
ÅRSMELDING FOR DIAKONIEN 2020 
 

 

Sorgarbeid 

Vi fikk gjennomført temakveld om sorg på Sandefjord bibliotek i mars og oktober. Utvidet til 

Stokke bibliotek også i oktober. Fortsatt et godt etablert samarbeid med kommunen. Etterlatte 

fikk som vanlig spesiell invitasjon i posten til temakveld, sorggrupper og minnegudstjeneste i 

forbindelse med Allehelgensdag. Dette fikk vi gjennomført. 

Vi har fått gjennomført oppstart av 2 sorggrupper 2 ganger. Tilbudet blir stadig bedre kjent. 

 

«Du er ikke alene», støttemarkering for etterlatte og berørte ved selvmord 

Gjennomført 20. september. Sandefjord kirke blir fortsatt stedet for dette brede samarbeidet. 

 

Besøkstjenesten organiseres ikke formelt. Flere i menigheten går jevnlig på besøk og 

diakonen følger opp de besøkerne som ønsker oppfølging.   

Diakonen går også noe på hjemmebesøk både som en engangshendelse og jevnlig, men noen 

færre besøk i år pga. korona. 

 

SiMen har hatt bare 4 samlinger i år pga smittevern. Vi fikk gjennomført konsert i Sandefjord 

kirke med No Limit i desember og en konsert med No Limit og Dissimilis i samarbeid med 

Misk 4.11. 

Tone Bergene Aabrekk er vår menighets representant. Diakonen har praktiske oppgaver med 

invitasjon, styremøter, innkjøp og gjennomføring. 

 

Hverdagsmessa har bare vært gjennomført 7 ganger pga smittevern. Sjåførene fra 

Frivilligsentralen har ikke vært aktive siden mars. Flere ganger har vi ikke hatt sosialt samvær 

eller nattverd, men mer musikk. Litt over 20 deltakere hver gang. Det vurderes fortsatt som 

riktig å tilrettelegge og spisse hverdagsmessene inn mot eldre. 

 

«Kaffe og prat» ble startet i august som et tiltak for dem som ikke kunne bruke Forsmann 

pga smittevern. Vi inviterte Frivilligsentralen til å være med å servere kaffe i Kirkeparken 3 

dager i uka ut september. Dette ble populært og samlet 20-35 deltakere hver gang. (Noen 
musikalske innslag.) Det fungerte fint for beboere på Forsmann.  

I oktober fortsatte vi inne etter ønske fra noen av deltakerne. Mange datt av lasset, men vi 

fortsatte først i Norkirken og så på Sandar menighetshus.  

Konseptet fra Kirkeparken ble fanget opp av andre og vi ble trukket inn i et samarbeid med 

kommunen og Røde Kors. Fra november har dette blitt et prosjekt rundt i kommunen med 

midler fra Helsedepartementet og med ulike arrangører de forskjellige stedene. 

 

Diakoniens dag ble gjennomført under gudstjenesten 20.september og utvidet med «Du er 

ikke alene» samme kveld. Diakon Ole Hafell deltok med preken og sang på gudstjenesten. 

 

Skaperverkets dag ble ikke gjennomført pga smittevernrestriksjoner.  

 

Treffene på Solvang-, Forsmann- og Ranvik sentrene har vært preget av koronasituasjonen 

og bare gjennomført som vanlig fram til 6.mars. I tillegg fikk vi til noen samlinger på 

Ranviksenteret og på Forsmann før jul i nært samarbeid med miljøarbeiderne. 
De frivillige har ikke kunnet jobbe med dette som vanlig, men på Ranvik har Morten Dahler bidratt. 



I dialog med senterleder på Solvang, kom vi fram til å avvente med å holde egne møter på Solvang 

fordi det er få beboere som møter opp. Det blir tatt en ny vurdering når det åpnes opp igjen for folk 

utenfra. 

Vi har mest samarbeid med Forsmann og dette har utviklet seg i 2020 også. Diakonen har hatt kontakt 

med ansatte og beboere hele året.  

Det har vært gjennomført egen nattverdsamling på Forsmann ved soknepresten, to ganger 

med 7 og 9 deltakere. Oppsatt samling på Ranvik måtte avlyses pga lockdown. 

 

Støtte til mennesker med sårbar økonomi 

Menigheten bidrar på dette feltet med å støtte Frelsesarmeens arbeid med Julegryta. Morten 

Dahler og diakonen hjelper til på juleutdelingen. Diakonen og andre fra menigheten har tatt  

vakter ved julegryta. Frelsesarmeen ønsket å holde konsert i Sandefjord kirke til inntekt for 

julegryta. Dette var vi positive til, men konserten måtte avlyses pga. smittevernregler 

 

Kirkekaffe har vært preget av smittevern i år. En stund tilpasset vi opplegget med kaffe ute, 

men for det meste har vi ikke hatt kirkekaffe i 2020. 

 

Kirkeskyss har vært vanskelig å gjennomføre pga smittevern. 

 

Menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar sto i fokus på misjonsgudstjenesten 19.januar. 

Knut Edvard Larsen deltok med preken (rådgiver menighet og misjon ved bispekontoret). 

Pga færre gudstjenester og ofringer hadde vi en digital innsamling til prosjektet før jul.  

Menigheten har sendt kr. 16 530 til prosjektet i 2020. 

Misjonskontakt i menigheten er Sigrun Volden.  

Stoff fra NMS på Madagaskar blir jevnlig fornyet på menighetens nettside. 

 

Samtaler 

Diakonen tilbyr samtaler i forbindelse med sorg og snakker med de fleste før oppstart i 

sorggrupper. Tilbudet om samtaler generelt står åpent. Samtaler en til en har latt seg 

gjennomføre innenfor smittevern. Antall samtaler har steget noe i 2020.  

 

KIA har ikke hatt samlinger siden våren 2020 pga smittefare.Eva Kjønnø representerer 

Sandefjord menighet i dette arbeidet for kvinner med opprinnelse i andre land. 

 

Nye landsmenn 

Menighetsrådet ønsker satsing på denne gruppen. Diakonen har gjort en del undersøkelser bl.a 

om leksehjelp. Pga korona ble det vanskelig å gjennomføre noe i praksis, men vi har hjulpet 

en eritreisk familie på 2 voksne og 5 barn med sykler. Diakonen har også hatt samtaler med 

koordinator for flerkulturelt samarbeid ved Frivilligsentralen.  

Dette er et arbeid vi kan utvikle framover i samarbeid med flere aktører. 

 

Samarbeid  

I et år som har vært preget av pandemi, har diakonen fått mulighet til å bli bedre kjent med 

naturlige samarbeidspartnere. Det har utviklet seg et godt samarbeid med Frivilligsentralen, 

kommunen ved Læring- og mestringssenteret (SMS), Røde Kors besøkstjeneste og 

Matsentralen. Dette gir bedre muligheter framover for den delen av diakonens jobb som retter 

seg mot eldre i sentrum. 

 

Diakonalt forum, sammen med Bugården menighet fra høsten 2019, har ikke kommet 

ordentlig i gang i 2020 pga korona. Inger Marie Skårslette møter fra Sandefjord menighetsråd.   

 


