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PLAN FOR DIAKONI 

I ØSTRE AKER OG HAUGERUD MENIGHET 2021-2023 

 

Den norske kirkes diakonale visjon:  

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

Menighetens strategi- og handlingsplan 

Østre Aker og Haugerud menighet har en tydelig diakonal profil. I Menighetens strategi- og 
handlingsplan 2020 står det: 

MANGFOLDIG FELLESSKAP 

Østre Aker og Haugerud menighet er et fargerikt og mangfoldig fellesskap. Vi feirer 
gudstjeneste sammen, arbeider sammen og spiser sammen. Vi deltar i lokalmiljøet med vårt 
engasjement for bærekraftige liv og med omsorg for mennesker. Vi forenes av Jesu Kristi 
nåde og kjærlighet til oss, her kan alle være seg selv, gi av seg selv og ta imot det de trenger. 
Vi søker Gud, skaper rom for forskjeller og uenighet, og vi beriker og utfyller hverandre. Her 
er en åpen dør – til tro, håp og kjærlighet. 

 

Lokal diakoniplan beskriver diakonale tiltak i menigheten. Det kontinuerlige arbeidet med å 
oppfordre til diakonal handling (forkynnelse) pågår året igjennom. Det samme gjelder 
arbeidet med å følge opp og rekruttere frivillige medarbeidere. 

Planen tar utgangspunkt i definisjonen av diakoni hentet fra Plan for diakoni i Den norske 
kirke (Kirkerådet 2020): 

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp 
for rettferdighet.” 

Menighetsrådet har overordnet ansvar for at denne planen følges. Det daglige 
oppfølgingsansvaret for planens innhold delegeres til diakoniutvalget med diakonen som 
hovedansvarlig. 
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1) NESTEKJÆRLIGHET 

Kirken vil inspirere til et liv i nestekjærlighet. Mennesker er gjensidig avhengige av 
hverandre. Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, 
krevende tiltak. (Plan for diakoni i Den norske kirke) 

 

TILTAK 1 Diakoni i gudstjenester 
Målsetting Diakoni vektlegges gjennom forkynnelse, forbønn, liturgi og kollekt. 
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Kirkeåret 
Tid for evaluering Årlig 
Ressurser Kirkene 
Samarbeid med Gudstjenesteutvalget, misjonsutvalget og diakoniutvalget 
Ansvarlig Prester og diakon 

 

TILTAK 2 Samtaler/sjelesorg og hjemmebesøk/soknebud 
Målsetting Tilby samtaler og oppfølging av enkeltpersoner.   
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Kontinuerlig 
Tid for evaluering Kontinuerlig 
Ressurser  Prester, diakon 
Ansvarlig Prester, diakon 

 

TILTAK 3 Sorgstøtte – brosjyre til utdeling ved sørgesamtale 
Målsetting Tilby sorgstøtte til alle som mister noen nære 
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Kontinuerlig 
Tid for evaluering Årlig 
Ressurser  Prester og diakon 
Ansvarlig Diakon og prester 

 

TILTAK 4 Allehelgensmarkering i Østre Aker kirke og Haugerud kirke 
Målsetting Være tilstede for dem som har mistet en av sine nære. Østre 

Aker kirke åpen lørdag og søndag. 
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Allehelgenssøndagen i nov. 
Tid for evaluering Påfølgende stabsmøte + diakoniutvalgsmøte 
Ressurser  Kirkene, prester, diakon og frivillige. 
Samarbeid med Frivillige 
Ansvarlig Diakoniutvalg, diakon 
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TILTAK 5 Konfirmanter - undervise om sorg og sorgreaksjoner 
Målsetting Undervise om sorg og sorgreaksjoner for å senke terskelen i 

forhold til ungdom og deres behov for å snakke om vanskelige 
temaer 

Status Planlagt våren 2021 
Tid for gjennomføring En gang pr. konfirmantår 
Tid for evaluering Etter hver gjennomføring 
Ressurser Alfaset, ansatt på gravlunden, prest, menighetspedagog og 

diakon 
Ansvarlig Menighetspedagog, diakon 

 

TILTAK 6 13-20 i Groruddalen. Samtaletilbud for ungdom 
Målsetting Etablere samarbeid med ansatte i 13-20 
Status Oppstart 5.august 2019 
Tid for gjennomføring  
Tid for evaluering Kontinuerlig 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

13-20 i Groruddalen 

Samarbeid med Ansatte i 13-20, menighetspedagog, kapellan og diakon 
Ansvarlig Prosjektleder i 13-20 i Groruddalen 

 

 

2) INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd 
der forhold har gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir mulighet til både 
å yte og ta imot. Gode fellesskap inkluderer og har plass til mangfoldet av mennesker og 
livserfaringer. (Plan for diakoni i Den norske kirke) 

 

TILTAK 1 Diakoniens dag i Haugerud kirke – gjerne TVaksjonsdagen 
Målsetting Inspirere til diakonal holdning og handling ved å sette fokus på 

diakonale tema lokalt og globalt.  
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring En søndag i høstsemesteret i Haugerud kirke 
Tid for evaluering Påfølgende stabsmøte + diakoniutvalgsmøte 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Kirkene, ansatte og frivillige.  

Samarbeid med Stab og frivillige 
Ansvarlig Diakoniutvalget, diakon og forrettende prest 
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TILTAK 2 SAMMEN i Haugerud kirke 
Målsetting Invitere inn i uforpliktende fellesskap for små og store, lekser og 

lek, felles samling, middag, aktiviteter av ulike slag for barn, og 
kaffe til de voksne 

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Annenhver tirsdag 
Tid for evaluering Hvert semester  
Ressurser Haugerud kirke, kapellan, menighetspedagog, diakon og frivillige 
Samarbeid med Barn- og ungdomsutvalget? 
Ansvarlig Kapellan 

 

TILTAK 3 Fellesskapsmåltider julaften, 2.juledag, skjærtorsdag og 17. mai 
i Haugerud kirke 

Målsetting Kirken inviterer til måltid og fest på viktige dager og tider der 
folk ønsker fellesskap.  

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Dager som over 
Tid for evaluering Påfølgende stabsmøte og diakoniutvalgsmøte 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Haugerud kirke, stab og frivillige. Deltakere betaler en pris for 
maten. Vi søker også frivilligmidler gjennom Alna bydel.  

Samarbeid med Stab og frivillige 
Ansvarlig Sokneprest og diakon 

 

TILTAK 4 Åpent Hus i Østre Aker menighetshus hver 14. dag 
Målsetting Fellesskap for eldre og andre som har ledig tid på dagen 
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring 1. og 3. torsdag i måneden 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Østre Aker menighetshus, frivillige 

Samarbeid med Frivillige 
Ansvarlig En hovedansvarlig frivillig  

 

TILTAK 5 Åpen torsdag i Haugerud kirke. Lunsj, babysang, bruktmarked, 
lystenningsstund, aviser og bokbytte. 

Målsetting Lunsjservering. 
Mangfoldig fellesskap på tvers av alder, livssituasjon og kulturell 
bakgrunn, inkludert barn og foreldre på babysang. 
Foregår samtidig som bruktmarked, som kan bidra til å senke 
terskelen for å delta. 
Åpen kirke samtidig, et pusterom der mennesker kan få ro til å møte 
Gud, hvile, be, tennelys og være i det hellige rommet. 
Lystenningsstund kl 12.15. 
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Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Hver torsdag kl 11 - 13 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Haugerud kirkerom og menighetssal. Diakon, 
menighetspedagog, frivillige. Selvfinansierende  

Samarbeid med Frivillige 
Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 6 Messe, musikk og mat 
Målsetting Styrke fellesskap på tvers av kultur og etnisitet i menigheten. 

Tilrettelegge gudstjenester med tilgjengelige liturgier og bibler 
på flere språk.  Arrangere «Messe, musikk og mat», saman med 
migrantmenighetene som bruker våre lokaler.  

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring I løpet av 2020 
Tid for evaluering Påfølgende stabsmøte 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Haugerud kirke, frivillige. 

Samarbeid med Migrantmenigheter 
Ansvarlig Sokneprest 

 

TILTAK 7 Gudstjeneste - Kirkeverttjeneste 
Målsetting Rekruttere og utruste kirkevertene til å sørge for at alle som 

kommer på gudstjenestene og kirkekaffe føler seg velkommen i 
fellesskapet.  

Status Fornyet fokus 
Tid for gjennomføring Vår 2021 
Tid for evaluering Januar  2022 
Ressurser Frivillige 
Samarbeid med Gudstjenesteutvalg, prester 
Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 8  Gudstjeneste - Kirkekaffe 
Målsetting Bevisstgjøre kirkekaffeansvarlig, kirkeverter og menighet på 

kirkekaffen som en viktig arena for å inkludere nye i menigheten. 
Bygge ned terskelen for å delta som frivillig. 

Status Fornyet fokus 
Tid for gjennomføring Vår 2021 
Tid for evaluering Jan 2022 
Ressurser Frivillige 
Samarbeid med Gudstjenesteutvalg, prester 
Ansvarlig Diakon 
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TILTAK 9 Frivillighet – systematisk oppfølging 
Målsetting Rekruttere nye frivillige gjennom systematisk arbeid, og ha 

jevnlig oppfølging til dem som melder seg til tjeneste 
Status Under utredning 
Tid for gjennomføring Høst 2020 
Tid for evaluering Høst 2021 
Ressurser Diakon, menighetsråd, ansatte 
Samarbeid med  
Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 10 Høstfest 
Målsetting Lage en fest for alle frivillige og aktive i menigheten, for å løfte 

fra frivilligheten, vise takknemlighet til alle som engasjerer seg, 
og inspirerer til videreengasjement. 

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring I gang pr år, i september 
Tid for evaluering I etterkant av arrangementet 
Ressurser Haugerud kirke og menighetssal, alle ansatte 
Samarbeid med  
Ansvarlig Daglig leder og sokneprest 

 
 

3) VERN OM SKAPERVERKET 

Gud vil at mennesket skal ta vare på jorda. Kirken forstår mennesket som avhengig av alle 
dets relasjoner; til Gud, til medmennesket, til seg selv og til resten av skaperverket. 
Engasjementet for klima og miljø er en følge av en slik forståelse. (Plan for diakoni i Den 
norske kirke) 

 

TILTAK 1 Grønn menighet 
Målsetting Kvalitetssikre at menigheten oppfyller miljøkravene til ”Grønn 

menighet”-sertifikatet 
Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Kontinuerlig 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Grønn arbeidsgruppe (GAG), diakoniutvalget og stab 

Samarbeid med Diakoniutvalg, stab 
Ansvarlig Grønn arbeidsgruppe, daglig leder. 
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TILTAK 2 Bruk og salg av Fair Trade-produkter 
Målsetting Kjøpe kun Fair Trade-produkter der det er mulig. Oppfordre og 

inspirere menighetsmedlemmer til å ha fokus på rettferdig 
handel. Ha Fair Trade stand med informasjon, utstilling og salg i 
menighetsalen, på markedsdager og julemesse, 
Trosterud/Haugeruddagen. 

Status Kontinuerlig 
Tid for gjennomføring Hele året 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Grønn arbeidsgruppe 
 

Samarbeid med Fair Trade Norge 
Ansvarlig Grønn arbeidsgruppe, diakon 

 

TILTAK 3 Klima- og miljøperspektivet i gudstjenestene. 
Målsetting Markere skaperverkets dag (juni) i gudstjenestefeiring i 

Haugerud.  
 

Status Aktiv  
Tid for gjennomføring En søndag i juni tilknyttet skaperverkets dag 6.juni. 
Tid for evaluering Første diakoniutvalgsmøte etter gjennomføring + stabsmøte 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Gudstjenestematerialer  

Samarbeid med Prester, diakon, grønn ressursgruppe 
Ansvarlig Forrettende prest og diakon 

 

TILTAK 4 Bruktmarked  
Målsetting Stimulere til gjenbruk og være et alternativ til 

forbrukersamfunnet. Gi tilbud om rimelige varer/klær til 
vanskeligstilte, økonomisk støtte til diakonale tiltak i menigheten 
og verden. 
I løpet av planperioden komme fram til en avklaring i forhold til 
videre drift. 

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Pågående 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

To rom i underetasjen av Haugerud kirke 

Samarbeid med Frivillige. 
Ansvarlig Diakon og frivillig 
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4) KAMP FOR RETTFERDIGHET 

Diakoni innebærer et aktivt engasjement for medmennesker. Kirken må stå på 
rettferdighetens og soliditetens side sammen med dem som rammes av fattigdom og urett, 
og delta i å bygge inkluderende og demokratiske samfunn. (Plan for diakoni i Den norske 
kirke) 

 

TILTAK 1 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
Målsetting Øke menighetens engasjement, kunnskap og involvering i Kirkens 

Nødhjelps arbeid for rettferd, klima og fattigdomsbekjempelse. 
Presentere handlingsalternativ for en bedre verden. 
Konfirmanter, konfirmantforesatte og øvrig menighet involveres 
i innsamling.  

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Fastetiden  
Tid for evaluering Første møte i diakoniutvalg etter påske 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Ressursmateriale fra Kirkens Nødhjelp, menigheten med særlig 
vekt på konfirmanter/foresatte 

Samarbeid med Kirkens Nødhjelp, stab og frivillige 
Ansvarlig Kapellan, menighetspedagog og diakon 

 

 

TILTAK 2 Kamp for rettferdighet som tema i gudstjenester 
En gudstjeneste i fastetiden (KN-fasteaksjon) 
En gudstjeneste i global uke (november), evt. 
Menneskerettighetssøndagen 2.søndag i advent 

Målsetting Kamp for rettferdighet vektlegges i gudstjenester gjennom  
forkynnelse, forbønn, liturgi og kollekt 

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Fastetiden og i november 
Tid for evaluering Etter hver gjennomføring 
Ressurser Ressursmateriale fra Kirkens Nødhjelp og Global uke (Norges 

kristne råd) 
Samarbeid med  
Ansvarlig Prester 

 

 

 

 



9 
Vedtatt i MR 05.10.2020 

TILTAK 3 Engasjement og involvering i arbeidet med fattigdom i Norge  
Målsetting Fattige tilreisende: Møte nøden i vårt nærmiljø ved å vise 

omsorg for fattige tilreisende.  
Barnefattigdom – Alle med! 
Julegaveinnsamling på Tveita Senter 

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Kontinuerlig 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon, frivillige  

Samarbeid med Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Senterledelse Tveita senter 
Ansvarlig Diakon, stab, frivillige 

 

TILTAK 4 Menighetens misjonsprosjekt 
Målsetting Inspirere og bevisstgjøre menigheten til å støtte opp om 

menighetens misjonsprosjektgjennom Himalpartner. Samle inn 
penger. 

Status Aktiv 
Tid for gjennomføring Gudstjenester i begynnelsen og slutten av hvert semester 
Tid for evaluering Hvert semester 
Ressurser Ressursmateriale fra Himalpartner, Misjons- og 

vennskapsutvalget 
Samarbeid med Himalpartner 
Ansvarlig Misjons- og vennskapsutvalget, prester 

 

 

 

 


