
 
 
 

 
 

 

 

 

Diakoniplan 2016  

for Rygge prestegjeld 

 
 

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.  

Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 

 inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” 

Kirkerådet 2007  

http://www.ka.no/haandb/mraad/


 

 

Jesus gikk omkring på jorden, så hver enkelt person som noe verdifullt og unikt. Han ønsker at vi skal gå bort og gjøre likeså. 

 

Diakonien kommer til uttrykk på ulike måter: Gjennom 

enkeltmennesker, ved den organiserte diakonien i menighetene, 

gjennom institusjoner og organisasjoner nasjonalt og 

globalt. Dette har Kirkemøtet ønsket å ta på alvor gjennom 

en nasjonal plan. Håpet er at hele mangfoldet av diakoniens 

utøvere kan ha glede av og finne inspirasjon i å lese den. 

 

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: 

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det 

skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 

 

Omsorg og nestekjærlighet bygger på gjensidighet, likeverd og respekt for den andres integritet. 

Inkluderende fellesskap møtes mennesker med ulike funksjonsevner, ulik kultur og etnisk bakgrunn. Her skal den enkelte både se og bli 

sett. Det gis gjensidig trøst og hjelp, det frigjøres nye krefter og nytt håp. 

Vern om skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og innebærer et ansvar for å bevare hele skaperverkets integritet. 

Kamp for rettferdighet innebærer å stille seg ved siden av medmennesker, ikke passiv tilskuer, men i aktivt engasjement.  Å vise solidaritet 

er å ta opp kampen og arbeide for rettferdighet og fred.  

Diakoni er ikke bare tiltak og aktiviteter. Den utgjør også en dimensjon som kommer til uttrykk gjennom gudstjenestefeiring, forkynnelse, 

trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeid. 

 

 

Diakoniutvalget i Rygge og Ekholt menigheter har valgt å dele opp diakoniplanen i fire hoveddeler - Nestekjærlighet, inkluderende 

fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

Diakoni er å bry seg om, dette kan gjøres av enkeltpersoner, menighet – kirken, andre organisasjoner og kommunen. Samarbeid er en 

viktig faktor når vi har med diakoni å gjøre. Vi står sammen, men må utføre handlingene som oss selv.  

 

 

Alt over er hentet fra den nasjonale diakoniplanen som i sin helhet er å finne på www.kirken.no under diakoni og omsorg.

http://www.kirken.no/


 

Del 1 – Nestekjærlighet . 
Målsetting:  Rygge og Ekholt menigheter har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer 

  Kirke og menigheter inspirerer til et liv i nestekjærlighet 

Tiltak Mål Beskrivelsen av tiltaket Ansvarlig 

Etterlattetreff 

 

 

2 treff pr år. 

Kirken viser omsorg 

Få mulighet til å komme i 

kontakt med andre i sammen 

situasjon 

 

I løpet av året er kirken i kontakt med mange som blir enke/enkemann. Mange kan 

oppleve denne situasjonen som isolerende. Menighetene ønsker å gjøre noe for disse ved 

å vise sin omsorg. Samtidig bidra til at de kan treffe andre i samme situasjon, og se at 

mange har noe til felles selv om man har ulike sorgreaksjoner. 

Det sendes ut en invitasjon til de som har mistet sin livsledsager det siste halve året, altså 

siden sist man hadde et treff. Det gis tilbud om at de som måtte ønske det kan få mulighet 

til å komme en gang til.  

En prest, diakon og evt. en frivillig til å hjelpe til på kjøkkenet er de som trengs. 

Deltagerne tar med seg et bidrag til kveldsmaten. 

Tiltaket har en kostnadsramme på ca.400 kr.   

For å skape mer blest om dette tilbudet lages det en brosjyre med informasjon, som man 

kan ta med i sorgsamtalen. 

Diakoniutvalget/ 

diakon/ prestene. 

Blomsterhilsener til 

menighetens 80, 90 og 

100 åringer 

 

Menighetene ønsker å vise alle 

sine medlemmer omsorg ved å 

markere at hver enkelt blir husket 

på.  

 

 

Frivillige medarbeidere i kirken får utdelt en liste med oversikt over 80, 90 og 100 åringer 

i et gitt område. Urstads blomsterhjørne blir benyttet til rosene. De frivillige henter rosen 

og gir den ut rundt jubilantenes fødselsdato.  

Dette er en ren utgiftspost, og koster i underkant av kr.4000,- pr. år. Det må skaffes navn- 

og adresselister over personer som fyller år. Det bør være minst 4 frivillige besøkere i 

denne tjenesten. 

Daglig leder/ 

diakon/ 

Diakoniutvalg/ 

Besøksgruppe med 

frivillige. 

 

Leksehjelp på onsdager 

for 5 og 6 klasse på 

Ekholt barneskole 

 

Barna skal bli fortrolig med 

kirken og kjenne at dette er et 

sted de kan komme i ulike 

livssituasjoner. 

På onsdager er kirken åpen for barna i 5 og 6 klasse på Ekholt barneskole. Vi har åpent 

fra kl. 14.00 til ca. 15.30. Det serveres boller og saft hver gang. Avslutningen til jul og 

våren er det bollefest. Det er de frivillige som baker bollene. Barna har mulighet til å 

gjøre lekser, de kan også få hjelp av en voksen om de trenger det. Det er 2 frivillige 

medarbeidere i tillegg til diakon og menighetspedagog.  

Åpner døra inn til kirkerommet ca. 30 min der ungene kan tenne lys, se seg rundt i 

kirkerommet og evt prate litt om ting de lurer på eller går og tenker på. 

Diakon og 

frivillige med-

arbeidere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiltak Mål Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 

Forbønnstjeneste for 

konfirmantene, også 

kalt bønnefadder 

 

Menigheten bevisstgjøres sitt 

ansvar for konfirmantene. 

Konfirmantene får en kjennskap 

til menighetsfellesskap og 

menighetens ulike oppgaver 

også forbønnstjenesten. 

Alle konfirmanter får en bønnefadder. Hver forbeder får utdelt et bønnekort med navn og 

bilde av 2-3 konfirmanter. Tjenesten starter opp ved rekruttering på 

konfirmasjonspresentasjons- gudstjenestene og avsluttes på konfirmasjonsdagen. 

Nye bønnefaddere rekrutteres fortløpende i starten på et konfirmantår, altså høsten. 

Det er flott om konfirmantene leverer bilde ved innskrivning slik at man får laget 

bønnefadderkortene. 

Prestene 

organiserer dette. 

Diakon/ 

Diakoniutvalget/ 

daglig leder kan 

være behjelpelig 

om nødvendig. 

Besøkstjeneste. 

 

De som ønsker et besøk eller 

noen å prate litt med, enten de 

bor hjemme eller på institusjon, 

skal kunne få dette tilbudet, slik 

at de føler seg ivaretatt.  

Gjøre kjent både på institusjon 

og hjemmebaserte tjenester at 

kirken har en diakon som kan 

kontaktes ved behov. 

Mange eldre sitter ensomme hjemme, kommer seg ikke ut, men har et ønske og behov av 

en å snakke litt med. 

Diakonen i samarbeid med frivilligsentralen sender et info.skriv til hjemmesykepleien 

som pleierne kan ta med ut til de aktuelle brukerne. 

Synliggjøre diakonen i forhold til Ryggeheimen og andre institusjoner, slik at denne også 

kan brukes til sykebesøk. Diakonen foretar en del sykebesøk Ryggeheimen. Har delt ut 

skriv om at kirken/diakonen er tilgjengelig for institusjonen.  

Besøker Eskelund. 

Samarbeid med frivilligsentralen er nyttig. 

Diakonen 

administrerer 

dette/Diakoniutva

lget, frivillige 

besøkere. 

Oppfølging av frivillige 

medarbeidere som 

ligger under 

diakoniutvalget. 
 

De frivillige skal føle seg 

verdsatt og oppleve at noen ser 

dem i hverdagen. Kjenne at de 

blir satt pris på. 

En ettermiddag i løpet av året inviteres de frivillig som er knyttet opp mot 

Diakoniutvalget til en hyggelig sammenkomst. Diakoniutvalget får da mulighet til å bli 

litt mer kjent med de frivillige. Samtidig formidle at det de gjør er en flott oppgave i 

menigheten og at vi står sammen. Diakoniutvalget ringer til alle de frivillige i forkant av 

denne sammenkomsten for å høre hvordan det står til og minne om samlingen. 

Diakoniutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del 2 – Inkluderende fellesskap. 
Målsetting:  Menighetenes fellesskap er åpne og inkluderende 

     Menighetene deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk generelt i Rygge 

 

Tiltak Mål Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 

Diakoniens dag 

 

Synliggjøre diakoni, hva 

menighetens satsningsområder 

er. Ha fokus på hverdagsdiakoni. 

En søndag i kirkeåret er satt av til temaet diakoni. Dette markeres med en gudstjeneste 

der innholdet er preget av diakoni. Diakonen kan preke, eller ha forbønnen sammen med 

diakoniutvalget. Eller man kan være delaktig på andre måter. Finne forslag til sanger, 

tekster m.m. 

Prestene/ 

Diakoniutvalget / 

diakon  

Hjerteroms-

gudstjeneste 

 

 

 

 

 

Kommunen har flere 

innbyggere som har en 

eller annen form for 

funksjonshemming. 

Dette ønsker 

menighetene gjennom 

diakoniutvalget å se på. 

Hva kan gjøres og 

hvordan skal det gjøres 

Alle mennesker har rett til å 

utøve sin tro eller sitt livssyn, 

også de som mottar helse- og 

omsorgs-tjenester.  

Alle skal kunne føle seg som en 

del av et fellesskap, kjenne 

tilhørighet til og en del av kirken 

og menigheten. Oppleve seg 

inkludert. 

Konfirmanter med spesielle 

behov skal ha muligheten til å 

delta på en gudstjeneste mer 

tilrettelagt for dem. 

Godt samarbeid mellom 

kommune, boliger og kirken. 

Samarbeid med Moss/Jeløy 

menigheter i forhold til 

arrangeringen 

Det er ønskelig at vi som menigheter kan lage en samling som er tilrettelagt for 

mennesker med ulike funksjonshemninger og behov for spesiell tilrettelegging. 

Menighetene har en plikt på seg til å inkludere alle mennesker og legge til rette for hver 

enkelt. (Rundskriv fra Helse- og sosialdepartementet desember 2009) 

Hjerteromsgudstjenestene har blitt en slik samling. Dette er et samarbeid mellom 

menigheten i Moss, Jeløy og de to i Rygge. Diakonene er tilstede på gudstjenestene hver 

gang med tanke på gjenkjennelse og relasjonsbygging. Prestene i de ulike menighetene 

rullerer. 

Gudstjenesten varer en knapp time og inneholder en enkel liturgi, preken, forbønn og 

nattverd. Etter gudstjenesten er det kveldsmat for den som måtte ønske det. 

Diakoniutvalgene i Jeløy, Moss og Rygge bytter på å ha ansvar for kveldsmaten. 

Det er 2 gudstjenester på våren og 2 på høsten.   

Kirketjener og organist er tilstede hver gang. 

Diakoniutvalget/di

akon/ øvrig 

ansatte/ 

frivillige. 

 



Tiltak Mål Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 

Treff på tvers 

  

Et lavterskeltilbud til alle 

hjemmeværende på dagtid. 

Kirken skal være et åpent sted 

også for mennesker som ønsker å 

komme sammen for å snakke 

med hverandre, spise sammen og 

ha det hyggelig sosialt. 

Det arrangeres 8 “Treff på Tvers” på 1. torsdag i måneden i løpet av året. 

Det er en foredragsholder, eller musikkinnslag hver gang. Det er salg av mat, man har 

quiz og utlodning. 

Det er diakonen som leder treffene. 

Det er tre frivillig medarbeidere som hjelper til i tillegg til diakonen. 

Det arbeides med at “Treff på Tvers” skal være et selvfinansierende tiltak. 

Pga annonsekostnader klarer tiltaket ikke å være selvfinansierende 

Prisene på salg av mat ble økt noe i 2014. 

Diakon/Diakoniutv

alget/ frivillige 

Åpen kirke for damer 

og menn 

 

Et sosialt tiltak for mennesker 

som ønsker å komme sammen for 

prat og hygge over en kaffekopp, 

litt mat og utlodning. 

 

 

 

"Åpen kirke" har holdt på siden Ekholt kirke ble bygd, og er et viktig tiltak for de som 

samles. 

Hver onsdag formiddag samles 10-15 pensjonister til sosialt samvær, mat, utlodning og 

andakt i peisestua i Ekholt kirke. 

Mennene samles i samme tidspunkt som damene og har sin lille samtale. 

Diakonen og evt sognepresten deltar på sommer- og juleavslutningene deres.  

Drives av frivillige og er selvfinansierende. 

Frivillige 

Sangkveld i kirken 

. 

 

Lavterskeltilbud med sang, mat 

og sosialt samvær. 

 

 

 

 

 

 

I Ekholt kirke er det sangkveld fra kl.19.30 – 22.00 én torsdag i måneden. Først er det 

sangstund med mulighet for valg av favorittsang, dernest er det et enkelt kveldsmåltid. 

Stunden i kirkerommet åpnes med en kort innledning og avsluttes med en enkel 

kveldsbønn. Kirkerommet er åpent for stillhet, bønn og lystenning om ønskelig fram til 

kl. 22.00.To/tre frivillige og tre/fire musikere stiller opp hver gang. Utgiftspost på 

kveldsmat hver gang og en annonse pr semester. Man har nå kommet fram til at det er ok 

å kunne betale litt for kveldsmaten. Det blir satt fram en kurv der man kan legge penger 

for mat i. 

Diakonen møter på en samling pr semester og innkaller til planleggingsmøte, annonserer, 

lager lapper til utdeling og handler inn mat.  

Frivillige 

Diakoniutvalget/ 

Diakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del 3 – Vern om skaperverket 
Målsetting: Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesket  

 
Tiltak Mål Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 

Grønn menighet 

Som kirke er vi kalt til å 

være gode forvaltere av 

Guds skaperverk. Derfor 

må vi bli med på å ”tenke 

globalt – og handle 

lokalt”.  

 

Å være grønn menighet er en 

prosess som griper inn i alle deler 

av menighetens virksomhet, da 

det kan medføre noen endringer 

og enkle grep. Prosessen bør 

forankres i stab, råd, blant de 

frivillige og menighetene for 

øvrig.  

 

 

 

 

 

 

 

Det settes av en søndag til   

gudstjeneste med markering av 

Skaperverkets dag. Prester og 

menighetsråd legger til rette 

dette. 

Diakoniutvalget er arbeidsgruppen i prestegjeldet som skal drive prosessen videre. 

Diakoniutvalget har ”Grønn menighet” på sakslisten jamnlig.  

En ferdig plan har blitt lagt fram for menighetsrådene og blitt godkjent. Biskopen har 

godkjent søknaden som grønne menigheter. Dette innebærer en forpliktelse til å strebe 

etter å tenke og handle så grønt som mulig. Følge planen så langt det lar seg gjøre. 

Planen revurderes en gang pr. år. 

Det jobbes med å starte opp kildesortering i Ekholt kirke etter kommunens regler. 

Gi menighetene små oppfordringer om tiltak fra planen i kunngjøringene i gang pr 

måned 

 

 

 

 

 

 

Vi markerer skaperverkets dag på bygdedagen. 

Diakoniutvalget, 

diakon, menighets-

rådene, stab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjeneste-

utvalg/menighetsråd, 

Diakoniutvalget/ 

prester/ diakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del 4 – Kamp for rettferdighet 
Målsetting:  Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser 

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

 

Tiltak Mål Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 

Fasteaksjon  
 

Støtter Kirkens Nødhjelps 

innsamlingsaksjon. 

Bevisstgjøre diakoni både 

nasjonal og internasjonal overfor 

konfirmantene. 

Fasteaksjonen er en årlig dør til dør aksjon som skjer tirsdag før palmehelgen. 

Konfirmantlærere har ansvaret for bøssebærere (konfirmanter) og at dette innlemmes i 

undervisning. Konfirmantene er derfor bøssebærerne. Foreldre hjelper til både med 

kjøring, bollebaking og telling av penger. 

Det er saft og boller til konfirmantene når de kommer inn etter å ha gått ruta si. 

Konfirmantene har også et årlig konfirmantprosjekt som ender i en konsert. Inntektene 

fra denne konserten går til KN´s fasteaksjon.  

 DU’s medlemmer er medansvarlig for gjennomføring. Andre frivillige i menigheten 

spørres også om å hjelpe til. 

Prestene, DU og 

diakonen, frivillige.  

Misjonskomite  

 

Bevisstgjøre menighetene på 

misjonsprosjektet, formidle hva 

dette prosjektet er, og framheve 

internasjonal diakoni. 

Det innebærer en del tiltak som 

vi forplikter oss til, både mht 

økonomisk støtte, og til å øke 

misjonsforståelsen/ 

engasjementet i prestegjeldet 

Det er en avtale om å støtte misjonsprosjektet «Shalom» i Madagaskar. Denne avtalen 

er undertegnet av begge menigheter. 

Misjonsprosjektet skal være integrert i prestegjeldets menighetsarbeid og 

gudstjenesteliv.   

I påske og adventstiden selges det lys til inntekt for prosjektet. MK arrangerer også 

basar. 

Misjonskomiteen (MK) er et underutvalg av diakoniutvalget. Det forutsettes at MK 

arbeider selvstendig, og ivaretar sin oppgave. 

Diakoniutvalget har jevnlig kontakt med komiteen for å høre hvordan arbeidet går. 

MK – hovedansvarlig.   

 

DU, menighets-

rådene, prestene kan 

bistå om nødvendig. 

Vennskapsarbeid 

 

 

Vennskapsarbeidet skal være 

integrert i prestegjeldets 

menighetsarbeid og 

gudstjenesteliv. Opprettholde og 

styrke kontakten og samarbeidet 

med vennskapsmenigheten i 

Auce ved hjelp av avtalen. Dra 

på besøk og få besøk ved jevne 

mellomrom. 

Arbeidet med vennskapsmenigheten i Auce er godt etablert og har holdt på i mange år.  

Det ble undertegnet gjensidige vennskapsavtaler menighetene mellom høsten 2011. 

Menighetene har nå en vennskapskomite med et eget mandat. Denne komiteen har 

kontakt med pastoren, menighetsrådet og menigheten i Auce. Komiteen lager årsplan. 

Vennskapskomiteen (VK) er et underutvalg av diakoniutvalget. Det forutsettes at VK 

arbeider selvstendig, og ivaretar sitt mandat. 

Diakoniutvalget har 1 representanter i Vennskapskomiteen, og får dermed jevnlige 

oppdateringer om dette arbeidet. 

VK - hovedansvarlig. 

  

DU, menighets-

rådene, 

prestene kan bistå om 

nødvendig 

 

 


