Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter
2014 - 2016

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

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

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.

Diakonien 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 hverdagsliv i tjeneste. Det gjelder alle
aldersgrupper.

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

De diakonale utfordringene sammenfattes her i:
› nestekjærlighet
› inkluderende fellesskap

Diakonien er både en grunntone i alle forhold i
menigheten, og den konkretiseres i egne
tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller
ingen bryr seg.

› vern om skaperverket
› kamp for rettferdighet
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TJØME OG HVASSER
MENIGHETER

DESEMBER
NOVEMBER

OKTOBER

- Allehelgensaften
- Oppstart sorggrupper
- Nattkirke
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-

- Julemarked
- Julemesse
- Eldres kirkedag
- Lys Våken
- Blomsterhilsen

JANUAR
- Diakonisøndag
- Juletrefest
- Leksehjelp
- Cafe. com in
- Småbarnstreff
- Tårnagent

- HalloVenn
- Ung Messe
- Moteshow
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-

FEBRUAR
- Reunion
- Konfirmantleir
- Nattkirken
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-

SEPTEMBER

MARS

- Frivillighetsfest
- Nattkirke
- Gitarskole
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-

- Tårnagenthelg
- Konfirmantleir
- Eldres kirkedag
- Leksehjelp
- Cafe. com in

DIAKONI
- hele året

AUGUST

April

- Gullkonfirmanter
- ”Praten”
- Formiddagstreff
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-

- Fasteaksjon
- Loppelevering
- Dugnad
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-

JULI

JUNI

MAI

- Sommerkvelder

- Busstur
- Loppemarked
- Eldres kirkedag

- Paintballklubb
- LAN klubb
- Nattkirken
- Leksehjelp
- Cafe. com in
-
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Nestekjærlighet
Hovedmål:
› Tjøme og Hvasser menigheter ønsker å vise en nestekjærlighet preget av likeverd, verdighet og gjensidighet.
› Menighetene ønsker å ha et omsorgsarbeid som inspirere til et liv i nestekjærlighet.
› Diakonien har en spesiell oppgave overfor menneske
mennesker i utsatte livssituasjoner og ønsker å være der.
Delmål

Tiltak

Gjennomføring

Ansvar

Samarbeid

Være til stede for
mennesker som ønsker å
snakke med noen fra
kirken.

Tilby samtale på forespørsel
forespørsel.

Kontinuerlig

Prest, diakon

Bekjentgjøre samtaletilbudet
som gis av Kirkens SOS

Tilby personlig forbønn på forespørse
forespørsel.

Kontinuerlig

Prest, diakon

Kontakt med institusjonene
institusjonene.

Kontinuerlig

Prest, diakon

Bønnestasjoner og personlig forbønn i
enkelte gudstjenester.

Kontinuerlig

De som forbereder
gudstjenestene

Nattkirken - tid for håp, innsikt og
fordypelse.

To ganger i
semesteret.
Oppstart høst
2015

Diakon, frivillige

Åpen kirke.

Sommerhalvåret

Frivillige

Skape rom for stillhet og
ettertanke i hverdagen.

Ledelse sykehjem
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Motvirke ensomhet og
isolasjon.

Besøkstjeneste – frivillig besøksvenn som
kommer på besøk jevnlig.

Kontinuerlig

Diakon, frivillige

«Bringe kirken ut» til de
som ikke kommer seg til
kirken

Blomsterhilsen i adventstiden.

Desember

Diakoniutvalg

Andakt på sykehjem og ”Rødstoppen”.
Hyggetreff på ”Rødstoppen”.

Annenhver
Prest, diakon
torsdag formiddag

Holde kontakt med menighetsmedlemmer
som ikke lenger klarer å komme i kirken.

Kontinuerlig

Diakon, diakoniutvalg,
frivillige

Tilby institusjonsbesøk med nattverd
(sognebud) til de som av helsemessige
årsaker ikke klarer å komme i kirken.

Kontinuerlig

Prest, diakon

Informere om sorggruppe - tilbud i regi av
kirken i domprostiet.

Kontinuerlig

Diakon

Gudstjeneste på Allehelgensaften. De som
har mistet noen i løpet av det siste året,
mottar invitasjon i posten.

Første søndag i
november

Prest, diakon

Tilbud om individuell samtale på
forespørsel.

Kontinuerlig

Prester, diakon

«Sorgen det ikke sendes blomster til»,
samtalegrupper etter samlivsbrudd.

Oppstart en gang
pr. semester

Diakon videreformidler
informasjon

Gi tilbud til mennesker i
sorg

Ledelse sykehjem

Andre menigheter i
domprostiet

Samarbeidsopplegg for alle
menighetene i domprostiet
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Inspirere menigheten til
nestekjærlighet i praksis
gjennom forkynnelse og
synliggjøring av diakoni.

Løfte frem diakonale verdier i forkynnelsen
i gudstjenestene og andre steder der
menigheten møtes.

Kontinuerlig

Diakon, diakoniutvalg,
frivillige

Fortelle om menighetens diakonale arbeid i
forskjellige sammenhenger.

Kontinuerlig

Diakon, diakoniutvalg
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Inkluderende fellesskap
Hovedmål:
› Tjøme og Hvasser menigheter ønsker å bygge fellessk
fellesskap som er åpne og inkluderende.
› Menighetene ønsker å bidra i å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunnet.
Gudstjeneste som fellesskap:
Delmål

Tiltak

Gjennomføring

Ansvar

Å styrke gudstjenesten som
et inkluderende fellesskap.

Kirkeskyss.

Hver søndag

MR, frivillige

Kirkeverttjeneste.

Alle gudstjenester

Menighetssekretær

Trykte gudstjenesteprogrammer
gudstjenesteprogrammer.

Alle gudstjenester

Prest

Medvirkende frivillige i gudstjenesten representerer
mangfoldet i menigheten
menigheten.

Kontinuerlig

De som forbereder
gudstjenesten

Forbønn som gjenspeiler ulike livssituasjoner og
erfaringer.

Kontinuerlig

Prest eller den som
forbereder forbønn

Gi rom for menneskers ulike
livssituasjoner og behov i
gudstjenesten.

Være en menighet for alle
aldersgrupper.

Samarbeid

Staben
Tilrettelegge praktisk for at kirkerommet og
gudstjenesten blir tilgjengelig for alle
alle.

Alle gudstjenester

Kirkekaffe.

Hver søndag

Komite av frivillige
6

Allehelgensdag: skriftlig invitasjon til pårørende
som har mistet noen det siste året.

Første søndag i
november

Prest, diakon, kantor

Familiegudstjenester med spesiell fokus:
4-årsboka (4-åringer inviteres)
Skolestart (6-åringer inviteres)

Alt en gang i året

Prest, kantor, trosopplærer

Ung Messe.

En gang pr. semester

Prest, diakon, kantor,
trosopplærer

Gullkonfirmanter - gudstjeneste og fest.

En gang i året
August 2015

Prest, diakon, frivillige

Eldres kirkedag - institusjonene inviteres til
gudstjeneste.

Tre ganger i året:
Prest, diakon, kantor
Jul - Tjøme kirke
Påske - Furulund
Sommer - Tjøme kirke

Ledelse
sykehjem
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Møtesteder for ulike aldersgrupper:
Delmål

Tiltak

Gjennomføring

Ansvar

Styrke sosiale bånd
mellom mennesker.

Småbarnstreff - sang og felleskap.

Hver 2. onsdag

Trosopplærer, kantor, (diakon)

Formiddagstreff - mat, felleskap, andakt.

Hver 2. onsdag

Diakoniutvalg, diakon og prest

”Praten” - formiddagstreff.

Hver 2. mandag

Hvasser menighetsråd

”Busstur” - hele menigheten inviteres.

En onsdag i juni

Diakoniutvalg, diakon og prest

Julemessen – inntekten går til
kirkeringen.

Fredag før 1 søndag i
advent

Kirkeringen

Julemarked - inntektene går til Fredtun.

Andre helgen i
desember

Diakon, frivillige

Loppemarked - inntektene går til arbeid
blant barn og unge.

Helgen før
sankthansaften

Diakon, ansatte, frivillige

Stille dag – en smak av retreat.

En lørdag april - mai
Vår 2015

Prest, diakon, frivillige

Bibelgrupper - samtale om tro og liv.

Kontinuerlig

Frivillige, drives selvstendig

Tilrettelegge for
inkluderende møtesteder,
der mennesker i ulike
livssituasjoner får delta
på sine premisser, finne
sin tilhørighet og kjenne
seg hjemme i kirken.

Samarbeid
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Juletrefest - vi feirer ”hellig tre konger”.

Første søndag i januar

Ansatte, frivillige

Leksehjelp - mat, felleskap og hjelp.

Hver mandag

Diakon, frivillige

Cafe. com in - rusfri ungdomscafe.

Hver fredag

Diakon, frivillige

Tjøme LAN - klubb - ut av kjelleren!

4 ganger i året

Diakon, frivillige

Tjøme Paintball klubb - ut i skogen.

Vårsemester

Frivillige, diakon

Tjøme menighets gitarskole - mestring.

Høstsemester

Diakon

Konfirmantsamlinger / grupper / leir.

September - mai

Ansatte, frivillige

HalloVenn - vennefest for hele øya.

31. oktober

Ansatte, frivilige

Lys Våken - felleskap i kirken.

Natt til 1. søndag I
advent

Ansatte, frivillige

Tårnagenthelg - oppdage sammen.

Februar

Ansatte, frivillige

Moteshow - innsamling til leksehjelpen.

Oktober

Diakon, frivillige

Dugnad på Fredtun.

April

Fredtunstyret

Tjøme Røde Kors

Tjøme Røde Kors
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Menighetens frivillige:
Delmål

Tiltak

Gjennomføring

Ansvar

Anerkjenne frivilliges
innsats

Inspirasjonsfest for alle
frivillige i menighetene.

Høst 2014

Stab og menighetsråd

Få kjennskap og tilhørighet,
utvide nettverk gjennom
deltagelse

Frivillighetsperm.

Vår 2015

Diakon, ansatte, råd

Samarbeid
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Vern om skaperverket
Hovedmål:
› Tjøme og Hvasser menigheter ønsker å arbeide med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk.
› Menighetene ønsker å motvirke en kultur som utarmer jordas ressurser.
Delmål

Tiltak

Gjennomføring

Ansvar

Samarbeid

Være Grønn menigheter:
- Ha miljø, forbruk og
rettferd som tema i
gudstjenester og på ulike
samlinger
- Gjøre driften av kirken
mer miljøvennlig
- Inspirere enkeltmennesker
til grønne valg og
handlinger

Bli sertifisert som ”Grønn menighet” innen slutten av
2015.

Kontinuerlig
Høst 2015

Diakoniutvalg,
menighetsråd, ansatte,
frivillige

”Skaperverk
og bærekraft”

Ta med miljø, forbruk og rettferd som tema i
gudstjenestens forbønn.

Kontinuerlig

De som forbereder
gudstjenesten

Arrangere loppemarked. Fokus på gjenbruk.

Helgen før
sankthansaften

Diakon, ansatte,
frivillige

Skaperverkets dag – gudstjeneste og kirkekaffe i
samarbeid med Bartimeus - konfirmantene (høst 2015)

En søndag i året

??

??
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Kamp for rettferdighet
Hovedmål:
› Tjøme og Hvasser menigheter ønsker å engasjere seg i arbeidet for rettferdig fordeling av verdens ressurser.
› Menighetene ønsker å stille seg ved siden av medmennesket, ikke som passive tilskuere, men i aktivt engasjement.
Delmål

Tiltak

Gjennomføring

Ansvar

Samarbeid

Bevisstgjøre
menighetene på
internasjonal
diakoni

Delta i KNs fasteaksjon:
- Innsamlingsaksjon
- Undervise konfirmanter

08. april 2014
? april 2015

Diakon, prest og frivillige

Kirkens Nødhjelp

Menighetenes misjonsprosjekt gjennom Det norske
misjonsselskap: støtte blindeskolen
lindeskolen i Antsirabe,
Madagaskar.

Fire søndagsofringer Menighetsrådet
pr. år. Besøk fra DNM Misjonsutvalget
Diakoniutvalget
Barn og ungdomsutvalget

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

Noen søndager i året

Menighetsrådene, prest

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

Engasjere seg for utsatte tiltak / gruppe
grupper /
enkeltpersoner i lokalmiljøet.

Kontinuerlig

Diakon, prest og frivillige

Handle fairtradeprodukter.

Kontinuerlig

De ansatte

Bidra økonomisk
til prosjekter
gjennom etablerte
organisasjoner

Å være en
samfunnsaktør i
engasjementet for
en mer rettferdig
verden

Det Norske
Misjonsselskap

Den lokale komiteen
for TV-aksjonen
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