
Lokal diakoniplan 
Sverresborg menighet 

 

 

Sverresborg menighets visjon: 
Nær og hellig 

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: 
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste 

 

Definisjonen som planen legger til grunn: 
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» 
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Den lokale planen for diakoni for Sverresborg menighet ble godkjent av menighetsrådet 

18.november 2014. Planen og det diakonale arbeidet skal inn som en sak på ett menighetsrådsmøte i 

året for at menighetsrådet skal være oppdatert på dette feltet. 

Diakonien står sentralt i kirkens liv gjennom trosopplæringen, gudstjenesten, møtet med 

mennesker i sorg og kriser og fellesskapsdannende tiltak. Som Den norske kirkes definisjon av diakoni 

sier, er diakoni evangeliet i handling, og dette er ikke bare forbeholdt diakonen. Diakoni 

gjennomsyrer det aller meste vi gjør som kirke, og det er hele menighetens oppgave.  

Når det gjelder Sverresborg menighet spesifikt reflekterer både visjonen og verdiene som er 

vedtatt for 2012-2016 diakoni. Visjonen er Nær og hellig, og verdiene lyder som følger: «Sverresborg 

menighet erkjenner at vi alle er feilbarlige og sårbare mennesker. I respekt for vår neste vil vi  

- Dele den kristne tro med alle, ivareta det hellige og alt det som Gud har skapt 

- Dele liv med alle som trenger Guds hjelp og omsorg 

- Samtale og samarbeide med mennesker om åndelige og hverdagslige utfordringer og være 

en del av det kulturelle liv på Sverresborg.»  

 

Planen er ment som en oversikt over hvordan diakonien er synlig i Sverresborg menighet, inndelt 

etter de fire søylene fra Den norske kirkes plan for diakoni; nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 

kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.  

 

Et diakoniutvalg ble dannet i januar 2015, og vil møtes jevnlig for å diskutere diakonien i 

Sverresborg menighet. 

 

 

24.februar 2015, Trondheim 

Ingvild Svalastoga 

Diakon, Sverresborg og Ilen menigheter  
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Nestekjærlighet 
 

 

«Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt 

med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle 

handlinger og om store, krevende tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren, men ivaretar 

den andres verdighet. Gjenkjennelsen; «det kunne vært meg», er viktig, likeså gjensidigheten.» (Plan 

for diakoni i Den norske kirke, 2008, s. 16) 

 

 

Målsetting: 

1. Den lokale menigheten har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer. 

2. Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet. 

 

 

Tiltak:   Sorggrupper 

Målsetting: Sorgbearbeiding 

Tid for gjennomføring: En gruppe per semester 

Hvordan: Det inviteres til informasjonsmøte om sorggrupper for de som har behov for det. 

På dette møtet kan de bestemme seg for om sorggrupper er noe for dem. Sorggruppene går 

over 8 samlinger hvor alle kan dele erfaringer og tanker og hjelpe hverandre til å mestre 

hverdagen 

Samarbeid med: Prestene og andre aktuelle gruppeledere i prostiet 

Ansvarlig: Diakonen 

 

 

Tiltak:   Sjelesorg og samtaler 

Målsetting: Gi tilbud om hjelp og støtte til mennesker i vanskelige livssituasjoner 

Målgruppe: Alle mennesker som har behov for det. 

Hvordan: Det er naturlig å ha sorgsamtaler i forbindelse med dødsfall og begravelse, ellers 

når det kommer forespørsler.  

Ansvarlig: Prestene og diakonen. 

 

 

Tiltak:   Dåpssamtaler 

 Målsetting: Ta vare på dåpsforeldre og barn og inkludere de i menighetens fellesskap 

 Målgruppe: Foreldre som vil døpe barnet sitt 

 Hvordan: Avtales direkte med presten etter bestilling av dåp. 

 Ansvarlig: Prestene 
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Tiltak:   Husbesøk og sykebesøk 

Målsetting: Møte behov for samtale og kirkelige handlinger hos de som har problemer med å 

komme seg til kirken. 

Målgruppe: Eldre, uføretrygdede og syke 

Hvordan: Den enkelte eller pårørende tar kontakt med kontoret i menigheten og deler sine 

behov.  

Samarbeid med: Frivillige i en besøkstjeneste etter hvert. 

Ansvarlig: Prestene og diakonen 

 

 

Tiltak:   Institusjonsbesøk 

Målsetting: Tilby andakt/sangstund og en årlig forenklet versjon av en gudstjeneste 

(julegudstjeneste) til de som bor på institusjonen. Være synlig og gjøre seg tilgjengelig for 

samtaler med de som skulle ha behov for det. 

Målgruppe: Eldre og personer med funksjonsnedsettelse som bor på institusjoner. 

Hvordan: Prestene og kantor er på de to sykehjemmene i menigheten enten annen hver uke 

eller hver fjerde uke og har en halvtimes andakt, bønn og sang. 

Ansvarlig: Prestene og kantor 

 

Tiltak:   Utleie til Anonyme Narkomane (NA) 

Målsetting: Gjøre kirkesenteret åpent og tilgjengelig for folk som har det vanskelig og vil 

endre livet sitt 

Målgruppe: Narkomane som vil bli eller være rusfri 

Hvordan: Et rom i kirkesenteret leies ut ukentlig til foreningen 

Ansvarlig: Menighetsforvalter 

 

 

Tiltak:  Kirkevert  

Målsetting: At hver enkelt som kommer i kirken skal føle seg velkommen og sett 

Hvordan: Kirkeverten står ved inngangen til kirkerommet og hilser folk velkommen og deler 

ut salmebøker 

Samarbeid med: Kirketjener og forrettende prest 

Ansvarlig: Menighetsforvalter 

 

 

Tiltak:   Adresseavisas juleinnsamling 

 Målsetting: Fordele gavekort til mennesker som ikke har så mye før jul 

Hvordan: Adresseavisa organiserer skjema og leverer ut til menigheter hvor folk kan komme 

og registrere seg som søker til et gavekort. 

Ansvarlig: Menighetsforvalter 
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Ønskede tiltak: 
 

Tiltak:   Blomster til jubilanter 

 Målsetting: Vise at menigheten husker på og bryr seg om våre jubilanter 

Hvordan: Levere blomster på døra til de som fyller runde år, enten i løpet av måneden de 

fyller eller en gang i året til alle jubilanter 

Ansvarlig: Diakon og menighetsforvalter? 

 

 

Tiltak:  Sosialt arrangement før jul 

 Målsetting: Gjøre noe hyggelig for folk som kanskje gruer seg til en ensom jul 

 Hvordan: Ikke bestemt 

 Ansvarlig: Diakonen 
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Inkluderende fellesskap 
 

«Grunnleggende kristen tro er at 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 alle mulighet til både å yte og å ta i mot. De har plass til mangfoldet og sørger for at 

ingen faller utenfor.» (Plan for diakoni i Den norske kirke, 2008, s. 18) Inkluderende fellesskap er 

teologisk forankret i fellesskapet mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd. Dette fellesskapet er også et 

ideal for kirkens fellesskap. 

 

Målsetting:   

1. Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende 

2. Menigheten deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunnet  

 

 

Tiltak:   Formiddagstreff 

Målsetting: Tilrettelegge for et inkluderende fellesskap bland eldre og hjemmeværende i 

menigheten. 

Hvordan: Hver måned er det formiddagstreff med ulike temaer. Det lages snitter og kaker til 

alle, det synges og samtales rundt bordene. Det er et lavterskeltilbud der alle er velkomne 

uansett hvor knyttet de føler seg til kirken. 

Ansvarlig: Frivillige, diakon og sokneprest. 

 

 

Tiltak:   Kirketorsdag 

Målsetting: Å skape et møtested for lokalsamfunnet hvor man kan bygge fellesskap med 

hverandre 

Hvordan: Det serveres middag fra kl 16-17 som avsluttes felles med ord for dagen. Deretter 

er det tilrettelagt for aktiviteter for alle aldre, og ungdommene i menigheten har en av sine 

to samlinger i måneden lagt til denne dagen. Alle generasjoner og folk i alle livssituasjoner 

inkluderes. 

Ansvarlig: Menighetspedagog i samarbeid med øvrig stab og frivillige. 

 

 

Tiltak:   Familiegudstjeneste 

Målsetting: Skape et gudstjenestefellesskap som inkluderer alle aldre 

Hvordan: En søndag i måneden legges det til rette for en gudstjeneste hvor alle aldre er 

inkludert, kirkekaffe i etterkant er spesielt viktig 

Ansvarlig: Prestene, menighetspedagog og kantor. 

 

 

Tiltak:   Kirkekaffe 

Målsetting: Ha fellesskap etter gudstjenesten 

Hvordan: Frivillige baker til de søndagene det er kirkekaffe, og vi samles enten i kirka, 

kapellet eller kirkesenteret etter gudstjenesten uten noe spesielt program. 

Ansvarlig: Menighetsråd 
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Tiltak:   Rekruttering av frivillige 

Målsetting: Rekruttere flere frivillige til ulike tjenester i kirken. Personer som har en frivillig 

tjeneste i kirken opplever ofte en større tilhørighet til kirkens fellesskap. 

Hvordan: Gjennom annonser i menighetsblad og avis, gjennom personlige relasjoner i de 

øvrige aktivitetene i kirken, og mulig gjennom en temakveld for de som er interessert i å 

være frivillige 

Ansvarlig: Menighetsråd og  alle i staben 

 

 

Tiltak:   Babysang 

Målsetting: Å være et lavterskeltilbud for foreldre/foresatte med barn. Skape et 

inkluderende fellesskap med et meningsfylt innhold. 

Tid for gjennomføring: Hver mandag i skoleukene 

Hvordan: Sangstund og felles måltid hver mandag 

Ansvarlig: Menighetspedagog 

 

 

Tiltak:   Tirsdagsgruppe 

Målsetting: Skape tilhørighet blant pensjonister som føler en spesiell tilknytning til den aktive 

menigheten. Inspirere til å komme på gudstjeneste gjennom at prestene på omgang leser 

den førstkommende søndagens tekster og bidrar til samtale rundt tekstene.  

Hvordan: Gruppen møtes annenhver tirsdag til felles lunsj på kirkesenteret. Alle tar med noe 

mat eller kaker hver og deler. Lunsjen er satt til ca en time og prestene rullerer på hvem som 

leser teksten og får samtalen rundt teksten i gang. 

Ansvarlig: Frivillige i gruppen og prestene. 

 

 

Tiltak:   Fast givertjeneste 

Målsetting: Skape en opplevelse av tilhørighet og fellesskap gjennom at alle må bidra for at 

menighetens arbeid skal gå rundt økonomisk 

Hvordan: Gjøre det enkelt for folk å melde seg til fast givertjeneste.  

Ansvarlig: Menighetsforvalter og menighetsråd 

 

 

Tiltak:   Breddetiltak i trosopplæring 

 Målsetting: Gi en inngang til kirkens fellesskap gjennom breddetiltak 

Hvordan: Alle medlemmer og tilhørende blir invitert til breddetiltak etter spesifikke 

aldersgrupper. Lys våken, Kirkerottene, Tårnagentene, 4-årsbok, 6-årsbok, Noahs ark. 

Ansvarlig: Menighetspedagog 

 

 

Tiltak:   Minikrybba 

Målsetting: Fellesskap for mellomtrinnet og en naturlig overgang til Krybba (menighetens 

ungdomsarbeid fra 8. trinn og oppover) 
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Hvordan: En gang i måneden i forbindelse med Kirketorsdag arrangeres det en samling i 

ungdomsrommet som avsluttes med bønn og lystenning. 

Ansvarlig: Menighetspedagog og ungdomsledere 

 

Tiltak:   Krybba 

 Målsetting: Fellesskap for 8. trinn og oppover med varierende aktiviteter 

Hvordan: En torsdag (samme dag som Kirketorsdag) og en tirsdag i måneden samles 

ungdommene til ulike aktiviteter som ungdomslederne finner på i samråd med ansvarlig 

prest. Avsluttes ofte med en korssamling som består av sang, kort andakt, og bønn. 

Ansvarlig: Prest og ungdomsledere 

 

 

Ønskede tiltak : 
 

Tiltak:   Kafé eller åpent hus 

Målsetting: Åpne kirkesenteret for et lavterskeltilbud for nabolaget, enten det er konserter, 

strikkekafé, samtale om satte tema. 

Hvordan: Ikke bestemt enda 

Ansvarlig: Ikke bestemt enda 

 

 

Tiltak:   Kveldsmesse for unge voksne 

Målsetting: Skape et fellesskap for unge voksne, uavhengig av om de har barn eller ikke. 

Hvordan: Kanskje fire ganger i året ha en kveldsmesse med en litt løsere liturgi og fokus på 

livsnære temaer og god tid til fellesskap og mat i etterkant av møtet. 

Ansvarlig: Diakon, prest og kantor 

 

Tiltak:   Kirkeskyss 

 Målsetting: Tilby skyss for de som ikke kommer seg til kirka eller kirkesenteret på egenhånd 

 Hvordan: Ikke bestemt 

 Ansvarlig: Ikke bestemt   
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Vern om skaperverket   
 

«Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, havet og 

luften og hele det økologiske samspill. «For jorden og alt som fyller den, hører Herren til» (1. Kor. 

10:26). Det gjelder også vårt eget forbruk og vår livsstil.» (Plan for diakoni i Den norske kirke, 2008, s. 

21) 

 

Målsetting:  

1. Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesket 

som en del av det. 

2. Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som fremmer 

balanse og helhet. 

 

Tiltak:   Høsttakkefest 

Målsetting: Vise takknemlighet for alt jorden gir oss av mat 

Hvordan: En gudstjeneste i året hvor dette er i fokus 

Ansvarlig: Prestene, kantor og eventuelt menighetspedagog 

 

 

Tiltak:   Speideren 

Målsetting:  Å bli kjent med og ta vare på skaperverket 

Hvordan: Være i naturen, lære av ressursene som fins i naturen. Ha fokus på miljø og 

forvalteransvar gjennom oppgaver barna får. 

Ansvarlig: Menighetspedagog 

 

 

Tiltak:   Gjenvinning/forbruk ved Havstein kirke og Sverresborg kirkesenter 

Målsetting: Være en menighet som er bevisst på vår innvirkning på miljøet gjennom vårt 

forbruk 

Hvordan: Kildesortering etter kommunens ordning, minimere bruk av engangsservise, 

samkjøre så langt det er mulig. 

Ansvarlig: Alle 

 

 

Tiltak:   Fasteaksjon  

Målsetting: Støtte Kirkens Nødhjelp i deres arbeid for skaperverket 

Hvordan: Stille som bøssebærere, ha arrangement i kirken/kirkesenteret som setter fokus på 

årets tema. Konfirmanter og deres foreldre bidrar som bøssebærere. 

Ansvarlig: Konfirmantansvarlig og menighetsråd 
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Tiltak:   Svane-merkede produkter 

Målsetting: Benytte svanemerkede produkter så langt det er mulig 

Hvordan: Ved innkjøp vurderes disse produktene fremfor andre så lenge prisforskjellen ikke 

er alt for stor. 

Ansvarlig: Stab og menighetsråd 

 

 

Tiltak:   Byttedag 

Målsetting: Gjenbruk av klær og ting 

Hvordan: Folk tar med seg klær eller ting man ikke lenger har bruk for og bytter med andre 

Ansvarlig: Ungdomsledere 
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Kamp for rettferdighet 
 

 

«Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til 

mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens 

side sammen med dem. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og 

menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til 

globaliseringen, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, den 

teknologiske utviklingen, med mer.» (Plan for diakoni i Den norske kirke, 2008, s. 23) 

 

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:   Fasteaksjon  

Målsetting: Støtte Kirkens Nødhjelp i deres arbeid for en mer rettferdig verden 

Hvordan: Stille som bøssebærere, ha arrangement i kirken/kirkesenteret som setter fokus på 

årets tema. Konfirmanter og deres foreldre bidrar som bøssebærere. 

Ansvarlig: Konfirmasjonsansvarlige og menighetsråd 

 

 

Tiltak:   Misjonsprosjektet 

Målsetting: Støtte landsbyutvikling i Vorehe på Madagaskar 

Hvordan: Ofringer, lyssalg og informasjonsarbeid 

Ansvarlig: Menighetsrådet ved misjonsutvalget 

 

 

Tiltak:   Ofring til organisasjoner som kjemper for rettferdighet 

Målsetting: Være med i kampen for rettferdighet gjennom å støtte ulike organisasjoner 

økonomisk 

Hvordan: Ofringen ved ulike gudstjenester går til organisasjoner som Kirkens Bymisjon, 22B – 

diakonalt arbeid for vanskeligstilte ungdom, Kirkens SOS, Kirkens Nødhjelp, Dronning Mauds 

Minnes utviklingsarbeid i det sørlige Afrika 

Ansvarlig: Menighetsrådet 

 

Tiltak:   Holdningsskapende arbeid knyttet til rettferdighet 

 Målsetting: Øke menighetens bevissthet rundt urettferdighet, både lokalt og globalt 

 Hvordan: Gjennom forkynnelse og forbønn på gudstjenester 

 Ansvarlig: Prestene 
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Tiltak:   Fairtrade 

Målsetting: Benytte Fairtrade-produkter så langt det er mulig 

Hvordan: Ved innkjøp vurderes disse produktene fremfor andre så lenge prisforskjellen ikke 

er alt for stor. 

Ansvarlig: Stab og menighetsråd 

 

 


