
   DIAKONIPLAN 

for  

Lillehammer, Nordre Ål og Søre Ål menighet  

2018 – 2022   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Visjonen for Den norske kirkes diakonale   

    tjeneste er: 

  

     Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det  

     skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.  
 

 

 

 

                                           Definisjon på diakoni: 

 

 “Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.  

   Den er evangeliet i handling og uttrykkes  

   gjennom nestekjærlighet, inkluderende  

   fellesskap, vern om skaperverket og kamp for    

   rettferdighet.” 
 

 

 

 



Nestekjærlighet  

Som mennesker er vi avhengig av hverandre. Vi trenger alle å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. 

 

Mål:    

1. Kirken og menighetene inspirere til et liv i nestekjærlighet. 

2. Menighetene har omsorgsarbeid tilpasset utfordringer innenfor vår lokale kontekst og behov. 

Tiltak: 

- Forbønnstjeneste. Bruke bønnelapper- og krukke i Gudstj. 

- Se det enkelte menneske i ulike livsfaser 

- Åpen kirke for stillhet, lystenning o.l. ved behov 

 

- «Musikk til minne» i Lillehammer kirke 

- Invitere etterlatte til gudstjeneste m/ kirkekaffe 1x pr.år. 

- Allehelgen-samling for 12-åringer 

- Sorg- og sjelesorgarbeid 

- Sorggrupper i samarbeid med Frivilligsentral og LEVE 

- Kirkens Nødhjelp`s Fasteaksjon 

 

- Tilstedeværelse på Helsehuset- samtaler, besøk og veiledning 

- Andakt på Helsehuset 

- Andakt/ gudstj/ adventstunder på bo-og servicesentrene 

- «Tid for tanker» - en delestund på bo- og servicesentre 

- Representant i kommunalt Kriseteam 

Menighet: 

Alle 

Alle 

Alle 

 

Lillehammer 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Tidspunkt: 

Hele året 

Ved hver kontakt 

Ved kriser og aktuelle 

høytidsdager 

Lørdag før allehelgensdag 

Allehelgenssøndag 

1.pr.år 

Hele året 

1x pr.mnd 

Fastetiden 

 

1x pr.uke -onsdager 

2.hver onsdag  

4 x pr.år 

1 x pr.mnd på hvert senter 

Ved behov   

Ansvarlig: 

Prester 

Alle 

Prester, diakon, menighetsråd 

 

Diakon, prest, organist 

Menighetsråd, menighetssekr, prest 

Menighetsped., prest, diakon 

Prester, diakon 

Diakon 

Menighetsråd, diakon, prest, 

menighetssekr.  

Diakon 

Prester, organist, diakon 

Prest, diakon, menighetsråd 

Diakon 

Sokneprest i Lillehammer menighet 



- Representant i styret for Kirkens SOS, og årsmøtedeltagelse  

  fra menighetsrådene. 

- Årsmøterepresentant i stiftelsen Lillehammer Frivilligsentral 

- Samarbeid med kommunale tiltak, Havang, Nansen  

  Fredssenter, Frelsesarmeen, Kirkens SOS, Krisesenter og  

  Frivilligsentral o.l. 

Alle 

 

Alle  

Alle 

 

Jevnlig 

 

1 x pr.år 

Jevnlig kontakt og 

samtaler ved behov 

 

Diakon+ sokneprest i Lillehammer  

og menighetsråd 

Menighetsråd 

Diakon + andre ansatte ved behov 

 

 

 

 

Inkluderende fellesskap 

Grunnleggende i den kristne tro er at mennesker er skapt til fellesskap, og det gode fellesskap gir mulighet for alle til både å gi og ta imot. 

 

Mål:    

1. Menighetenes fellesskap er åpne og inkluderende. 

2. Menighetene deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk i lokalsamfunnet. 

Tiltak: 

- Se den enkelte som kommer til våre ulike arrangement og  

  aktivt ta kontakt med  nye. 

- Babysang 

- Krølletreff 

- 4-års bok 

- Høst-tur for 5 åringer   

 

-  6-års-bok     

Menighet: 

Alle 

 

N.og S. Ål 

Alle 

Alle 

Alle  

 

Alle 

Tidspunkt: 

Hele året 

 

Kurs på 8 x pr.semester 

1-2 x pr.semester 

1 x pr.år 

1 x pr.år 

 

1 x pr.år 

Ansvarlig: 

Alle 

 

Frivillige, menighetsped. bidrar 

Menighetspedagog 

Menighetsped, prest, menighetsråd 

Menighetsped. KFUK/KFUM-

speidere 

Menighetsped, prest, menighetsråd 



-  Kongebarn (8 år)  

-  Lego/minecraft (10 år)   

- Påskemåltid (11 år)   

-  UTroLi -Ledertrening (15-18+ år)      

- Barnekor (Knøttekor, Smashing og Pepper)     

- Familiemiddag  

- SALT TenSing Lillehammer 

- Konsert med Sing Song Singers 

- Hyggetreff + tur 1 x pr.år 

- Hyggestund 

- Juletrefest 

- Frivillighetsfest/ Menighetsfest 

- Rekruttere og ivareta frivillige medarbeidere 

- Morgensang m/ samtale og kaffe   

- Kirkeskyss  

- Gudstjenester der ulike samarbeidspartnere blir trukket  

   med  i planlegging og gjennomføring. 

- Kirkekaffe etter gudstjenester 

- Støtte tiltak for ”samhold i mangfold” og dialogarbeid på  

  tvers av kulturer og religioner. 

- «Samtale om tro og liv» 

- Bibelgruppe 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle  

N. og S. Ål 

Nordre Ål 

Alle 

Nordre Ål 

Nordre Ål  

Lillehammer 

Alle 

Alle 

Alle 

Nordre Ål 

Lhmr/ S. Ål 

Alle 

 

Alle 

Alle 

 

Søre Ål 

S. Ål 

1 helg pr.år 

2 x pr.år 

1 x pr.år 

Jevnlige samlinger 

2 – 4 x pr.mnd  

Annenhver torsdag 

Tirsdager i skoleåret 

1 x pr.år- advent  

Tirsdag 1 x pr.mnd 

Torsdag 1x pr.mnd 

I januar 

1x pr.år 

Hele året 

Fredager kl.9 

Hele året 

1x pr.år i hver menighet 

 

Hele året 

Hele året 

 

2 x pr.semester 

1x pr.mnd 

Kateket, menighetsped., frivillige 

   «                  «                   « 

Kateket, menighetsped., prest o.a. 

Kateket, menighetsped. 

Menighetsråd, frivillige, kantor 

Menighetsråd, frivillige 

Eget styre, diakon 

Menighetssekr.Geir Ole Dahlen 

Frivillige 

Frivillige 

Menighetsråd, menighetssekr, prest 

Menighetsråd 

Menighetsråd/ ansatte 

Prest/ menighetssekr. 

Menighetsråd/ frivillige 

Prester, diakon 

 

Menighetsråd/ frivillige 

Diakon, prester, menighetsråd 

 

Menighetsråd, prest og frivillige 

Frivillige 



 

 

Kamp for rettferdighet 

Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med menneskerettigheter både lokalt og globalt. 

 

Mål:  

1.   Kirke og menighetene engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. 

2.   Kirke og menighetene står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket, og være en åpen og inkluderende kirke for alle. 

Vern om skaperverket 

Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt. 

 

Mål:    

1. Kirke og menighetene arbeider aktivt med å skape lokal forståelse for menighetenes ansvar i å ivareta skaperverket.  

2. Menighetene og den enkelte tar de globale klimautfordringene på alvor og bidrar til en positiv livsstil som fremmer balanse. 

Tiltak: 

- Grønn menighet 

- Iverksette og opprettholde valgte tiltak innen diakoni,   

  gudstjenesteliv, undervisning, informasjon, innkjøp, energi,  

  transport og avfall. Se egen plan. 

- Byttemarked i samarbeid m/ Misjonsmarked trosopplæring, 

   Naturvernforbundet evt andre 

- Arrangere Pilegrimsvandring på leden i vår kommune.  

- Skaperverkets søndag markeres i gudstjenesten 

- Pilegrimsvandring for 13-åringer 

- Delta i kommunens Bærekraftutvalg 

Menighet: 

Alle 

Alle 

 

 

Alle 

 

Alle 

Alle  

Alle 

Alle 

Tidsspunkt: 

Hele året 

Hele året 

 

 

1 x pr.år 

 

1 x pr.år 

1 x pr.år 

1x pr.år 

Jevnlige møter 

Ansvarlig: 

Menighetsråd/ ansatte 

Menighetsråd, diakon, prester, 

kateket, kirketjenere 

 

Diakon, menighetsråd, frivillige 

 

Prest, menighetsråd, diakon 

Prest, diakon 

Menighetsped, kateket, prest, diakon 

Diakon 



Tiltak: 

- Tårn-agenthelg 

 

- Misjonsmarked 

- Lys Våken (11 år)   

 

- Temagudstjeneste i samarbeid med kommunale tiltak og  

  organisasjoner, hvor liturgi er utformet med tanke på å  

  fremme fokus på f.eks. verdighet, klima, psykisk helse,     

  rettferdighet, solidaritet, menneskeverd. 

- Delta i samråd menighet og Misjon (SMM), og støtte  

  misjonsprosjekt med diakonale fokus. 

- Bidra til rettferdig handel jfr tiltaksplan for Grønn menighet 

- Oppnevne og bruke menighetens internasjonale kontakt. 

- Aktivere hele menigheten i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  

- Global dag på konfirmantleir 

- Fredsarrangement i samarbeid m/ ulike tros-og livssynsamf. 

Menighet: 

Alle 

 

Alle 

Alle 

 

Alle 

 

 

 

Alle 

 

Alle 

Alle 

Alle  

Alle 

Alle 

Tidsspunkt: 

1x pr.år 

 

1 x pr.år 

1 helg pr.år 

 

1 x pr.år i hver menighet 

 

 

 

Hele året  

 

Hele året 

Hele året 

Fastetiden 

Uke 31 

1 x pr.år FN-dagen 24.okt. 

Ansvarlig: 

Menighetsped., prest, organist, 

kirketjener, frivillige 

Menighetsped., kateket, frivillige 

Menighetsped., prest, organist, 

kirketj.,diakon, menigh.råd, frivil. 

Prester, diakon, menighetsråd 

 

 

 

Menighetsråd, Anne Berit Gillebo, 

prester, diakon 

Menighetsråd, ansatte 

Diakon, prester, menighetsråd 

Menighetsråd, ansatte 

Diakon/ kateket/ prest  

Diakon, Ressursgr.for diakoni 

 

 

KONTAKTINFORMASJON: 

Lillehammer kirkekontor: mailadr: post@kirkekontoret.no tlf. 61270888 

Diakon i Lillehammer: mailadr. ss775@kirken.no tlf. 97991322 

 

mailto:ss775@kirken.no

