
Med måloppnåelse 2015. 

DIAKONIPLAN FOR VÅR FRELSERS MENIGHET 2015 - 2016. 
I tråd med Vår Frelsers menighets visjon ønsker vi at: 
- Medmennesker i alle livssituasjoner møtes med nærhet og omsorg. 
- Det skapes trygge og trivelige møteplasser for mennesker i alle aldere. 
- Vern av skaperverket og kamp for rettferdighet skal prege alt vårt arbeid. 
 
Vi tror at alle har noe å bidra med og oppmuntrer den enkelte til å bidra med sitt!  
 
MEDMENNESKER I ALLE LIVSSITUASJONER MØTES MED NÆRHET OG OMSORG 
Tiltak Mål Målgruppe Ansvarlig Måloppnåelse 

2015 

BESØKSTJENESTE 
Ansatte og frivillige går på 
besøk til de som ønsker 
besøk fra menigheten  
Følge opp besøks-venner. 
Kurs for nye besøksvenner 
ved behov. 

At mennesker skal 
få oppleve 
fellesskap og 
kontakt 

Mennesker som i 
kortere eller lengre 
tid er forhindret i å 
delta i menighetens 
gudstjenester o.a. 

Diakon/prest 
Diakoniutvalget 
 

Mange i menigheten 
får besøk av frivillige 
og ansatte. Diakonen 
har kontakt med noen 
aktive frivillige 
besøkere. Vi kunne 
trengt flere, men har 
ikke hatt kurs . 

JULEHILSEN 
Gå på før-julebesøk til 
hjemme bundne og 
ensomme, med brev og 
blomst. 

Huske på dem i 
menigheten som 
sjelden kommer 
seg ut til 
fellesskapet 

Mennesker i 
menigheten som 
tidligere har vært 
med i menighets 
fellesskap. 

Staben, 
Diakoniutvalget og 
andre frivillige i 
menigheten 

ca40 fikk besøk med 
blomst og brev i 
advent. 

SORGARBEID 
- Tilby sorggrupper i 
samarbeid med de andre 
menighetene på 
Haugalandet. 
 
- Invitere til Alle Helgens 
gudstjeneste  

Gi omsorg og støtte 
for den enkelte til å 
leve med sorgen 

Mennesker som er i 
sorg etter tap. 
 
 
De i menigheten 
som har mistet en 
av sine kjære siste 
året.  

Prestene og 
diakonen sammen 
med frivillige 
 
 
Prest og diakoni-
utvalg 

Vi hadde tilbud om 
sorggrupper sammen 
med de andre 
menighetene. Ingen 
gruppe hos oss. Alle 
Helgens 
gudstjenesten var 
godt besøkt. 

OMSORG FOR 
RUSAVHENGIGE 
Diakonen er ute på 
«diakonalgang» på gaten, 
under broen og på TETRE. 
Julegudstjeneste. 

Gi mennesker som 
sliter med 
rusavhengige et 
spesielt tilbud om 
samtale og 
gudstjeneste 

Rusavhengige Diakon og prest i 
samarbeid med 
frivillige og TETRE; 
Kirkens Bymisjon 
og Frelsesarméens 
bo- og 
omsorgssenter 

«Diakonalgang» og 
julegudstjeneste ble 
gjennomført. I tillegg 
hadde vi grilltur med 
mer enn 20 deltakere. 
Vi delte ut ullstillongs 
og sokker til 40 
personer. Vi hadde 
tur Karmøy rundt.  

ÅPEN KIRKE 
 

Kirken er mest 
mulig åpen for 
stillhet 
 

Alle som har behov Frivillige er 
ansvarlige etter 
turnus satt opp av 
daglig leder 

Gjennomført. 

SAMTALE/ 
SJELESORG 

Åpent tilbud 
 

Alle som har behov 
 
 

Diakon og prest ca 370 samtaler er 
gjennomført i løpet av 
året 

OMSORG VED LIVETS 
SLUTT 

Alvorlig syke og 
døende og deres 
pårørende får 
relevant tilbud om  
samtale 

Alle som bor innen 
vår menighets  
grenser, og på 
Lindrende avd. 
Vardafjell 

Diakon og prest.  
 
 
Diakon på 
Vardafjell 

Diakonen er ukentlig 
på Vardafjell. Vi har 
og gjort  tilbudet kjent 
gjennom informasjon i 
en folder 

SAMHANDLING MED 
SYKEHJEMMENE 

Regelmessig besøk 
på sykehjem med 
andakt og tilbud om 
samtale 

Sykehjemmene 
som ligger i vår 
menighet 

Prest og diakon Hver 14 dag på 
Haraldsvang. Hver 
uke på Vardafjell. 
Hver mnd på Havnab 
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DET SKAPES TRYGGE OG TRIVELIGE MØTEPLASSER FOR MENNESKER I ALLE 

ALDRE 
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HØSTTUR 
Arrangere en 4-5 dagers 
tur august/september 
 

DAGSTUR – JUNI 
 

Tilbud om 
fellesskap og tur i 
trygge omgivelser 
 
 
 

Eldre i byen og 
andre som ønsker 
å være med 

Diakoniutvalget i 
Vår Frelsers  
 
Rossabø og Skåre 
menigheter 

Årets høsttur gikk til 
Hermon med 61 
deltakere. 
 
Dagstur ble avlyst. 

JUBILANTFEST 
Invitere til fødselsdags-
selskap om våren. 

 

Gjøre stas på 
jubilantene i 
menigheten. 

Jubilanter over 75 Diakoniutvalget 90 gjester (50 
jubilanter) kom. Petter 
Steen jr. var kåsør. 

FORMIDDAGSTREFF 
UNDER SENIOR-
FESTIVALEN 
 

Alle eldre i byen får 
spesiell invitasjon til 
kirken/menighets-
huset 

Eldre på 
institusjoner og de 
som bor hjemme 

 Diakoniutvalget i 
samarbeid med 
Sanitetsforeningen 
og Haugaland 
videregående kole. 

220 tilstede – godt 
samarbeid med 
Sanitetsforening og 
Haugaland 
videregående 

JULEGUDSTJENESTE 
FOR ELDRE 
 

Også de som ikke 
kan komme julaften 
kan få oppleve 
julegudstjeneste i 
VF Kirke 

Eldre som bor i Vår 
Frelsers menighet  

Diakoniutvalget i 
samarbeid med 
Seniorrådet. 
 

ca 90 tilstede i kirken 
70 på menighetshuset.. 
Halvparten kom fra 
institusjonene 

KIRKEKAFFE- 
KIRKEVERTER 
 

Styrke det sosiale 
fellesskapet og at 
alle føler seg 
velkomne. 

Hele den 
gudstjeneste-
feirende menighet. 

Frivillige er 
ansvarlige etter 
turnus satt opp av 
daglig leder. 

Godt gjennomført 

KIRKESKYSS  
Minst en søndag hver 
måned 

At alle skal ha 
mulighet til å delta i 
gudstjeneste-
fellesskapet 

Mennesker som 
har vanskelig for å 
komme seg ut uten 
hjelp. 

Diakonen i 
samarbeid med 
frivillige 

Gjennomført – i snitt 2 
– 4 som benytter 
tilbudet. 

ÅPENT HUS 
FREDAGER 
Treff hver fredag etter 
formiddagsandakt i kirken. 
Alle fredager utenom 
høytidene. 

Gi mulighet til 
fellesskap også 
utenom søndagen 

Pensjonister, 
hjemmeværende 
og andre som har 
mulighet til å 
komme på 
formiddagstreff. 

Diakonen i 
samarbeid med 
frivillige. 

Gjennomført som 
planlagt. 30 – 50 
kommer hver uke. 

LØRDAGSKAFÉ  
FOR VOKSNE MED 
UTVIKLINGSHEMMING.    
Første lørdag i måneden 
fra kl. 12-13.30. 
 
Delta aktivt i en til to 
gudstjenester pr. år. 

Gi tilbud om et 
kristent fellesskap 
for voksne 
mennesker med 
utviklingshemming. 
 
Stimulere til 
integrering i 
menigheten. 

Mennesker med 
utviklingshemming 
og andre 
interesserte 

Diakonen og en av 
prestene sammen 
med frivillige. 

Gjennomført som 
planlagt. Det har 
vært ca 45 deltakere 
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VERN AV SKAPERVERKET OG KAMP FOR RETTFERDIGHET SKAL PREGE 
ALT VÅRT ARBEID 
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KIRKENS NØDHJELPS 
FASTEAKSJON 
 

Være med å skape 
en mer rettferdig 
verden 

Konfirmanter og 
konfirmantforeldre 
sammen med 
andre voksne i 
menigheten 

KN-kontakt, diakon, 
stab, menighetsråd.   

Årets fasteaksjon ble 
gjennomført på en 
god måte, mye 
informasjon og 
mange foreldre og 
andre voksne var 
med. For første gang 
samlet vi inn over 
kr.100.000,-- 

BENYTTE FAIRTRADE 
OG ØKOLOGISKE 
VARER NÅR DET ER 
MULIG. 
KILDESORTERING 

Bidra til mer 
rettferdig fordeling i 
verden 
 
Ta vare på miljøet 

Oppmuntre alle i 
menigheten 

Alle grupper i 
menigheten. 

Menigheten bruker 
alltid Fairtrade kaffe 
og også blomster så 
ofte som mulig 

 

 
 
ANNET 
Tiltak Mål Målgruppe Ansvarlig Måloppnåelse 

TEMAKVELDER 
Diakoni 
 

Utfordre til diakoni Avhengig av aktuelt 
tema 

Diakoniutvalget Vi arrangerte klima 
seminarer – «Veien til 
Paris» – 11. februar 
sammen med 
KFUK/KFUM 
Haugaland og K N  

BARN ER BRA-
FESTIVALEN 
Diakoni- og miljøpatrulje 
Diakonikrok 
 

Barn lærer om og 
praktiserer diakoni 
og miljøvern 

Deltakere på Barn 
er Bra festivalen 

Diakonen? 
 
 
Frivillige 

Gjennomført av 
trosopplærer og 
frivillige 

 
SKOLE/KIRKE-
SAMARBEID 

 
Undervise alle 
6.klasser i diakoni. 
 
 
Undervise alle 
4.klasser i sorg 

 
6.klassene på 
Solvang, Røvær og 
Skåredalen skole. 
 
4.klassene på de 
samme skolene. 

 
Diakonen 
 
 
 
Prest og diakon 

 
Ikke gjennomført fordi 
skolene ikke ønsket 
dette i 2015. 
 
Ikke gjennomført på 
grunn av kapasitet 

 
KONFIRMANTENE 

 
Utfordre til diakoni, 
"se" de konf. som 
trenger noe ekstra.. 

 
KONFIRMANTENE 

 
Diakon og prest 
 

 
Gjennomført 

 
TROSOPPLÆRINGEN 
Oppdrag diakoni  
Skolestartleir 

 
Se 
trosopplæringsplan 

 
Se 
trosopplæringsplan 

 
Trosopplærer og 
diakon 

 
Skolestartleir 
gjennomført, men til 
oppdrag diakoni var 
det for få påmeldte 

 
 


