FRA DIAKONER I GRORUDDALEN PROSTI
Vi ser det som helt nødvendig ved det å være kirke at vi satser i forhold til
utfordringer i dalen; utsatte barn/familier, mange med lav utdanning trenger
arbeidstrening/tiltak for unge over 18 år (i samarbeid med NAV), ensomme
og/eller lite mobile eldre trenger f.eks. besøkstjeneste og/eller gode fellesskap i
nærmiljøet, mennesker med utfordringer knytta til folkehelse/psykisk helse ofte i
kombinasjon med andre utfordringer trenger bistand fra mennesker/tilbud med
spisskompetanse.

Som menighetsdiakoner har vi et stort og bredt ansvarsområde, og har ikke mulighet
for å gå tungt inn med spesialiserte tilbud. Det krever flere ansatte, og en annen måte å
jobbe på. Et samarbeid med andre som har spisskompetanse på ulike diakonale
områder kan komme godt med. Her vet vi at f.eks Kirkens Bymisjon er dyktige. Vi vet
også at det har foregått samtaler med tre mulige samarbeidspartnere. Det ser vi på som
veldig positivt da andre enn folkekirken også kan nå flere mennesker. Et viktig
anliggende for oss er at diakonene blir tatt med på råd/i diskusjoner i det videre
samarbeidet med organisasjonene NMS, Kirkens Bymisjon og KFUK-M. Og at det må
være reelle samarbeid som vil gjøre at man er likestilte samarbeidspartnere.
Mange av menneskene vi møter oppsøker ofte andre typer fellesskap enn det rent
gudstjenestefeirende fellesskapet. Det kan være formiddagstreff for voksne/eldre,
babysang, middagsserveringer, klubber for barn/unge, sorggrupper etc. Disse
fellesskapene er viktige arenaer for mennesker med ulike ressurser og behov samt ulikt
forhold/nærhet til kirken.
Fordi det i mange tilfeller er knapphet på ressurser er det viktig at tilbudene kan
oppsøkes i nærmiljøet. Lever man i en familie preget av lav inntekt/fattig husholdning,
kan man ikke prioritere å bruke av sine knappe midler til å pendle langt for å oppsøke
gode fellesskap med f.eks matservering.
Når man først har møtt et trygt og godt fellesskapstilbud i folkekirken i sitt lokalmiljø,
kan man kanskje også våge å oppsøke kirken til gudstjeneste. Det er også viktig at det
gudstjenestefeirende fellesskapet skjer i lokalmiljøet i Groruddalen. Mobiliteten er
som nevnt ikke alltid så stor i vårt område.
Kirkene i Groruddalen har fått mye kontakt med ungdom i våre lokalmiljø. I Romsås
kirke samles ca 40 ungdommer en gang pr mnd til gudstjeneste og fellesskap. Det blir
ikke det samme hvis dette må flyttes til en annen kirke eller menighet. Gjennom
«Unge møter eldre» har både Ellingsrud og Fossum kirker hatt ungdom med til å drive
sommerkafe. Ungdommene ønsker og har et behov for å engasjere seg lokalt. De
trenger også noen som ser dem lokalt, som kan veilede dem og som kanskje kan gi
dem jevnlig oppmuntring til å fortsette i arbeid eller skole/fullføre (videregående)
opplæring i stedet for evt. å ikke fullføre dette. Vi hører f.eks. at frafallet til
videregående opplæring er på hele 43% blant ungdom bosatt på Romsås.

Flere av diakonene i prostiet er i aktiv dialog med bydel og frivillige
organisasjoner/grupper. Man blir da møtt med mye positivitet til samarbeid på tvers.
Det vil være svært uheldig hvis dette som nå er/blir bygget opp kan falle sammen ved
at den lokale kirken ikke lenger skal være i drift som en god og åpen folkekirke for
hele befolkningen.

