   

Beskrivelse av 

tiltak 

Lage en gudstjeneste hvor kirkegjengere oppfordres til å ta med 

ting man har høstet selv. Alt fra egenkløyvd ved, til bær, blomster, 

korn, egg fra egne høner eller andre ting. Dette for å sette fokus 

skaperverket og hva jorden gir oss. Gudstjenesten er ofte 

samarbeid med Døvekirken og feires både på norsk og tegnspråk.  

Ansvarlig og 

medvirkende 

Prester og diakon. 
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Grønn menighet       

Mål og hensikt Følge opp tiltakene som er vedtatt, og stadig fornye 

engasjementet for klima og miljø i stab, menighetsråd og øvrig 

menighet.    

Beskrivelse av 

tiltak 

I april 2021 ble Innstranden grønn menighet, etter 

menighetsrådets vedtak. Verdens miljø- og klimautfordringer 

angår kirken, og «grønn menighet» er en verktøykasse som 

hjelper lokalmenighetene i Norge med å være mer miljøvennlige. 

Vi har valgt 25 tiltak vi forplikter oss, og som vi mener er realistisk 

gjennomførbare. Den grønne profilen må være en 

gjennomgående tråd på alle områder av menighetens arbeid, og 

vi jobber mot å lage en handlingsplan for de vedtatte tiltakene.  

Ansvarlig og 

medvirkende 

Diakonen er miljøkontakt i menigheten, men ansvaret for at 

tiltakene følges opp ligger hos hele staben.  

 

6.4 Ekte mennesker  

 

Kirkekaffe     

Mål og hensikt Målet er å ha et felleskap etter gudstjenesten, som preges av 

relasjonsbygging og inkludering.  

Beskrivelse av 

tiltak 

Hver søndag serveres det kaffe, te, kaker/kjeks etter 

gudstjenesten.  

Ansvarlig og 

medvirkende  

Ansatte på jobb og frivillige. 
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Inkludering og tilrettelegging for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

    

Mål og hensikt At mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan delta på 
gudstjenester, aktiviteter, trosopplæring i Hunstad kirke. Her er 
også konfirmantundervisningen inkludert. Målet er at de har 
gode opplevelser i menigheten, og at alle kan oppleve at de 
lærer og mestrer noe.  
 

Beskrivelse av 

tiltak 

• Stadig gjennomgang av huset og arrangement med tanke på 
mennesker med hørsels, syns, bevegelses – og 
utviklingshemninger.  

• Gudstjenesteverksted og egen gudstjeneste for mennesker 
med utviklingshemminger (De Utrolige) en gang i halvåret. 
Alle diakonene i Bodø samarbeider om dette.  

• Tilbud om å være kirkevert/medliturg 
 

Ansvarlig og 

medvirkende  

Stab. 
 

 

 

 

Fasteaksjonen     

Mål og hensikt Støtte Kirkens Nødhjelp i deres arbeid for en mer rettferdig 
verden.  

Beskrivelse av 
tiltak 

Stille som bøssebærere, ha arrangement i kirken som setter 
fokus på årets tema. Konfirmanter, deres foreldre og frivillige 
bidrar som bøssebærere. 

Ansvarlig og 
medvirkende 

Diakonen er KN-kontakt. Medvirkende er stab og MR.   
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Ofring til ulike organisasjoner     

Mål og hensikt Være med å støtte ulike organisasjoner økonomisk. 

Beskrivelse av 

tiltak 

Menigheten ønsker å være med å bidra, og ofringen ved ulike 

gudstjenester går blant annet til organisasjoner som enten 

kjemper for rettferdighet, fremmer nestekjærlighet, verner om 

skaperverket eller skaper inkluderende fellesskap. 

Ansvarlig og 

medvirkende 

Daglig leder. 
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7.0 Videre arbeid 

Her følger tiltak som kan tas videre hvis det blir ressurser og tid. 

 

7.1 Hyggetreff 

Det har i flere år vært etterspurt et dagtilbud for eldre og andre som 

er hjemme på dagtid. Diakoniutvalget ønsker dette tiltaket varmt 

velkommen, og tror det vil bidra til å senke terskelen for å gå til 

kirken. I april 2021 har Bodø kommune kommet på banen med 

midler til en koordinatorstilling til dette, og vi er i gang med 

planleggingen. Et slikt treff er diakoni i praksis, og vi tror det vil gjøre 

kirkerommet tryggere og lettere tilgjengelig for flere og være en 

arena for samtaler om tro og liv  

 

7.2 Fordypningsgruppe  

Voksenkatekumenatet er tatt ut av planen, men det er allikevel 

ønskelig å jobbe mot en samtalegruppe av noe slag og form for 

mennesker som ønsker å fordype seg i troen.  

 

7.3 Frivillighet 

En bevisst tenkning rundt arbeid med frivillighet, samt gode rammer 

og god frivilligledelse er avgjørende for å rekruttere, ivareta, skape 

stabilitet og utløse engasjement. I Innstranden er det ønskelig å 

jobbe mer strategisk rundt dette.  
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