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Lokal plan for diakoni for Leinstrand og Byneset menigheter  

Tidsramme: 01.08.2017-31.07.2019 

Eiere: Menighetsrådene på Leinstrand og Byneset, frivillige og lønna medarbeidere  

Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste;  

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

Definisjon på diakoni i Den norske kirke;  

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

 Nestekjærlighet 

 Inkluderende fellesskap 

 Vern om skaperverket 

 Kamp for rettferdighet. 

Diakoni kjennetegnes både av det vi er og det vi gjør- som fellesskap og enkeltmennesker og er en dimensjon ved kirkas liv 

Sentrale dokumenter; Plan for diakoni i Den norske kirke, Lokal plan for trosopplæring, Vår grønne menighet, Samhandling 

mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn 

Diakoniutvalgene består av en representant fra hvert menighetsråd og andre frivillige medarbeidere. 

Diakonens rolle og ansvar; Diakonen er fagansvarlig for det diakonale arbeidet i menighetene. Ansettelse som diakon krever som 

oftest en bachelor innen helse-, sosial- eller undervisningsfaglig sektor samt mastergrad i diakoni. 
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Levekårsundersøkelsen i Trondheim kommune 2010

Nypvang Spongdal Rye Gjennomsnitlig for Trondheim kommune
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Enslige forsørgere Arbeidsledighet Arbeidsavklaringspenger

Levekårsundersøkelsen i Trondheim kommune 2010

Nypvang Spongdal Rye Gjennomsnitt for Trondheim kommune

Hvem bor på Byneset og Leinstrand? En 

liten pekepinn gir tallene som er hentet fra 

Levekårsundersøkelsen i Trondheim 

kommune fra 2010 med tall fra Statistisk 

sentralbyrå pr. 1.1.2011, se følgende link: 

http://docplayer.me/17438812-

Eierskapsenheten-mars-2012-levekar-2011-

rapport-om-levekar-i-trondheim.html 

 

http://docplayer.me/17438812-Eierskapsenheten-mars-2012-levekar-2011-rapport-om-levekar-i-trondheim.html
http://docplayer.me/17438812-Eierskapsenheten-mars-2012-levekar-2011-rapport-om-levekar-i-trondheim.html
http://docplayer.me/17438812-Eierskapsenheten-mars-2012-levekar-2011-rapport-om-levekar-i-trondheim.html
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Prosjektplan 

Fokusområde: Nestekjærlighet. «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre», Jesus i Joh.13:34. 

Målgruppe Mål Aktivitet, metode, tiltak Ressurser Samarbeids-

partnere 

Ansvarlig(e) Indikatorer for 

måloppnåelse 

Analyse, 

evaluering 

Konfirmanter 

m/foreldre. 

Alle som bor 

på Byneset 

og Leinstrand 

Gi økonomisk støtte 

til lidende 

medmennesker i 

andre deler av 

verden gjennom å 

arrangere og gi til 

Kirkens nødhjelps 

fasteaksjon. Alle 

konfirmanter deltar i 

aksjonen. Alle roder 

dekkes. De som 

ikke er heime, får 

anledning til å gi på 

annen måte. 

Innsamlet beløp 

KN- aksjon årlig i fastetiden. 

Konfirmanter m/foreldre 

engasjeres. Bilde av 

konfirmanter og foreldre tas 

og publiseres etter 

samtykke til bruk i 

markedsføring av framtidige 

aksjoner. Det serveres 

kaffe/saft m.m. til deltakere 

på Rye kapell og i 

Leinstrand kirke. Ansatte og 

frivillige deltar på 

inspirasjonssamling i forkant 

av aksjonen 

Konfirmanter, 

foreldre, MR,  

 

KN- 

koordinator 

Menighetsfor

valter, diakon 

Alle 

konfirmanter 

og foreldre får 

tilstrekkelig 

info i forkant 

og deltar under 

selve 

aksjonen. Alle 

roder er dekt. 

Infomateriell til 

utdeling er 

tilstrekkelig og 

enkel i bruk. 

Summen øker 

for hvert år. 

Februar 

hvert år: 

basert på 

kort skriftlig 

oppsummeri

ng etter 

fjorårets 

aksjon.  
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stiger for hvert år. 

Aksjonen gir 

mulighet til 

fellesskap i for- og 

etterkant av selve 

innsamlingen 

Forfriskninger 

serveres til alle 

deltakere 

Alle på 

Leinstrand 

Gi omsorg på flere 

plan til kristne 

søsken i 

menighetens 

vennskapsmenighet 

Ha et åpent vindu ut 

mot verden 

Kontakt med 

vennskapsmenigheten i 

Ukraina via besøk, mail osv. 

Vennskapsmenigheten blir 

nevnt i forbønn. Penger 

samles inn på ulike måter. 

Info om arbeidet i 

menighetsbladet 

  Kontaktperso

ner, 

menighetsråd

stab 

  

Alle på 

Byneset 

Gi omsorg på flere 

plan til kristne 

søsken i 

menighetens 

vennskapsmenighet

Ha et åpent vindu ut 

mot verden 

Kontakt med 

vennskapsmenigheten i 

Estland via besøk, mail osv. 

Vennskapsmenigheten blir 

nevnt i forbønn. Penger 

samles inn på ulike måter. 

  Estlands-

foreningen, 

menighetsråd

stab 
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Info om arbeidet i 

menighetsbladet 

Ungdom, 

konfirmanter 

m/foreldre 

Kirka bidrar til bedre 

psykisk helse hos 

unge gjennom å gi 

økt kunnskap og 

stimulere til 

refleksjon hos 

ungdommer og 

foreldre.  

Temakveld m/servering i 

anledning Verdensdagen for 

psykisk helse. Aktuelle tema 

danner grunnlag for 

invitasjon av aktuell 

foredragsholder samt 

refleksjon enkeltvis, i 

grupper og/eller plenum. 

Info om mulighet til å snakke 

med prest og diakon gis  

  Prest, diakon, 

frivillige 

medarb. 

  

Seniorer Oppmuntre, 

inkludere og vise 

omsorg for 

menighetens eldre 

Hilsen til runddager, 

heimebesøk 

Diakoniutvalg 

 

 Diakoniutvalg   

Konfirmanter Alle konfirmanter 

kan delta på 

menighetens 

opplegg i 

konfirmasjonstida 

Mulighet for økonomisk 

støtte til konfirmant leir. Info 

gis både v/påmelding til 

konfirmasjon og i tilknytning 

til leir direkte til konfirmanter 

  Prest, 

konfirmant-

lærer, 

menighetsfor

valter 

Rutiner for 

deling av info, 

søknadsskjem

a og rutiner for 

behandling av 
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uavhengig av 

økonomisk 

situasjon. 

Konfirmanter 

m/foreldre kjenner til 

muligheten for å 

søke om støtte til 

avgift, leir osv.  

og foreldre og gjennom 

menighetsblad, 

menighetens nett- og 

Facebook- side.  

søknader er 

utarbeidet. 

Alle  Lett tilgjengelig og 

godt bekjentgjort 

tilbud om 

sjelesorg/samtaler 

13-99, nettsida, Facebook, 

menighetsbladet, brosjyrer, 

info til aktuelle instanser og 

samarbeidspartnere 

  Prest, diakon   

Pårørende for 

alvorlig syke 

og døende 

Organisere besøks- 

og avlastningstilbud 

Avlaste pårørende 

til alvorlig syke og 

døende.  

Utruste frivillige 

medarbeidere gjennom kurs 

og oppfølging. Informere om 

tilbudet til menighet og 

samarbeidspartnere  

Frivillige 

medarbeidere, 

diakon, prest 

Byneset og 

Nypantunet 

HVS, 

heimebasert 

tjeneste,  

Diakon   

Ensomme, 

syke  

Menighetene har en 

organisert besøks- 

og følgetjeneste 

som folk kjenner til 
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Fokusområde; Inkluderende fellesskap. «Må de alle være ett, slik du, Far er i meg og jeg i deg,» Jesus i Joh. 17:21 

Målgruppe 

 

Mål Aktivitet, metode, tiltak Ressurser Samarbeids-

partnere 

Ansvarlig(e) Indikatorer for 

måloppnåelse 

Analyse, 

evaluering 

Alle som 

deltar på 

gudstjenester 

Alle som kommer til 

gudstjenester skal 

ønskes velkommen i 

døra, få utdelt 

salmebok, program, 

tegnesaker osv. og 

få svar på evt. 

spørsmål og 

henvendelser. Få 

hjelp til å lære nye 

salmer 

Kirkeverter, forsangere   Menighetsfor

valter, 

Menighetsråd 

Lister over 

kirkeverter og 

forsangere er 

satt opp og 

delt ut. Nye 

frivillige 

medarbeidere 

inviteres inn 

som verter og 

forsangere. 

Instrukser er 

utarbeidet og 

gjort lett 

tilgjengelig 

 

Alle deltakere 

på 

gudstjenester 

Legge til rette for å 

bli kjent med andre i 

bygda, forebygge 

Kirkekaffe/saft/te   Menighetsråd   
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ensomhet gjennom 

fellesskap, gi 

mulighet til å snakke 

med prest, diakon 

osv.  

Alle med 

utfordringer ift 

transport til 

arrangement 

Alle som vil på 

gudstjeneste og 

andre arrangement i 

menighetens regi, 

kan få skyss v/ 

behov og vet hvor 

de skal henvende 

seg 

Kirkeskyss. Kontaktinfo 

publiseres gjennom ulike 

kanaler.  

     

Alle Alle som bor i 

menighetene har 

tilgang til info om de 

ulike arrangement 

Kunngjøringer på 

gudstjenester, 

menighetsbladet, lokalavis, 

Nettside, Facebook  

Redaksjonen i 

menighetsbladet 

Stab, frivillige 

medarbeidere 

Menighetsfor

valter, 

sokneprest, 

ansvarlig: 

nettside/Face

book 
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Seniorer på 

avdelingene,  

Aktivitets-

tilbudet for 

seniorer, 

heimeboende 

Alle som ønsker det, 

skal ha lett tilgang til 

andakter, treff og 

gudstjenester på 

institusjonene og få 

dekket åndelige og 

eksistensielle 

behov. Tilbud 

utformes ut fra 

deltakernes behov. 

Fange opp behov 

for individuelle 

samtaler 

Andakter, ettermiddagstreff 

og gudstjenester på Byneset 

og Nypantunet HVS. «Jeg 

og døden» - grupper for 

ansatte på avdelinger og i 

heimebasert tjeneste 

Aktivitører, 

Diakoniutvalg, 

Prest, diakon, 

organist, frivillige 

medarbeidere 

Aktivitører, 

ledelse ved 

HSV 

Sokneprest, 

diakon, 

Soneleder 

  

Seniorer på 

avdelinger. 

 

Ensomme, 

syke, døende 

på institusjon 

eller heime 

Aktuelle mottakere 

og tjenesteytere 

skal kjenne til kirkas 

tilbud. Kirka får 

kjennskap til 

enkeltmenneskers 

ulike behov og 

dekker disse på en 

Tilbud om besøk, nattverd, 

forbønn og salving på 

avdeling eller heime blir 

gjort tilgjengelig gjennom de 

ulike infokanaler. Ta initiativ 

til å informere om kirkas 

tilbud til de aktuelle 

kommunale avdelinger i 

Prest, diakon, 

frivillige 

medarbeidere 

Ansatte ved 

HSV og 

heimebasert 

tjeneste, 

Helse- og 

velferdskonto

ret, NAV, St. 

Olavs 

Prest, diakon   
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tilfredsstillende 

måte. Oppfylle 

intensjonen i 

samarbeidsavtalen 

mellom Trondheim 

kommune og DNK 

sonen. «Jeg og døden» - 

grupper for ansatte på 

avdelinger og i heimebasert 

tjeneste 

hospital, 

andre 

institusjoner.  

Seniorer, 

heimeboende 

Gi mulighet for å dra 

på tur til dem som 

ikke så lett kan delta 

på andre fellesturer.  

Årlig utflukt i regi av 

diakoniutvalget på 

Leinstrand 

Diakoniutvalget, 

diakon 

 Diakoniutvalg

et 

  

Alle i sorg Se, støtte og gi 

omsorg til dem som 

har mistet en av 

sine, er i krise eller 

rammet av ulykker 

Minnegudstjeneste, 

temakvelder. Info om 

sorggrupper, mulighet for 

samtale med prest og 

diakon. Lokale sorggrupper 

v/behov 

Åpen kirke med mulighet for 

lystenning og samtale 

v/større kriser, ulykker 

Stab og frivillige 

medarbeidere 

Prostiets 

sorgkontakt, 

HVS, 

Heimebasert 

tjeneste, 

Helse- og 

velferd, NAV, 

St. Olav 

Sokneprest, 

diakon,  

 

 

 

Prost, 

kommunens 

krise team 

  

Barn, 

Ungdom, 

Senke terskelen for 

å delta på 

Alternative gudstjenester og 

arrangement; rock, elektro, 

     



Plan for diakoni. 30.01.17 
 

11 
 

voksne, 

familier, i 

ulike livs-

situasjoner 

gudstjenester o.a. 

Tilpasse liturgi, 

salmevalg og 

program til ulike 

interesser/behov  

familier, ungdommens 

fredsgudstjeneste, 

minne/allehelgensdag, 

frilufts, karneval, på 

institusjonene, Pasjonsspill, 

høsttakkefest i 

Nidarosdomen. Konserter, 

kulturkvelder 

Alle Skape nye, 

lavterskel 

møteplasser for 

mennesker i alle 

aldersgrupper og 

livssituasjoner 

Senke terskler for 

deltakelse på ulike 

arrangement 

Middag og sang, Esp; 

frivillig betaling, fleksibelt 

oppmøtetidspunkt, lite 

program  

 

 

Kortere og lengre 

pilegrimsvandringer 

  Diakon,    

Alle Skape et ukentlig, 

lavterskel møtested 

på dagtid. Facilitere 

Etablering av 

Nærmiljøsentral på 

Byneset/Leinstrand som 

ettårig pilotprosjekt 

Ansatte ved Kattem 

frivilligsentral, lag og 

foreninger lokalt, 

diakon 

Kattem 

frivilligsentral 

Diakonen Prosjektmedar

beider20%, 

ansettes 

1.03.17. 

Januar 

2018: 

Evaluere 

drift av 
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aktiviteter i på og ut 

fra sentralen 

Oppstart av 

sentralen 15. 

mars- 17 

sentralen, 

vurdere 

videre drift 

Familier  Familiekor      

Nybakte 

foreldre m/ 

barn 

 Babysang med lunsj      

Konfirmanter  Leir, samlinger, gruppetilbud      

Reunions for 

konfirmanter 

 Fjorårs, forfjor- års, 50- års       

Barn Barna opplever seg 

sett og inkludert 

gjennom å få tilbud 

om å delta på et 

tilpasset opplegg 

under 

gudstjenestene 

Søndagsskole under 

prekenen på gudstjenester 

Søndags-

skolelærere 

    

Barn- se 

Trosopplærin

gsplanen 

 Invitasjon av alle barn til 

ulike trosopplæringstiltak;  
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Barn  Tweens, Berg bedehus; en 

gang pr. måned 

  Menighetsråd

et, Byneset, 

Trosopp-

lærings 

koordinator 

  

Unge  Fusion, Berg bedehus; 

annenhver fredag 

Ungdomsledere,   Trosopp-

lærings 

koordinator 

  

Nye 

landsmenn, 

Alle som 

ønsker å lære 

om kristen tro  

Alle som ønsker, 

skal få mulighet til å 

lære sentrale ord og 

sannheter i kristen 

tro på norsk. Bygge 

fellesskap på tvers.  

Intro, innføringskurs i kristen 

tro på enkel norsk; 

undervisning, samtale i 

grupper, sang, 

måltidsfellesskap 

KIA Trøndelag, 

frivillige, Diakoner 

og prester i sonen 

KIA, frivillige 

og lønna 

medarbeidere  

KIA og 

diakoner i 

sonen/prostie

t 
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Fokusområde: Vern om skaperverket. «Jorden og det som fyller den, hører Herren til», Salme 24:1 

Målgruppe 

 

Mål Aktivitet, metode, tiltak Ressurser Samarbeids-

partnere 

Ansvarlig(e) Indikatorer for 

måloppnåelse 

Analyse, 

evaluering 

Alle  Byneset menighet; Grønn 

menighet 

  Menighetsråd

sokneprest 

  

Alle  Friluftsgudstjeneste på 

Skaperverkets dag 

  Sokneprest, 

diakon 

  

Barn- se 

Trosopp-

læringsplan 

 Lys våken med overnatting 

ute 

  Trosopp-

lærings-

koordinator 
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Fokusområde: Kamp for rettferdighet. «Rettferdig er Herren. Han elsker rettferdige gjerninger», Salme 11:7 

Målgruppe 

 

Mål Aktivitet, metode, tiltak Ressurser Samarbeids-

partnere 

Ansvarlig(e) Indikatorer for 

måloppnåelse 

Analyse, 

evaluering 

Ungdom/konfi

rmanter. Alle 

innbyggere 

på Leinstrand 

og Byneset 

Ansvarliggjøre alle 

aldergrupper ift. 

solidaritet med 

lidende. Gi 

konfirmanter 

mulighet til å bidra  

KN- fasteaksjon i sokna Konfirmanter, 

foreldre, 

menighetsråd 

KN regionalt Menighetsråd

menighetsfor

valter, 

diakon,  

Se punkt 

under neste-

kjærlighet 

 

Ungdom, 

konfirmanter 

 Ungdommens 

fredsgudstjeneste 

Ungdomsledere, 

trosopplæringskoord

inator, prest, B/U- 

rådet 

 Sokneprest, 

trosopplæring

skoordinator 

  

Alle Menighetene er 

med i arbeidet for 

en rettferdig 

fordeling av verdens 

ressurser gjennom å 

dele av vårt eget 

Kontakt med 

vennskapsmenigheter; 

Ukraina og Estland 

  Menighetsråd

ansatte, 

kontaktperso

ner, Estlands-

foreningen. 
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Alle Menighetene gir 

økonomisk støtte til 

organisasjoner som 

kjemper for 

menneskeverdet og 

kjemper for 

rettferdig fordeling 

av verdens goder i 

Norge og andre 

steder i verden 

Ofringer til ulike formål og 

organisasjoner i inn- og 

utland 

  Menighetsråd

ene, 

menighetsfor

valter 

  

Alle Menighetene er 

med på å sette 

fokus på 

urettferdighet  

Forbønn i gudstjenester   Sokneprest   

 

 

 


