Plan for diakoni
2017-2019

Den norske kirke
Høybråten, Fossum og Stovner menighet
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Lokal diakoniplan for Høybråten, Fossum
og Stovner menighet

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

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort
gjennom liv og tjeneste.
Visjonen for Høybråten, Fossum og Stovner menighets diakoniarbeid:

Vi ønsker å være en menighet midt i vår verden, her hvor vi bor.
En menighet hvor alle kan få oppleve et fellesskap av omsorg,
utfordringer og mangfold, og få møte Guds nåde i Jesus Kristus.
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Nestekjærlighet
Alle mennesker trenger å bli møtt med nestekjærlighet, både i glede og sorg. Alle er vi
skapt i Guds bilde og fortjener å møtes med respekt, omsorg og likeverd.
Som Kristus har elsket oss, skal vi elske hverandre. Det er menighetens utfordring.
Vi ønsker å vise og inspirere menigheten til å utøve nestekjærlighet gjennom ord,
handling og forkynnelse.
Vi ønsker
Tiltak

Å nå mennesker som har behov for kontakt
- Besøkstjeneste
- Rekruttere og følge opp besøkere
-

Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker
Tiltak

Samtale / sjelesorg etter behov
Tilbud om forbønn
SE de som er nye og invitere til fellesskap i
menigheten
- Ungdom møter eldre
Å gi tilbud til mennesker som har opplevd sorg
- Sorggrupper i samarbeid med andre
menigheter
Å gi økonomisk støtte til dem som trenger det
- Fordeling av midler fra Lions Club, Bydelen
- Kollekt til ulike formål
- Mulighet til å søke MR om støtte til eller
reduksjon i konfirmantavgift
Å nå ut til de som ikke kommer seg til kirka på
egenhånd
- Besøk på eldresenter/sykehjem
- Kirkeskyss

Framdrift, status
-Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

Aktiv
Aktiv

-Aktiv
Aktiv
Aktiv

Aktiv
Aktiv

Å synliggjøre nestekjærligheten i gudstjenesten
- Jobbe for at alle som kommer til gudstjeneste Aktiv
også inviteres med videre til kirkekaffen og
Aktiv
inkluderes også i dette fellesskapet

Inkluderende fellesskap
Alle er lemmer på den samme kropp. (1.Kor.12)
Vi ønsker et fellesskap om er åpent og inkluderende for ALLE, på tvers av kjønn,
alder, funksjonsevne, livssituasjon, kultur, og etnisk bakgrunn. Vi ønsker at alle skal
kunne oppleve trøst, hjelp og håp. Alle skal føle seg sett, hørt og verdsatt for den og
det de er.
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Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker

Tiltak:
Vi ønsker
Tiltak

At menigheten skal ha inkluderende fellesskap
for voksne
- Hyggetreff / formiddagstreff i alle 3 kirkene
- Gubbegruppa
- Busstur
- Kirkering
- Kirkequilten
- Kantoriet i Fossum
- Diakonigudstjeneste
- Gudstjeneste for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
- Hverdagstreff (samling for mennesker med
nedsatt funksjonsevne)
At menigheten skal samarbeide om gode
fellesskap med andre religiøse og etniske
grupperinger.
- Unge møter eldre
- Dialoggruppe for kvinner
At menigheten skal ha gode tilbud til barn i alle
aldersgrupper
- Babysang
- Søndagsskole
-

Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker
Tiltak
Vi ønsker
Tiltak

KFUK-KFUMspeidere
10-13 klubb (samarbeid med Normisjon)
Høybråten barnegospel
Groruddalen Soul Children
Tårnagentene
Konfirmasjon (14-15år)
Lysvåken
Klubb for ungdom/ Pulsmesse

Å ha et tilbud til mennesker som søker sosiale
nettverk
- Familiecafe
Samarbeid med bydelens ulike faginstanser i
møte med mennesker som sliter med rus.??
- Sommercafe
Å takke alle medarbeiderne i menigheten
- Medarbeiderfest
Å skape rom for fellesskap gjennom kirkeåret
- Julemesser
- Juletrefester for hele familien
- Fastekvelder
- Påskefrokost
- Tomasmesse
- Fellesskapsmesse med kveldsmat

Framdrift, status
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

Aktiv
Aktiv

Aktiv
V7 enkelte
gudstjenester
Aktiv i H+F
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Årlig helg
Aktiv
Årlig helg
Aktiv

Aktiv
Aktiv
Aktiv
Årlig
Årlig
Årlig
Aktiv
Aktiv
Årlig
Aktiv
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-

Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker
Tiltak

Vi ønsker
Tiltak

Markering av allehelgensdag
Minnegudstjeneste, kveld, Allehelgensdag
1.maigudstjeneste
17.maifest
17.maigudstjeneste
- FN-markering med flerkulturell konsert og
økumenisk gudstjeneste i samarbeid med
bydelen
Å skape rom for fellesskap for storfamilien
- Supertorsdag
- Matprat

Aktiv
Årlig
Årlig
Årlig
Årlig
Årlig

- Kirkekaffe
Å gi menigheten rom for fordypning i aktuelle
tema
- Temakvelder
- Sommermøter med tema og kveldsmat
- Bibelgrupper/misjonsgrupper
- Alphakurs
- Middagsbønn med orgelmusikk og kaffe i
Fossum hver onsdag
- Gudstjenester i samarbeid med
immigrasjonsmenigheter
Å jobbe for et større diakonalt engasjement i vårt
nærområde
- Å gjøre kirkene våre kjent og skape tillit til
HFS’ kirker blant bydelens befolkning
- Sommercafe

Aktiv

-

Opprette kontakt og være i dialog med andre
viktig instanser i bydelen: (sykehjem,
omsorgsboliger, videregående skole,
ungdomsskoler, SALTO-koordinator,
frivilligsentralen m.fl.)

Årlig, høst
Aktiv
Aktiv

Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

Aktiv
Ungdom drifter
cafe i juli måned
Aktiv
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Vern om skaperverket
Som skapt i Guds bilde er vi alle en del av skaperverket og slik gjensidig avhengig av
hverandre og naturen for å leve slik Gud ønsket for oss.
Hva kan vi i Høybråten, Fossum og Stovner menighet gjøre for å fremme og ta vare på
skaperverket?
- Begynne med oss selv og inspirere hverandre til en “grønnere” hverdag
- Støtte opp om “grønne” organisasjoner
- Skape engasjement for vern om skaperverket
Vi
ønsker
Tiltak
Vi
ønsker
Tiltak

Å støtte opp om organisasjoner som arbeider for
miljøvern

Framdrift/
oppstart/ varighet

Å inspirere menigheten til miljøbevissthet og til å
verne om skaperverket, både jordkloden og
menneskene som bor der.
- Gjøre menigheten oppmerksom på dette
gjennom forkynnelse/temakvelder,
hjemmeside/menighetsbladet
- Markering av Skaperverkets dag

Aktiv

-

Vi
ønsker

Bidra til at alle mennesker får sin verdighet
ivaretatt
Å stimulere til gjenbruk
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Kamp for rettferdighet
Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. I denne kampen må vi som kirke og
menighet stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem som blir
undertrykt eller krenket.
Hvordan kan Høybråten, Fossum og Stovner menighet kjempe for rettferdighet?
- Sette fokus på rettferdighet og menneskerettigheter lokalt og globalt
- Engasjere menigheten til arbeid for mennesker som faller utenfor eller som får sitt
menneskeverd krenket.
Vi
ønsker
Tiltak

Vi
ønsker
Tiltak

Vi
ønsker
Tiltak

Å bidra økonomisk til organisasjoner som
arbeider for menneskerettigheter og kamp for
rettferdighet
- Fasteaksjonen
- Misjonsprosjektet i Thailand/Immanuel
Hjemmet ?
- Misjonsprosjekt i Aserbajdsjan/ barnehjem i
Shagan, samt bibeloversettelse til Udin-folket
?
- Vennskapsmenigheten i Nablus (Palestina) og
Dole-Kekava (Latvia)
- Ofring på gudstjenester til organisasjoner som
fremmer kamp for rettferdighet
- Solidaritetsgudstjeneste, 1. mai
Å engasjere menigheten til å stå opp for
menneskeverdet
- Engasjere konfirmantene i diakonale tiltak
- Være en støtte og stemme for de som får sitt
menneskeverd krenket
Å bidra til rettferdig fordeling
-

Handle fairtradeprodukter når det er mulig
Utjevne forskjeller og bidra til å gi mennesker
lik mulighet til å delta i menighetens ulike
fellesskap

Framdrift/
oppstart/ varighet
Årlig
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Årlig
Årlig

Aktiv, jan-mai
Aktiv

Aktiv
Aktiv fokus
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Vi er mennesker som er skapt i Guds bilde.
Vi er skapt til å være medmennesker.

Vi er skapt til å ha omsorg for hverandre.
Vi er avhengige av hverandre.
Vi er avhengig av alt som lever.

8

