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Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.  

Diakoni handler om den tjenende folkekirken og diakonien kommer til uttrykk på ulike 

måter i vår kirke. For eksempel gjennom enkeltmennesker, den organiserte diakonien i 

menighetene, institusjoner og nasjonale og internasjonale organisasjoner. 

 
Forslag til ny plan for diakoni har denne definisjonen på diakoni: 

Diakoni er omsorgstjenesten til kirken. Diakoni er evangeliet i handling og viser seg i 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for 

rettferdighet. 

 

Ungdommens kirkemøte (UKM) mener at dette er en god definisjon på diakoni, men ser 

at diakoni er et ord som for mange unge ikke skaper gjenkjennelse.  

 

Hva er diakoni? 
Hvis man både skal ha inkluderende felleskap, løfte frem nestekjærlighet, jobbe for vern 

av skaperverket og rettferdighet må kirken være troverdig og skape tillit. Dette gjelder 

kirken som helhet, både de enkelte ansatte og frivillige medarbeidere. For å skape 

engasjement for diakoni er man avhengig av gode og trygge relasjoner.  

 

UKM mener at alle mennesker er skapt i Guds bilde til å være medmennesker. Likevel 

er ingen av oss perfekt, vi gjør alle feil. Derfor må nestekjærligheten og fellesskapene 

preges av tilgivelse i omsorg for hverandre. Diakoni er vårt evangeliske oppdrag og noe 

vi står i hver dag. Diakoni gjelder hele kirkens virke og er kirkens hjerte. Det er viktig at 

omsorgen uttrykkes i et språk som folk forstår og i en form som skaper tillitt. Omsorg er 

ikke bare å gi, men også å få. 

 

Diakoni handler om å løfte frem at alle mennesker står i en større sammenheng. Vi er 

del av en verden hvor mennesker og naturen står i et avhengighetsforhold til hverandre. 

Hva vi gjør her hjemme har noe å si for livet andre steder på jorden. Derfor er diakoni 

kampen for rettferdighet og forvaltning av skaperverket. UKM tror dette diakonale 

fokuset er viktig for å bidra til å sette oss selv og diakonien inn i en større sammenheng. 

UKM vil oppfordre menigheter til å bidra inn i dette arbeidet med å engasjere seg i 

miljø og rettferdskampen.  

 

I følge forslag til ny plan for diakoni skal alle menighetene lage en lokal diakoniplan. 

UKM mener at det er avgjørende at hele menigheten får et eierskap til denne lokale 

planen. UKM utfordrer derfor lokal menigheten til å involvere alle generasjoner i dette 

lokale arbeidet, ikke bare ansatte og menighetsråd. UKM ber Kirkemøte se viktigheten i 

å utarbeide gode hjelpemidler til dette arbeidet. Menigheten må få et bevisst forhold til 

hva diakoni er. UKM ser det som viktig at vi kommer vekk fra forståelsen om at diakoni 

kun er noe diakonen skal jobbe med. Fordi mange unge ikke har ikke har noe forhold til 

ordet diakoni er det viktig at dette løftes inn i menighetens konfirmant- barne- og 

ungdomsarbeid. Lokalplanen må bli et viktig redskap for ansatte og frivillige 



 

 

 

 

 

medarbeidere i menigheten og prege kirkens virke. UKM ber om at det legges vekt på 

tverrfaglighet i menighetens arbeid med diakoni. Det diakonale arbeidet må skje i et 

gjensidig samarbeid med kommuner/ bydeler og organisasjonene. Disse sitter på viktig 

kompetanse i det lokale og internasjonale arbeidet. De vil også kunne bidra med 

erfaringer i innføring av sentrale planer til lokal innføring. 

 

Inkluderende felleskap 
UKM har blitt utfordret til spesielt å se på inkluderende felleskap.  

For å skape gode rammer for felleskap er det viktig å se at alle er forskjellige og at vi 

trenger forskjellige ting. Ingen felleskap oppstår hvis man ikke identifiserer seg med de 

menneskene og de visjonene som er i fellesskapet.  

Hva er viktig i kristne felleskap?  

• At man føler seg sett. 

• At det er noe mer enn aktiviteten/ interessen som samler oss, nemlig vår tro.  

• At man tåler ulikheter. 

• At man aksepterer ulike forutsetninger for deltakelse. 

• At fellesskapet har ledere med en tydelig rolle som medvandrere og veiledere. 

• At man føler seg akseptert. 

• At man ikke må bevise noe. 

• At det handler om livsglede så vel som livets skyggesider. 

• At man har ressurser til å følge opp fellesskapene. 

• At felleskap ikke nødvendigvis må kreve noe av deg. 

• At man kan få være seg selv. 

• At man har felleskap på tvers av trosutrykk, generasjoner, kulturell bakgrunn, 

legning og funksjonsnivå. 

• At man arbeider for gode kommunikasjonsformer, slik at alle kan forstå og bli 

forstått. 

 

Hvis vi skal skape bærekraftig felleskap kan ikke omsorg for en person gå utover alle 

andre. Vi har et ansvar for å inkluderende alle, men skal man få til dette trenger man 

ressurser og kunnskap. UKM mener at det er viktig å gi god kunnskap om de ulike 

forutsetningene som ligger til grunn for oss mennesker. Derfor er det viktig at kirkelige 

ansatte får god diakonal og pedagogisk kompetanse gjennom sin utdannelse for å møte 

disse utfordringene.  

 

Ny plan for diakoni fremhever at Den norske kirke bør intensivere arbeid med 

forsoning. Prosjektet i Nord Salten er et godt eksempel på et slik arbeid. UKM ber om 

at det også i de lokale diakoni planene legges vekt på forsoningsarbeid, der dette er 

aktuelt.  

 

Diakonale utfordringer i en ny tid. 
Ungdom har mange venner og relasjoner, men mange føler seg allikevel ensom. UKM 

viser til undersøkelsen ”Jeg tror jeg er lykkelig. Ung tro og hverdag” hvor dette tas opp. 

Ungdommer er gjennom internett, sms og lignende, vant til å være tilgjengelige 24 

timer i døgnet. Dette er en virkelighet som kirken ikke fullt har tatt konsekvensen av. 

Kirken bør jobbe for å imøtekomme dette gjennom nettsider, telefontjenester og ved å 

være gode samtalepartnere. Samtidig som det er viktig å bevare skille mellom dag og 

natt. Kirken skal kunne være et sted hvor verden ikke trenger å gå så fort, kirken bør 

løfte frem viktigheten av å hvile. For mennesker i nød vil det være viktig med 

tilgjengelighet hele døgnet, her finnes det allerede eksempler på gode tjenester som for 

eksempel kirkens sos. UKM oppfordrer kirkens medlemmer til å våge å ta troen med 

der de er og etter beste evne være tilgjengelige medmennesker i hverdagen.  

 



 

 

 

 

 

UKM mener at de fleste ungdommer ikke har problemer med å skille mellom den 

virtuelle og den vanlige virkeligheten. Det er viktig at kirken kan den virtuelle 

virkeligheten og er en del av den, slik at kirken forstår hva ungdommene snakker om og 

aktivt kan bruke dette som et verktøy. For mange menigheter oppleves dette som veldig 

fremmed og vanskelig. Her må man tørre å bruke barn- og unges kunnskap på feltet. 

Man trenger ikke være it- utdannet for å skape gode virtuelle rom. Det finnes nettsteder 

som allerede er designet for slik bruk for eksempel www.smootown.no. Men om kirken 

skal delta i slike rom er det viktig med ressurser til oppdatering. Ungdommer må være 

med å forme det og det må være bruker basert og benytte seg av tilgjengelig språk. 

UKM ser behov for etterutdanningskurs for alle kirkelige ansatte, slik at de kan få 

kompetanse i virtuell forståelse.  

 

 

Oppfordringer 

 

• UKM utfordrer lokal menigheten til å involvere alle generasjoner i arbeidet med 

den lokale diakoni planen og ber Kirkemøte se viktigheten i å utarbeide gode 

hjelpemidler til dette arbeidet.  

 

• UKM ber om at det i arbeid med plan for diakon settes fokus på tverrfaglig 

samarbeid, diakoni angår alle yrkesgrupper. 

 

• UKM mener det er viktig at kirkelige ansatte får god diakonal og pedagogisk 

kompetanse gjennom sin utdannelse for å møte mennesker og deres ulike 

utfordringer. 

 

• UKM mener det er viktig at diakonien må kunne kommunisere med den eller de 

diakonien er tilstede for, fortrinnsvis på deres eget språk, som tegnspråk for 

døve som får diakoni.  

 

• UKM ber om at det legges vekt på forsoningsarbeid i den nye planen for diakoni 

både sentralt og lokalt.  

 

• UKM utfordrer til et større fokus på diakoni i forkynnelse. 

 

• UKM utfordrer menighetene til å ha større fokus på diakoni inn i konfirmant og 

barne- og ungdomsarbeid.  

 

• UKM oppfordrer menighetene til å fortsette og utvikle det viktige samarbeidet 

om kirkens ungdomsdiakoni med barne-, ungdoms- og studentarbeidet i de ulike 

organisasjonene. 

  

• UKM ser behov for etterutdanningskurs for alle kirkelige ansatte for å bedre 

forståelsen og fremme bruken av virtuelle verktøy.   

 

• Kirken har en del eksisterende nettsider for ungdom. Ungdomsrådene bør se på 

muligheten som ligger i sine sider, og www.kirken.no/ung kan videreutvikles. 

 

• UKM ser det som avgjørende at det tilføres økonomiske ressurser for å 

gjennomføre et diakonalt løft.  

 

Enstemmig vedtatt.  



 

 

 

 

 

 

Med forbehold om språklige og redaksjonelle endringer.  


