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DIAKONIPLAN FOR RØNVIK 

MENIGHET, 2016-2019 

  

Planen ble vedtatt i menighetsrådet: 3. november 2016  

  

Visjon for Rønvik menighet:  

  

Det viktigste i Rønvik menighet skal være feiringen av Jesu oppstandelse i søndagens 

gudstjeneste. Gudstjenesten skal være en gledesfest der mennesker av ulik alder og 

kjønn, fra ulike miljøer og livssituasjoner samles og kjenner seg hjemme. I 

gudstjenesten og i de ulike grenene av menighetens arbeid ønsker vi å tenke at 

menneskene som kommer er deltakere og medarbeidere. Gjennom deltakelse blir vi 

alle del av menighetens tilbedelse og tjeneste, og vi opplever tilhørighet til 

menighetsfellesskapet.  

Vi ønsker at Rønvik menighet skal være så sterk at vi kan gi rom for mennesker som 

kjenner seg svake. Denne styrke ønsker vi skal komme til uttrykk i en varm og tydelig 

Kristus-forkynnelse som søkende mennesker kan støtte seg til. Vi ønsker å være en 

menighet som bryr seg, - som ser de menneskene som kommer til kirken, og som spør 

etter de som uteblir.  
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I kirkemøtets plan fra 2007 forstår diakoni på følgende måte:  

  

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for 

rettferdighet  
  

Kartlegging: Menigheten har 10738 medlemmer i Rønvikområdet og Nordsia. Antall 

innbyggere i hele Bodø by er over 50000.  

Aldersgruppene fordeler seg i menigheten slik at det er ganske likt med yngre og eldre. Vi har 

129 18 åringer og 71 80 åringer i 2016.. I 2015 ble 105 konfirmerte og 94 døpte 70-90 

gravferder. Konfirmantantallet er litt færre enn for 10 år siden. Dåp har vært lavere og går nå 

opp.  

  

I Rønvikområdet finnes det to sykehjem; Vollsletta og Hovdejordet. Videre Sølvsuper helse- 

og velferdssenter som er en stor institusjon med angtidsplasser, korttidsplasser, øyeblikkelig 

hjelp plasser (ØH) og palliativ/lindrende enhet. Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri er 

også lokalisert her. Det er dessuten boliger for funksjonshemmede i Ravnflogveien og på 

Vollen. Det finnes omsorgsboliger/eldreboliger (boliger som kommunen kan tildele til de 

som av helsemessige årsaker trenger bolig) på Vollen, på Rein, i Årnesveien og  i Vebjørn 

Tandbergsvei 7 og 14. Av kommunens 873 kommunale leiligheter ligger 140 i  Rønvik 

menighet. Dette er boliger for gruppen funksjonshemmede, sosialt, økonomisk vanskeligstilte 

og gruppen eldre. Kommunen kjøper seg inn i nye borettslag.  

 

Skolene i Rønvik ( 422 elever og 56 ansatte),  Løpsmark ( 300 elever og 50 ansatte) og 

Saltvern ( 760 elever, 34 klasser og over 100 ansatte) er alle er 1-9. klasse skoler. I tillegg har 

vi en 1-7 skole på Skaug med 85 elever.   

  

 

Diakoniens ulike områder. Det er mange områder som ikke blir omfattet av diakoniplanen. 

Dette fordi det ikke er ressurser eller hensiktsmessig for oss å spre innsatsen på for mange 

områder. Noen refleksjoner rundt det:  

 

Trosopplæring og diakoni: Rønvik menighet ønsker å ha en diakonal grunnholdning:  

Vi ønsker at menigheten med stab og frivillige har en diakonal grunnholdning som gir seg 

uttrykk i gudstjenesten og alle deler av virksomheten. Diakonen er derfor med i Kirkeklubben 

som ikke er nevnt i diakoniplanen men som absolutt er et inkluderende tiltak for 2., 3. og 4-

klassinger.  

 

Kirkens Bymisjon i Bodø arbeider med rus og diakonen deltar på Møtestedet en gang i 

måneden. Møtestedet er en kafé for rusmisbrukere. 

   

Vold i nære relasjoner, et nasjonalt og lokalt satsningsområde.  Bodø kommune har bestemt 

at det skal følges opp allerede fra graviditet og mens barnet vokser opp. Alt helsepersonell og 

barnehage, skolepersonell er kurset i hvordan en kan spørre om vold.  Antall 

bekymringsmeldinger  og  barnevernsaker har økt etter dette. Seksuelle overgrep er en del av 

dette og i Rønvik kirke vil vi ha fokus på dette i vårt barne- og ungdomsarbeid. Diakonen er 

kontaktperson, sammen med prest Stine Walmsness, for prostiet i ett nettverk for å sikre at 

mennesker som er offer for seksuelle overgrep får den hjelp de trenger.   
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Diakonen arbeider i sorggrupper sammen med prest Hilde Fylling. Gruppene er organisert via 

Frivillighetssentralen. 

 

NMS gjenbruk er en butikk i regi av Norsk misjonsselskap som startet opp i Bodø i 2015. 

Rønvik menighet ser på denne satsningen som en plass for flyktninger å møtes og få 

arbeidserfaring, et godt møtested for alle med fri på formiddagen. Det er en god plass for 

felleskap og ikke minst er det bra å redusere forbruket og kjøpe brukt. Misjonen får også 

inntekt. Diakonen vil være der 6 dager i året.  

  

  

Planen er etter kirkerådets anbefaling inndelt i 4 områder:  

Inkluderende felleskap, Kamp for rettferdighet, Vern om skaperverket, Nestekjærlighet  

  

Planen fra kirkerådet kan leses i sin helhet på www.kirken.no  

  

Diakoniplanen må sees sammen med øvrige planer i menigheten og felles diakoniplan for 

Diakoni i Bodø.   

  

Inkluderende felleskap  

Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til felleskap. Å styrke båndene 

mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker er en diakonal 

utfordring. (Nasjonal plan for diakoni 2007) 
 

Tiltak 1. Synlig diakoni i Gudstjenesten     

Målsetting: 1.At de som kommer til gudstjeneste opplever å bli møtt av mennesker som ser 

dem.   

2.At mennesker gjennom gudstjenesten får hjelp til livstolkning og mestring i forhold til sin 

egen livssituasjon.  

3.At forbønnen brukes aktivt i diakoniens tjeneste og vi søker at frivillige involveres i 

forberedelse og gjennomføring.  

Tid for gjennomføring/ arbeidsform  Hele perioden.  Arbeide gjennom kunngjøringer, 

forbønn og kirkekaffen.  

Ressurser: Kirkeverter og øvrig menighet.  

Samarbeidspartnere:  Organisasjoner og frikirker som inviteres inn i gudstjenesten på ulike 

dager for å belyse diakoniens utfordringer.  

Ansvarlig: Menighetsråd, diakoniutvalg, stab og frivillige, bønnegruppe  

Kommentar: Kunngjøringene settes opp på oppslagstavla. At vi ser til at kirkekaffen er 

inkluderende. 

  

 Tiltak 2: Tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelser  

Målsetting: At mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan delta i Rønvik menighets 

gudstjenester, aktiviteter, trosopplæring og møtevirksomhet. Her også inkludert 

konfirmantundervisning. At de har gode opplevelser i menigheten.  At alle skal oppleve at de 

lærer og mestrer noe.  

http://www.kirken.no/
http://www.kirken.no/
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Stadig gjennomgang av huset og arrangement med tanke på hørselshemmede, synshemmede, 

bevegelseshemmede og utviklingshemmede. Vi vil også ha fokus på matintoleranse og 

allergi.   

Ressurser: Organisasjoner og offentlig virksomhet som har kompetanse på tekniske 

hjelpemidler. Lydfirma. Kirkerommet med kunsten, flygelet, klokkene og kunsten er en 

ressurs. Kirkens ansatte. 

Samarbeidspartnere: Skoler, Symra dagsenter, Saltvern fellesskap, Bodø kommune.  

Ansvarlig: Kateketen Diakonen, kirketjeneren.  

Kommentar: Vi har ledsagerordning på våre konserter.  Vi vil ha særlig fokus på at lyden i 

kirkestua blir bedre. Altså støyhemmende plater i taket eller lignende 

  

Tiltak 3: Pensjonist-treff / pensjonist-tur  

Målsetting: Unngå at pensjonister i Rønvik sitter ensomme hjemme. At de stimuleres og føler 

seg inkludert i et felleskap.   

Tid for gjennomføring/ arbeidsmåte/frekvens: Annenhver onsdag sept-mai. Andakt, 

salmesang, trim, kaffe og vafler, foredrag, film, reiseskildring eller formingsaktivitet.   

Ressurser: Gode ressurser i deltakerne selv med eget arbeidsutvalg og kjøkken gjeng. God 

økonomi.  

Ansvarlig: De er selv ansvarlige men diakonen er kontaktperson. Prestene med flere er 

ansvarlige for andakten.  

Kommentar: Viktig møteplass for de eldre i menigheten. Åpent for alle aldersgrupper men 

trekker for det meste over 70 år. Her er det ca 30-40 personer som møtes. 

 

Tiltak 4: Eldres dag     

Målsetting: At beboerne ved Vollsletta sykehjem, Hovdejordet sykehjem og Sølvsuper helse 

og velferdssenter får et tilbud om en festdag med gudstjeneste der de bor.  

Tid for gjennomføring, arbeidsmåte/frekvens: En hverdag i året. En gudstjeneste for flere 

avdelinger med kaffe eller middag i etterkant.  

Ekstra musikkressurs om det er mulig.  

Ressurser: Barnehagebarn som synger. Frivillige sangere.   

Samarbeidspartnere: Ansatte og beboere ved aktuelle institusjoner. 

Ansvarlig: Diakonen, Prestene og Kantor.  

Kommentar:    

  

Tiltak 5: Flerkulturelt arbeid 

Målsetting: Sikre at nye landsmenn inkluderes i samfunn og menighet.  

At menigheten blir kjent med mennesker fra andre kulturer.  

1.Et arrangement en gang i året eller mer. En matlagingskveld, kulturkveld eller 

håndarbeidskveld.   

2.Flyktningemiddag hver annen mandag fra kl 15-18 på Bodø voksenopplæring.  

Ressurser: Bodø mottak, Tverlandet mottak, byens menigheter. Bosatte familier.  

Ansvarlig: Diakonen og diakoniutvalget  

Kommentar: Punkt 2 er en del av den Bodøs felles diakoniplan.  

 

Tiltak 6: En møteplass for mennesker med rus/psykiske lidelser. 

Målsetting: At vi lager møtepunkter i Rønvik menighet for mennesker med psykisk sykdom 

og som trenger tilrettelegging for å komme til kirken.  
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Tid: Temakafé i desember. Gratis konsertbilletter. Arbeide for at alle som vil kan være 

frivillige i menigheten.  

Samarbeidspartnere: Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Helsesøstertjenesten, 

brukerorganisasjoner. 

Ansvarlig: Diakon og Kantor  

Kommentar: På våre konserter tilbyr vi gratis billetter til trygdede via Oppfølgingstjenesten 

psykisk helse og rus. Invitasjoner sendes av diakonen.  

 

Tiltak 7: Kursvirksomhet på formiddagen  

Målsetting: At mennesker opplever mestring i forhold til aktiviteter. At godt samvær gir 

helsegevinst. 

Vi vil være åpne for oppstart av nye kurs. Tovekurs, lefsebakekurs.  

Ressurser: Kursledere med spesialkompetanse. K-stud. 

Ansvarlig: Diakonen. 

Kommentar: Vi har en akvarellklubb gående etter at vi hadde et kurs for amatørmalere.  

 

Tiltak 8: Tirsdagsmiddag for familier tilknyttet barnegospeløvelsen 

Målsetting: Bidra til at unge familier lettere kan benytte seg av barnegospeløvelsen ved at 

middagen er ferdig laget. Bidra til et godt felleskap i menigheten. Lage gode relasjoner til 

barnefamiliene. 

Hva: Hver tirsdag kl 16.15 serverer vi middag i kirkestua for foreldre, besteforeldre og 

søsken. 

Ressurser: 6 frivillige som lager middag. Foreldrene vasker opp. 

Ansvarlig: Diakonen 

Kommentar: Vi vil arbeide i kommende periode for å lage smidigere system med innkjøp. Vi 

utreder også muligheten for en deltidsansatt i 10 % 

 

Kamp for rettferdighet  
Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdig het og menneskerettigheter i et 

globalt så vel som et lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til 

globaliseringen, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, 

den teknologiske utvikling med mer. (Nasjonal plan for diakoni 2007) 

 

Tiltak 9 Diakonalt fond  

Målsetting: At mennesker i menigheten kan søke støtte dersom de ikke kan betale for 

eksempel konfirmantavgift, utstyr eller  avgift til  kirkelige handlinger.  

Ansvarlig: Diakon, daglig leder og menighetsråd. 

 

Tiltak 10: Fasteaksjonen  

Målsetting: At konfirmantene og deres foreldre får innsikt i solidaritetsarbeid. At vi fortsatt 

samler inn rundt 80000 i kontanter. 

Tid: Tirsdag før palmesøndag. Kl 18-21. Konfirmanter med foreldre samler inn penger i 

bøsser. Opptelling og mat.   

Ressurser: Konfirmantene, frivillige, stab. Kirkens Nødhjelp har ett pedagogisk opplegg av 

høy kvalitet.  

Samarbeidspartnere: KN, Bodø frikirke.  
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Ansvarlig: Diakonen.  

Kommentar: Vi kan knytte til oss ulike samarbeidspartnere i relasjon til tema.  For eksempel 

forsvaret når temaet handler om krig. Natur og Ungdom når det handler om klima. 

Menigheten har et offer til Amnesty Internasjonal hvert år.  

  

Tiltak 11: Misjon  

Målsetting: At menigheten får lære om våre misjonsprosjekter. Stefanusalliansen i Egypt og 

Det norske misjonsselskap i Kamerun. At vi ber for prosjektene i Gudstjenestens forbønn.  

Tid: Vi har en årlig misjonsfest.  

Ressurser: Misjonsorganisasjonene i Bodø.  

Samarbeidspartnere: Byens øvrige menigheter  

Ansvarlig: Menighetsrådet.  

Kommentar: Vi mangler noen med engasjement for misjonen.  

Misjonsfesten samler ca. 50 personer fra hele Bodø. Vi har 6 offer til NMS 6 til 

Stefanusalliansen. Disse pengene går til våre prosjekter. 

I tillegg har vi et offer til den norske Israelsmisjonen og Normisjonen en gang i året.  

  

  

Vern om skaperverket  
Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og 

mennesker, havet, luften og hele det økologiske samspill. Menigheten og den enkelte 

bidrar aktivt og konkret til en positiv livstil som fremmer balanse og helhet. (Nasjonal 

plan for diakoni 2007) 

 

Tiltak 12: Miljøkontakt.  

Målsetting: Følge opp at vi er en grønn menighet. Drive holdningsskapende arbeid blant alle 

menighetens medlemmer. Drive kunnskapsbyggende arbeid.  

Arbeid: Vi vil arbeide for å utnevne en miljøkontakt.  

Ressurser: Daglig leder sitter i BDRs komite for forbruk, miljø og rettferd. 

Samarbeidspartnere: Bispedømmets komité for forbruk, miljø og rettferd.  

Ansvarlig: Menighetsrådet.  

Kommentar: Vi har vært uten miljøkontakt i 3 år. 

  

Tiltak 13: Skaperverkets dag 

Målsetting: En gudstjeneste med vern av skaperverket som spesielt fokus. 

Arbeidsmåte: 1. Gudstjeneste med fokus på skreifiske i mars. 

2. Pilegrimsvandring fra Maskinisten til felles gudstjeneste i Bodin kirke 2. pinsedag.  

3. Vi vil utrede muligheten for en utegudstjeneste enten på Skansen, Turisthytta 

(parkeringsplassen) Gjerne i forbindelse med et annet arrangement som 7 toppsturen i juni.  

Ressurser: Mye stoff på nettet som kan brukes til Gudstjenester. Se årshjul på hjemmeside til 

Sør Hålogaland BDR  

Samarbeidspartnere:  De andre menighetene i byen.  

Ansvarlig: Diakonen   

Kommentar: KFUK og KFUM har sportsandakt på Triangelhytta i sommerhalvåret. Her kan 

det være en mulighet for samarbeid.   
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Nestekjærlighet  
Nestekjærlighet i praksis handler både om små enkle handlinger og om store, krevende 

tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren men, men ivaretar den andres 

verdighet.  (Nasjonal plan for diakoni 2007) 

 

Tiltak 14: Allehelgens dag  

Målsetting: At de som har sorg ser det som en hjelp å få komme hit denne spesielle søndagen.   

Hva: Hver allehelgens søndag. Litt program på kirkekaffen.  

Ressurser: Frivillige som baker og serverer.  

Ansverlig: Diakonen  og prest. 

Kommentar: Cirka 200 til gudstjeneste og 90 på kirkekaffen siste periode.  

 

Tiltak 15: Sangstund på sykehjemmene. 

Målsetting: At beboerne skal få høre kjente sanger og salmer og kjenne at de har en god 

stund. At Guds ord får virke også hos demente gjennom tekst og salmesang. 

Tid: 10 ganger hvert år ved Vollsletta og Hovdejordet. Torsdager 11.30 til 12.30.    

Ressurser: Frivillig pianist, ansatte på sykehjemmene  

Ansvarlig Diakonen  

Merknader: Vi vil arbeide for at vi kan tilby betaling til pianistene. Jobbe med budsjett. 

  

Tiltak 16: Andakt og gudstjeneste på institusjonene  

Målsetting: At beboerne på våre institusjoner skal få delta på andakter og gudstjenester. At 

forkynnelsen og rammene også er tilrettelagt for demente. At alle blir tilbudt nattverd noen 

ganger i året. 

Hva: Gudstjeneste juni og desember på Vollsletta og Hovdejordet sykehjem. Sølvsuper helse- 

og velferdssenter Gudstjeneste 24 ganger i året. Hovdejordet: andakt 8 ganger i året. 

Ressurser: Ansattekontakter ved institusjonene.  

Ansvarlig: Prestene og Kantor  

Kommentar: Diakonen deltar på noe av dette.  

  

Tiltak 17: Telefontjeneste i Kirkens SOS                                                            

Målsetting: Menigheten skal kontinuerlig rekruttere medarbeidere til Kirkens SOS. 

Menigheten skal støtte opp og informere om Kirkens SOS.  

Hva: Kirkens SOS tas med på kunngjøringsplass den dagen det er offer til dem. 

Bønnegruppa ber for dem som har bedt om forbønn gjennom telefontjenesten.    

Ressurser: De frivillige. 12 av 34 frivillige bor i menigheten.    

Kommentar: Menigheten samler inn offer ganger i året. Legger ut informasjonsmateriell. 

 

Tiltak 18: Bønnegruppe  

Målsetting: Være menighetens forbedere. Legge fram for Gud alle arrangement i kirken. 

Være en støtte for alle ansatte.  

Hva: Bønnemøte hver mandag kveld 19.00 foruten sommer og jul. Gruppen ber for 

menigheten, for kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, fengselet, skolene og for enkeltpersoner.  

Stab og andre formidler bønner i bønnekassen og bønnekrukka. 

Ressurser: 6 personer  

Samarbeidspartnere:  Kirkens SOS  

Ansvarlig: Inger Marie Berg.    
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Tiltak 19: Besøk, Sjelesorg og samtaler  

Målsetting: At alle mennesker med behov for besøk, samtale og sjelesorg skal få det innen 2 

uker. At vi får etablert en strukturert besøkstjeneste som består av frivillige som går inn i 

varige avtaler og som veiledes av diakonen. At vi i denne perioden klarer å rekruttere flere 

besøkere. 

Ressurser: Frivillige der det ligger godt til rette og det er behov for lang tids oppfølging.  

Samarbeidspartnere: Kommunens tildelingskontor, hjemmetjeneste og seniorhelse, Ny giv i 

bymisjonen. Røde kors besøkstjeneste. 

Ansvarlig: Prestene og diakonen.  

Kommentar: Fra 2015 har vi en besøker og fra 2016 to besøkere. Vi får flere henvendelser fra 

tildelingskontoret.  

 

 

Tiltak 20: Sykebesøk og sognebud  

Målsetting: At de som ber om det skal få besøk av prest eller diakon. At alle som ikke kan 

komme seg til kirke skal få nattverd hjemme.  

Tid for gjennomføring/ arbeidsform/ antall  På forespørsel fra det offentlige eller fra private 

drar vi på hjemmebesøk. Besøket kan også inkludere lengre tids oppfølging av alvorlig syke 

og døende.   

Samarbeidspartnere: Kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Ansvarlig  Prestene og diakonen  

Kommentar:    

  

Tiltak 21.  Kirkeskyss  

Målsetting: At de som ikke har bil kan komme seg til og fra  gudstjeneste.    

Tid:Vi tilbyr skyss  ved 12 søndager i året 

Ressurser: 3 menn bosatt i menigheten.   

Ansvarlig: Diakonen  

Kommentar: Lite etterspørsel. Kanskje 2 personer hver søndag. 

  

Tiltak 22: Frivillighetsarbeid/medarbeideromsorg  

Målsetting: At frivillige i vår menighet opplever å utføre meningsfulle oppgaver. At de 

opplever respons og felleskap. At de er informert om alle endringer som skjer.  

Tid: Medarbeidersamling en gang årlig for gudstjenestearbeidere. Vårfest for alle.  

Ansvarlig: Soknepresten ansvarlig for gudstjenestemedarbeidere. Øvrig stab for frivillige i de 

ulike tiltak. Menighetsrådet for vårfest.  

  

Tiltak 23: Konsert og lunsj for barn og unge med psykisk utviklingshemming  

Målsetting: Invitere til og gjennomføre adventssamling tilrettelagt spesielt for de unge og 

deres ledsagere  

Tid: Første onsdag i desember kl 11. Ca 80 personer.  

Samarbeidspartnere: Aktivitetssenter/dagtilbud, boenheter og skoler i Bodø kommune. 

Ansvarlig: Diakonen i Rønvik i samarbeid med byens andre diakoner.  

Kommentar: Arrangementet passer godt i kirken vår med god tilgjengelighet. Langsiktig 

arbeid med utbygging av nettverk for kontakt og samarbeid mellom kirke og brukere i alle 

aldre. 
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Tiltak 24: Dagtilbud for eldre 

Målsetting: Utrede muligheten for at Rønvik menighet kan være et supplement for Bodø 

kommune med dagplasser en dag i uka fra 9 til 16.  

Hva: Frokost, kaffepause, middag. Eldretreff i midten. Aktiviteter i Kirkestua.  

Tid: Fra 1. januar 2017? 

Samarbeidspartnere: Bodø kommune 

Ansvarlig: En ansatt på deltid i 20 % stilling.  

Kommentar:  

 

Tiltak 25: Hybelstue for videregående elever 

Målsetting: Utrede muligheten for at vi en dag i uka kan tilby middag for hybelboende elever. 

Hjelpe til at ungdommer ikke får psykiske problemer.  

Hva: Servere en billig middag, tilby bruk av vaskemaskin, sosialt felleskap og omsorg.  

Tid: fra 2017? Vi venter og ser hva som skjer med hybelstua på Villa vekst. 

Samarbeidspartnere: Bodø kommune. Nordland fylkeskommune. 

Ansvarlig: En ansatt på deltid i 20 % stilling 

Kommentar: Vi vet at mange hybelboende elever strever med å bo alene. De spiser dårlig og 

de har problemer med å komme seg på skolen.  

 

 

For diakoniutvalget    For menighetsrådet 

 

 

 

 

 

Vigdis Larsen     Margrethe Lundgård Riibe 

diakon      leder  

 


