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Plan for diakoni i Grimstad menighet 2020 - 2023 
 

Forord  
Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste: 

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

 

Den norske kirke definerer diakoni slik: 

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

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 

I Grimstad menighet er visjonen tilhørighet, tro og tjeneste. 

Alle aktiviteter som foregår i menigheten har noe av diakoniens dimensjon i seg. Korarbeid, 

trosopplæring og gudstjenesteliv bidrar til å bygge relasjoner og inkludere mennesker i tros- og 

menighetsliv. Plan for diakoni i Grimstad menighet vil ha fokus på de områdene som faller 

utenom trosopplæring og gudstjenesteliv.  

Den bygger på definisjonen av diakoni i Plan for diakoni for Den norske kirke. 

De diakonale utfordringene sammenfattes her i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 

om skaperverket og kamp for rettferdighet.  

Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. 

Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for 

hverandres verdighet er grunnleggende. Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste.  

 

Plan for diakoni i Grimstad er hele menighetens diakoniplan, ikke bare diakonens og 

diakoniutvalgets arbeidsdokument! 
 

Planen tar sikte på å fokusere på viktige oppgaver og utfordringer på vei mot å virkeliggjøre 

menighetens visjon og hovedmål. 

 

 

Grimstad 20.02.2020 

Inger Johanne Bolstad - diakoniutvalgsmedlem 

Trygve Bergland – diakon 

 

 



  

Mål for diakoni i Grimstad menighet 
I Grimstad menighet kan alle kjenne at de hører til i trosutøvelse og tjeneste.  

- Vi møter mennesker med nestekjærlighet og inkluderende fellesskap. 

- Vi bidrar til en livsstil og et forbruk som verner om skaperverket og fremmer menneskeverdet. 

- Vi står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket og bidrar til kampen for rettferdighet 

og engasjerer oss i rettferdig fordeling av verdens ressurser 

 
 

 

”Det diakonale blikk” ser og gjør. 

 
Alle aktiviteter som foregår i Grimstad menighets regi bidrar til å bygge relasjoner og inkludere 

mennesker i tros- og menighetsliv.  

Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet danner 

grunnlaget for tiltakene i diakoniplanen. 

 

 

Tiltak  

1. Ha tilbud om forskjellige typer sorggrupper for å møte mennesker i sorg og utfordrende 

livssituasjoner med omsorg  

• Samarbeide med diakoner i Vest-Nedenes, Arendal og Aust-Nedenes prostier 

• Ha tilgjengelig informasjonsmateriell i våpenhuset  

• Samarbeide med andre f.eks. diakon i Arendal, om gruppe for de som har opplevd samlivsbrudd 

• Samarbeide med helsesykepleier/familiesenteret, kreftkoordinator om tilbud til barn/ungdom   

              Ansvar: Diakon, sokneprest  

   

2. Arrangement allehelgensdag 

• Hvert annet år med elever fra musikklinjen ved Dahlske videregående skole.  

• Hvert annet år med menighetens egne ressurser (2020) 

Ansvar: Diakon, diakoniutvalg, organist  

 

3. Blomsterutdeling til alle 85-åringer  
Ansvar: Diakoniutvalg, diakon 

 

4. Kirkekaffe etter gudstjenesten   
Ansvar: Menighetsråd, div. utvalg/kor, daglig leder   

             

5. Velkommen til Grimstad menighet  

• Ha tilgjengelig brosjyremateriell om aktiviteter/ hvem vi er  

               Ansvar: Diakoniutvalg, kirkeverter, daglig leder  

 



  

6. Besøkstjeneste 

• Bidra til mindre ensomhet 

• Rekruttere, følge opp og veilede frivillige 

• Samarbeid med kommunale tjenester, kartlegge behov 

• Samarbeid med andre menigheter/ organisasjoner 

Ansvar: Diakon, diakoniutvalg 

 

7. Kirkeskyss 

• Brosjyre om tilbudet 

• Informasjon/annonsering om tilbudet 

Ansvar: Diakoniutvalget, diakon 

 

8. Kirkemiddag 

• 2 ganger i semesteret 

• For hele menigheten 

Ansvar: Diakoniutvalg, frivillige, diakon, daglig leder, menighetsråd 

 

9. Hjerte til hjerte Julegaveaksjon 

• Samarbeid med Rasteplassen og andre 

Ansvar: Diakon, diakoniutvalg 

 

10. Diakoniens søndag          
Ansvar: Diakon, diakoniutvalg, sokneprest, organist 

                  

11. Bidra til å sikre retten til trosutøvelse og ivaretakelse av åndelige behov hos mennesker 

som mottar kommunale helsetjenester 

• Gudstjenester/andakter på Berge Gård  

• Institusjonsbesøk, hjemmebesøk, samtale, sognebud, nattverd 

• Dialog med sykehusprest i Arendal om pasienter fra Grimstad som ønsker kontakt 

• Dialog med fengselsprest i Froland om innsatte som skal bosettes i Grimstad (samarbeid med 

Tilstede, diakoner i nabokommuner)  

• Tilrettelagt HEL-gudstjeneste en gang i året 

• Samarbeid med Aktivitetshuset 

• Støtte opp om Alfsam-klubben (Fjære) 
Ansvar: Diakon, sogneprest, frivillige 

 

12. Samling for studenter 
• Samarbeide med studentprest 

• Samling/messe en onsdag i måneden 
Ansvar: Diakon, frivillige 

 

13. Bidra til å inkludere nye landsmenn og flyktninger i Grimstad 
• Samarbeid med Kvalifiseringstjenesten 

• Samarbeid med «Tilstede» 

• Rekruttere Vennekontakter 
Ansvar: Diakoniutvalg, diakon 
 



  

14. Kirkeofring til Kirkens SOS 

• Ha informasjons- og brosjyremateriell liggende tilgjengelig på kirkekontoret og i kirka 

• Bidra til å rekruttere frivillige 

Ansvar: Diakon, menighetsråd, kirkeverter  

 

15. Temakvelder   
Ansvar: Menighetsråd, kirkekontoret, diakoniutvalg, felles diakoniutvalg 

 

16. Fasteaksjon Kirkens nødhjelp  

• Øke menighetens deltagelse i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp 

• Dele ut fastebøsser i kirken 

• Eget opplegg for konfirmantene 

• Invitere flere grupper i menigheten til deltagelse på innsamlingsdagen 

• Gudstjeneste en søndag før påske med fokus på rettferdighet 

• Regnbuebønn/ -lys 

Ansvar: Diakon, diakoniutvalg, menighetsråd, sokneprest 

 

17. Sette miljø, forbruk og rettferdighet på dagsordenen 

• Oppfylle krav i sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn  

• Bruke kaffe/te som er merket rettferdig handel  

• Begrense bruk av engangsutstyr  

• Bidra til å nå FN`s bærekraftsmål 

Ansvar: Daglig leder kirkekontoret, menighetsråd, kirkeverter, diakoniutvalg 

 

18. Feire Skaperverkets søndag  

• Skaperverkets dag og/eller høsttakkefest 

• Samarbeid med speidere   

Ansvar: Menighetsråd, sokneprest, diakon, diakoniutvalg 

 

19. Støtte opp under menighetens misjonsprosjekt  
Ansvar: Diakoniutvalg, diakon 

 

20. Kirkeoffer til organisasjoner som fremmer menneskeverdet  
Ansvar: Menighetsråd 

 

 

 

Fra gudstjeneste til tjeneste.   

Sendelsesordene ved gudstjenestens avslutning «Gå i fred. Tjen Herren med glede» 

oppsummerer og utfordrer til diakoni i praksis.  

 

  

Grimstad 20.02.2020 

Vedtatt av menighetsrådet: 27.05.2020  

 



  

 

Fra Den norske kirkes gudstjenestebok 2011 

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler, ledd for ledd 

V.3.1 etter gudstjenesten  
Gudstjenestens sendelse er ingen avslutning, men en fortsettelse. Dette understrekes i den avsluttende 

rubrikken (se ledd 26), hvor det diakonale ved gudstjenesten tydeliggjøres, i tråd med Plan for 

diakoni. Her er det fremhevet at «før, under og etter en gudstjeneste gis det mange muligheter for 

delaktighet, for å se og bli sett, for å gi plass til mangfoldet».  

Kirkekaffe er den vanligste fellesskapssamlingen i forlengelsen av hovedgudstjenesten i norske 

menigheter. Den kan ha forskjellige former, avhengig av kirkerommet og muligheter til å bruke andre 

rom, og hva en ønsker med denne samlingen. Det kan være en enkel samling med en kopp kaffe og en 

kjeks bak i kirkerommet, i våpenhuset eller på kirkebakken, eller en samling ved småbord i et 

tilstøtende lokale. Menigheten kan ha faste rutiner, eller kirkekaffen kan variere fra gang til gang. På 

søndager med spesielle markeringen (jubileer, avskjed med og velkomst av medarbeidere, 

konfirmantpresentasjon osv.), utdelinger (fireårsbok o.l.) og deltakelse av spesielle grupper (f.eks. 

aldersbestemte grupper i trosopplæringen) er det naturlig med en utvidet kirkekaffe, gjerne med et 

program tilpasset de aktuelle personene og gruppene.  

Uansett hvilken form kirkekaffen har, er det viktig å tenke gjennom hva en vil med den. Ønsker en at 

dette skal være en åpen og uforpliktende samling før folk går hver til sitt etter gudstjenesten, er det 

viktig å legge dette til rette på best mulig måte. En bør unngå at folk som er nye i menigheten, 

opplever seg ekskludert. Kirkekaffe bør fungere som en god «kirkebakke», hvor en ikke sitter eller 

står i fast etablerte klikker og prater sammen, men hvor det er god sirkulasjon i fellesskapet. Kanskje 

må noen få et ansvar for at ingen skal føle seg utenfor.  

Tenk også gjennom hvordan kirkekaffen kan benyttes som en god «kirkebakke» for informasjon og 

opplysninger. Det kan settes opp plakater og deles ut foldere og program av forskjellige slag. 

Aktiviteter i menigheten kan ha egne små utstillinger. Det kan være utstillinger knyttet til dagens 

offerformål og spesielle tema. Kirkekaffen kan også være stedet for påmeldinger til turer, 

samtalegrupper, deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, osv.  

Den avsluttende rubrikken i Ordning for hovedgudstjeneste tydeliggjør også at den naturlige 

fortsettelsen av menighetens samling om Ord og sakrament er «soknebud, annen besøkstjeneste, 

forbønnstjeneste og andre handlinger». Liturgi og diakoni hører naturlig sammen. Noen kan ikke 

komme seg til kirken på grunn av alder og sykdom. Hvordan kan en hindre at de blir glemt? Hvordan 

kan en sørge for at de som ikke kan komme til gudstjeneste, kan få motta nattverden hjemme? 
Hvordan kan en få til en velfungerende besøkstjeneste og forbønnstjeneste? Hvilke diakonale 

handlinger er aktuelle i menigheten og samfunnet? På hvilken måte utfordrer gudstjenesten den 

enkelte og fellesskapet til tjeneste i hverdagen? Fra gudstjenesten i kirkerommet sendes vi ut til 

gudstjeneste i verden for å bære Kristi vitnesbyrd ut i livet – med våre ord og vårt liv. Denne tjenesten 

begrenses ikke til lokalsamfunn og nasjon. Vårt kall og oppdrag strekker seg herfra og «helt til 

jordens ender» (Apg 1,8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


