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PLAN FOR DIAKONI 

I ØSTRE AKER OG HAUGERUD MENIGHET 2015 – 2018 

 

Den norske kirkes diakonale visjon:  

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort 

gjennom liv og tjeneste. 

Menighetens visjon:  

Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet 

og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen. 

Østre Aker og Haugerud menighet har en tydelig diakonal profil. I menighetens strategiplan 

2015 – 2018 legges det særlig vekt på at 

 Østre Aker og Haugerud menighet skal ha en profil som en inkluderende menighet 

hvor mennesker med ulik bakgrunn kan treffes og bli kjent med hverandre på tvers 

av skillelinjer mennesker lager seg imellom. 

 Menigheten preges av respekt og toleranse for hverandres ulikheter. 

 Vi arbeider for å være en sann grønn menighet i ord og handling. 

 Å fremme samarbeid med migrantmenigheter og engasjere oss i lokal religionsdialog. 

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. 

Tiltakene i planen og tidspunkt for gjennomføring presenteres også i menighetens årshjul. 

Planen tar utgangspunkt i definisjonen av diakoni i Den norske kirkes Plan for diakoni 

(Kirkerådet 2008): 

”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. Diakoniutvalget har ansvar for å sette i gang en revideringsprosess av planen 

ett år før neste planperiode. 
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1) NESTEKJÆRLIGHET 

Målsetting: 

1) Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet der man tar vare på hverandre. 

2) Menighetens diakonale tiltak skal særlig ivareta dem som sørger, ensomme og andre 

i vanskelige og marginaliserte livssituasjoner. 

TILTAK 1 Diakoni integreres i gudstjenester 

Målsetting Diakoni vektlegges gjennom forkynnelse, forbønn, liturgi og kollekt, og 
ved å ha en inkluderende kirkekaffe /måltidsfellesskap. 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Kirkeåret 

Tid for evaluering Ukentlige stabsmøter 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Kirkene, ansatte og frivillige 
Utgifter til mat dekkes ved at folk betaler en sum for maten og/ 
eller oppfordres til å gi en ekstra gave 

Samarbeid med Gudstjenesteutvalget 

Ansvarlig Prester og diakon 

 

TILTAK 2 Allehelgensmarkering i Østre Aker kirke  

Målsetting Være tilstede for dem som har mistet en av sine nære. Café-
tilbud i Østre Aker menighetshus lørdag + søndag for besøkende 
på Østre Aker gravlund. Østre Aker kirke åpen begge dager. 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Allehelgenssøndagen i okt/nov. 

Tid for evaluering Påfølgende stabsmøte + diakoniutvalgsmøte 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Kirken, Østre Aker menighetshus, prester, diakon og frivillige. 
Frivillige steker vafler.  

Samarbeid med Gudstjenesteutvalg og frivillige som tradisjonelt har ordnet til 
café i Østre Aker menighetshus 

Ansvarlig Diakoniutvalg, diakon 

 

TILTAK 3 Åpen kirke i Haugerud kirke og Østre Aker kirke 

Målsetting Tilby et pusterom der mennesker kan få ro til å møte Gud, hvile, 
be, tenne lys og være i det hellige rommet. 
Nytt høst-15: Morgenåpenkirke i Haugerud en dag i uken kl 7 – 
8.30 m/kaffe i kirkekoppen.  
2016: Mål om åpen kirken også kveld og helg i Østre Aker i 
forbindelse med at folk besøker gravene, om mulig i 
kombinasjon med tilbud om kafe(utredes). 

Status Aktiv og nye tiltak under arbeid. 
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Tid for gjennomføring Haugerud kirke hver tirsdag og torsdag, Østre Aker kirke hver 
dag det er bemanning. 
 

Tid for evaluering Årlig 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Kirkene, stab 
Folk skal betale 10 kr for en kopp kaffe på morgenåpen kirke.  

Samarbeid med Frivillige 

Ansvarlig Diakon og øvrig stab (tilstedeværende i Østre Aker kirke) 

 

TILTAK 4 Sorggruppe 

Målsetting Tilbud om tidsavgrenset samtalegruppe for dem som har mistet 
en av sine nære. Gi støtte til mennesker i sorg og hjelp til å leve 
med sorgen og dele erfaringer.  

Status To grupper i året 

Tid for gjennomføring Vår og høst 

Tid for evaluering Etter hvert kurs 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Prester og diakoner i Alna bydel 

Samarbeid med Ellingsrud og Furuset menighet 

Ansvarlig Diakon 

 

 

TILTAK 5 Blomsterhilsen til aktive i menigheten som fyller 80, 90 og 100 
år. Blomsterhilsen m/besøk til personer som ikke lenger 
kommer seg til kirken pga alder/sykdom. 

Målsetting Vise oppmerksomhet ved runde dager. Sørge for at syke/eldre 
som ønsker kontakt med menigheten får besøk og hilsen (minst) 
en gang i året. Alle må hjelpe til med å tipse om folk som er i 
denne kategorien, spesielt fra Østre Aker.  

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Kontinuerlig og hvert år i desember 

Tid for evaluering Høst 2015 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon, prester og frivillige.  
Blomster kjøpes inn på menighetens budsjett. 

Samarbeid med Frivillige 

Ansvarlig Diakon, prester og øvrige stab, menighetsrådsvedtak? 

 

 

TILTAK 6 Utrede behov for besøkstjeneste – i samarbeid med 
frivilligsentralen. Knytte en evt besøkstjeneste til det 
fellesskapsbyggende arbeidet der folk også inviteres til de ulike 
møtestedene i Haugerud og Østre Aker.  



4 
VEDTATT AV MR 31.08.2015 

Målsetting Forebygge ensomhet og isolasjon. Inkludere mennesker som av 
ulike grunner ikke kommer seg ut, i nærområdet og 
sykehjemmene (Solvang, Lindeberg (Furuset).  
 

Status På sikt.  

Tid for gjennomføring Starte utredningsarbeidet i samarbeid med Frivilligsentralen høst 
2015.  

Tid for evaluering Halvårlig i diakoniutvalget 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon og frivillige 

Samarbeid med Frivilligsentralen på Haugerud  

Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 7 Samtaler/sjelesorg og hjemmebesøk 

Målsetting Tilby samtaler og oppfølging av enkeltpersoner.   

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Kontinuerlig 

Tid for evaluering  

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Prester, diakon 

Samarbeid med  

Ansvarlig Prester, diakon 

 

TILTAK 8 Gå med soknebud 

Målsetting Gi nattverd til syke og døende 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Kontinuerlig 

Tid for evaluering  

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Prester, diakon, reisesett med nattverdskalk osv i Haugerud kirke 

Samarbeid med  

Ansvarlig Prester, diakon 

 

 

2) INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Målsetting: 

1) Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende 

2) Menigheten deltar med å styrke fellesskap og nettverk i lokalsamfunnet 

TILTAK 1 Diakoniens dag i Østre Aker kirke og i Haugerud kirke 
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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 vårsemesteret i Østre Aker Kirke – en søndag i 
høstsemesteret i Haugerud kirke 

Tid for evaluering Påfølgende stabsmøte + diakoniutvalgsmøte 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Kirkene, ansatte og frivillige. Eksterne foredragsholdere.  

Samarbeid med Stab og frivillige 

Ansvarlig Diakoniutvalget, diakon og forrettende prest 

 

TILTAK 2 SuperXdag i Haugerud kirke 

Målsetting Invitere inn i uforpliktende fellesskap, middag, aktiviteter av 
ulike slag for barn, ungdom, voksne 

Status På sikt 

Tid for gjennomføring Høst 2015 

Tid for evaluering Hvert semester  

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Haugerud kirke, stab og frivillige 

Samarbeid med Barn- og ungdomsutvalget, Utvalg for frivillighet og omtanke 

Ansvarlig Barn- og ungdomsutvalget 

 

TILTAK 3 Fellesskapsmåltider 2. juledag, Skjærtorsdag, 17. mai i 
Haugerud kirke 

Målsetting Kirken inviterer til måltid og fest på viktige dager og tider der 
folk ønsker fellesskap. Festen skapes i fellesskap ved at de som 
kommer invitertes til å bidra med programinnslag, pynting osv. 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Datoer som over 

Tid for evaluering Påfølgende diakoniutvalgsmøte 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Haugerud kirke, stab og frivillige. Deltakere betaler en pris for 
maten. De som har mulighet til å gi et ekstra bidrag, får tilbud 
om det. Ellers dekkes underskuddet av inntekt fra andre 
diakonale tiltak som frokost/lunsj og lørdagskafe.  

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) 

Frivillige, biblioteket i Østre Aker menighetshus 
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Samarbeid med Frivillige 

Ansvarlig En hovedansvarlig frivillig  

 

 

TILTAK 5  «Peis og poesi» tilknyttet biblioteket i Østre Aker 
menighetshus 

Målsetting Kulturmøter med sosial profil der en deler lyrikk, litteratur og 
musikk. Enkel matservering. Mulighet for quizz og invitasjon av 
forfattere innimellom. Utrede mulighet for kirkeskyss.  

Status Utreding og evt. start høst-15 

Tid for gjennomføring Annenhver tirsdag kl 16 - 18 

Tid for evaluering Hvert semester 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Frivillige på biblioteket, diakon og frivillig kokk. Selvfinansierende 
ved at folk betaler en sum for maten. 

Samarbeid med Frivillige 

Ansvarlig Diakon og frivillige 

 

TILTAK 6 Ukentlig frokost/lunsj-treff i Haugerud kirke 

Målsetting Mangfoldig fellesskap på tvers av alder, livssituasjon og kulturell 
bakgrunn, inkludert barn og foreldre på babysang. 
Inntektsbringende tiltak til diakonale formål. Foregår samtidig 
som bruktmarked, som kan bidra til å senke terskelen for å delta. 
Tilbud om tidebønn og åpen kirke parallelt. 
Satsing høst – 15: Invitere personer i de kommunale 
naboblokkene til kirken.  
Satsing vår -16: Invitere ungdomsskoleelever til å spise suppe i storefri 
en torsdag i mnd.  

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Hver torsdag kl 10 - 13 

Tid for evaluering Siste diakoniutvalgsmøte i semesteret 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon, frivillige, Kirkestua, selvfinansierende  

Samarbeid med Frivillige. Frivilligsentral.  

Ansvarlig Diakon 

 

 

TILTAK 7 Lørdagscafé i Haugerud kirke 

Målsetting Mangfoldig fellesskap på tvers av alder, livssituasjon og kulturell 
bakgrunn. Inntektsbringende tiltak til diakonale formål. Foregår 
samtidig som bruktmarked. 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Første lørdag i måneden kl 12 - 14 
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Tid for evaluering Siste diakoniutvalgsmøte i semesteret 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon og frivillige, Kirkestua. Selvfinansierende, salg av mat. 

Samarbeid med Frivillig bruktmarkedsansvarlig og frivillige kjøkkentjeneste 

Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 8 Formiddagstreff  i Haugerud kirke 

Målsetting Fellesskap, andakt, tematiske foredrag (inkl Kirkens Nødhjelp i 
fastetiden), sang og musikk. Eldre involveres i planlegging, 
gjennomføring og programforslag, samt oppfordres til å bidra 
med egne livshistorier og livserfaringer.  

 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Første tirsdag hver måned 

Tid for evaluering Siste møte i DU i semesteret 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon, team av frivillige og interne/eksterne foredragsholdere. 
Menighetssalen. Selvfinansierende gjennom lotterisalg på 
formiddagstreffet. 

Samarbeid med Frivillige 

Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 9 Menighetens sommertur 

Målsetting Fellesskap og opplevelse 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring En dag i juni 

Tid for evaluering Påfølgende møte i diakoniutvalget + stabsmøte 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Avsetning i menighetens budsjett (diakonale tiltak) + egenandel 
fra de påmeldte 

Samarbeid med Sokneprest 

Ansvarlig Diakon 

 

TILTAK 10 Flerkulturelt arbeid  

Målsetting Styrke fellesskap på tvers av kultur, religion og etnisitet i 
menigheten. Tilrettelegge gudstjenester med tilgjengelige 
liturgier og bibler på flere språk. Involvere flere i våre 
gudstjenester. Arrangere fellesgudstjenester med 
migrantmenigheter.  

Status Utredes 

Tid for gjennomføring Høst 2015 

Tid for evaluering Vår 2016 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Sette av et lite budsjett til å handle inn bibler på flere språk. 
Oversette liturgien v/hjelp av tolk. 

Samarbeid med Migrantmenigheter, KIA, Kirkens Bymisjon 

Ansvarlig Diakon, prester og frivillige. 
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TILTAK 11 Dialogarbeid  

Målsetting Styrke fellesskap på tvers av kultur, religion og etnisitet i 
lokalsamfunnet ved engasjement i lokal religions dialog  

Status Utredes 

Tid for gjennomføring Høst 2015 

Tid for evaluering Vår 2016 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Prester, diakoner frivillige 

Samarbeid med Dialogarbeidet i prostiet og i bispedømmet 

Ansvarlig Diakon, prester  

 

TILTAK 12 Markedsdager i/ved Østre Aker og Haugerud kirker  

Målsetting Synliggjøring av kirken/menigheten, grønn profil, gjenbruk, 
inntektsgivende tiltak. Være et sosialt treffsted med aktiviteter, 
marked, underholdning, informasjon og matservering.  

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring En lørdag på våren i Haugerud kirke, en lørdag på høsten Østre 
Aker kirke 

Tid for evaluering Påfølgende diakoniutvalgsmøte + stabsmøte 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Stab, frivillige, kirkebygg, uteareal rundt kirkene og 
menighetshus 

Samarbeid med Menighetsrådet, menighetens utvalg og grønn ressursgruppe 

Ansvarlig MR, markedsdagkomiteen, grønn ressursgruppe.  

 

TILTAK 13 Kommunikasjon  

Målsetting Sikre god og inspirerende informasjon om menigheten vår og 
mangfoldet av aktiviteter og tilbud. Synliggjøre menighetens 
engasjement, tilgjengelighet og tilstedeværelse for 
lokalbefolkning og grønne profil med fokus på rettferd, klima og 
fattigdomsbekjempelse globalt og lokalt. Sikre annonsering og 
god dekning i aviser, nettsider og på plakater i nærområdet 
(butikker, Tveitasenter, i blokkene, ved kirkene, frivilligsentral, 
seniorsenter, legesenter, miljøhuset) (Ukentlig og månedlig). 
Sende ut mail og meldinger. Sende til bydelens 
informasjonssider, og ved spesielle tilfeller (som markedsdager) 
til:  http://www.aktivioslo.no/registrer-arrangement/ og 
Oslopuls@aftenposten.no         
Lage små fine foldere og brosjyrer om menighets tilbud som 
deles ut på legekontor/helsesenter, miljøhuset, frivilligsentral, 
seniorsenter og legges i våpenhuset og ellers på arrangement. 

Status Aktiv og kan forbedres. 

http://www.aktivioslo.no/registrer-arrangement/
mailto:Oslopuls@aftenposten.no
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Tid for gjennomføring  Kontinuerlig  

Tid for evaluering Vår 16 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Prester, diakoner, frivillige. Sette av et lite budsjett til plakater, 
plakatholdere, brosjyrematerialer, roll-up.  

Samarbeid med Bydel, frivilligsentral, seniorsenter 

Ansvarlig Diakoner, prester, menighetsforvalter og menighetssekretær 
 

TILTAK 14 Utadretta, oppsøkende virksomhet. 

Målsetting Bringe kirka ut til folk ved kirkestand/benk på Tveitasenter,  
Breivollbyen (etter hvert), besøk på seniorsenter, dagsenter 
(veslestua), skoler, Trosterudvillaen  (23aug), m.m. Være 
tilgjengelig som kirke med informasjon og uformelle samtaler 
med folk i nærmiljøet. 

Status Utredes 

Tid for gjennomføring Høst 15 stand på Tveita senter en gang i mnd. 
Jevnlige besøk på ulike tilbud i bydelen.  

Tid for evaluering Vår 16 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Prester, diakoner, frivillige.  
Bord, stoler, informasjonsmaterialer, roll-up. 

Samarbeid med Diakoniutvalg, frivillige 

Ansvarlig Diakoner, prester 

 

TILTAK 15 Kirkeskyss 

Målsetting Gjøre kirkene, gudstjenestene og andre arrangement mer 
tilgjengelige gjennom transport til og fra kirken (spesielt viktig ift  
Østre Aker kirke).  Privatbiler, samt utrede mulighet for å låne 
minibuss gjennom bilkollektiv til arrangement som f.eks. «Peis 
og poesi» på Østre Aker.  

Status Utredes høst 15 

Tid for gjennomføring Prøve å få det til i løpet av høst -15 
 

Tid for evaluering Vår 16 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Stab, frivillige,  
Folk betaler en lites sum pr kirkeskyss som skal dekke utgifter til 
bensin og evt lån av minibuss.  

Samarbeid med Utvalg for frivillighet og omtanke, MR og diakoniutvalg. 

Ansvarlig Diakon, stab.  

 

 

 

3) VERN OM SKAPERVERKET 
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Målsetting: 

1. Kirke og menighet engasjerer seg i vern av skaperverket lokalt og globalt.  

2. Menigheten og den enkelte fremmer enklere livsstil og bærekraftig forbruk  

 

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 ressursgruppe, diakoniutvalget og stab 

Samarbeid med Diakoniutvalg, stab 

Ansvarlig Grønn ressursgruppe, menighetsforvalter, menighetsråd, stab 

 

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 
menighetssalen, på arrangement nede, på markedsdager og 
julemesse.  

Status Kontinuerlig 

Tid for gjennomføring Hele året 

Tid for evaluering Hvert semester 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon, frivillige 
Inntekter fra FairTrade salg går til menighetens diakonale arbeid 
for å fremme rettferdighet og rettferdig handel. 

Samarbeid med Fair Trade Norge, diakoniutvalg, grønn ressursgruppe.  

Ansvarlig Diakon, menighetsforvalter, diakoniutvalg. 

 

TILTAK 3 Skaperverkets dag 

Målsetting Markere skaperverkets dag i gudstjenestefeiring i Haugerud og 
Østre Aker kirker 

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, frivillige, grønn ressursgruppe,  eksterne 

Ansvarlig Forrettende prest og diakon 
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TILTAK 4 Nord/sør gudstjeneste med fokus på miljø, forbruk, fredsarbeid 
og rettferd 

Målsetting Bevisstgjøring og solidaritetshandling 

Status Høst 2015 

Tid for gjennomføring Oktober i forbindelse med TV-aksjon og/eller FN-dagen 

Tid for evaluering Første diakoniutvalgsmøte etter gjennomføring + stabsmøte 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Gudstjenestematerialer. 

Samarbeid med Prester, diakon, frivillige + eksterne 

Ansvarlig Forrettende prest og diakon, grønn ressursgruppe 

 

TILTAK 5 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. 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Pågående 

Tid for evaluering Hvert semester 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Tre rom i underetasjen av Haugerud kirke 

Samarbeid med Frivillige. Markedsdagskomiteen.  

Ansvarlig Diakon og frivillig 

 

 

4) KAMP FOR RETTFERDIGHET 

Målsetting: 

1) Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser 

2) Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket 

 

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. Levere ut 
fastebøsser til menigheten og en stor bøsse i kirken. 
Konfirmanter, konfirmantforesatte og øvrig menighet involveres 
i innsamling. Legge fram lister for underskrifter til politiske 
kampanjer.  

Status Aktiv (fastebøsser må gjeninnføres) 

Tid for gjennomføring Fastetiden  
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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 og diakon 

 

TILTAK 2 Engasjement og involvering i arbeidet med fattige tilreisende  

Målsetting Lokalt og regionalt: Møte nøden i vårt nærmiljø ved å ta kontakt 
med fattige tilreisende, dele ut informasjonsbrosjyre om tilbud i 
byen (skal ligge i våpenhuset på ulike språk), jobbe 
holdningsskapende / øke kunnskapen ved bl.a. å arrangere 
temakvelder: Bekjempe fordommer og diskriminering.  
Internasjonalt: Samarbeide med KN om å støtte prosjekt i 
Romania ved bl.a. informasjon om prosjekter og egne 
innsamlingsaksjoner. Delta i Oslo bispedømmets ressursgruppe 
for fattige tilreisende - HjerteRom 

Status Aktiv 

Tid for gjennomføring Kontinuerlig 

Tid for evaluering Hvert semester 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Diakon, frivillige. Søke om kollekt til HjerteRom og KN’s arbeid.  
Bruke noe av overskuddet fra bruktmarkedet til dette arbeidet 

Samarbeid med Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Antirasistisk senter, Røde Kors 

Ansvarlig Diakon, stab, frivillige 

 

TILTAK 3 Rettighetsarbeid for ulike grupper som er utsatt for uverdig 
og/eller krenkende behandling  

Målsetting Bruke sosiale treffsteder for barn, unge og voksne til å informere om 
rettigheter og hvor man kan henvende seg om man er utsatt for 
krenkelser. Være (år)våken for livssituasjonene til personer i vår 
menighet og lokalsamfunn med tanke på mobbing, vold, ekskludering 
og stigmatisering.   

Status Utredes 

Tid for gjennomføring Kampanje i 2016? 

Tid for evaluering Vårsemester 2016 

Ressurser (penger, 
lokaler, mennesker) 

Eldreombudet /helse- og sosialombudet. Barne og 
ungdomsutvalget.  

Samarbeid med Diakoniutvalget, Barne og ungdomsutvalget 

Ansvarlig Stab og frivillige  

 

 

 

Diakoniplanen er foreslått av diakoniutvalget i møte 25.05.2015 
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Diakoniplanen er vedtatt i menighetsrådet 31.08.2015 

Diakoniplanen er oversendt Prost/Kirkforvalter i Østre Aker prosti og Oslo 

bispedømmeråd/Oslo kirkelig fellesråd 03.09.2015  


