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«Diakonien har et spesielt ansvar der få eller 

ingen bryr seg.» (Plan for diakoni, Kirkerådet 2008) 
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Innledning 
 

Denne planen beskriver Domkirken menighets diakoniarbeid. 

 

 

Definisjon 

 

I sammendraget til Plan for diakoni, er diakoni formulert slik: «Diakonien er en tjeneste for 

medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne helhetstenkningen har konsekvenser 

også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste. 

Det gjelder alle aldersgrupper. Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og 

den konkretiseres i egne tiltak.  Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. 

Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende.» (Plan for diakoni, 

Kirkerådet Den norske kirke 2008) 

 

Kirkens definisjon på diakoni: 

 

 

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 

Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, 

inkluderende fellesskap, 

vern om skaperverket 

og kamp for rettferdighet.” 

 

 

Diakoniens identitet 

For å gi en beskrivelse av diakoniens identitet eller forklare hva diakoni er har vi valgt to ulike 

innfallsvinkler med bakgrunn i «Diakoni i kontekst» (Del II) fra 2008: 

«Jesu diakoni har mange dimensjoner. Den dreier seg om frigjøring og forsoning, om å helbrede 

og reise opp alle dem som er «som sauer uten gjeter» (Matt 9,36), og særlig om å stå sammen 

med de lidende, de som blir tråkket på, de marginaliserte. Gjennom Jesu diakoni blir 

menneskers verdi og verdighet bekreftet og forsvart. Relasjoner bygges og bekreftes – 

relasjoner som holder også i tider med lidelse og død. Slik vitner diakonien profetisk om 

verdiene i Guds rike.» Beskrivelsen finner vi under kapittelet som omhandler troen på den 

hellige treenighet. (s 26 i Diakoni i kontekst av Kjell Nordstokke (red.)) 

En annen definisjon av diakoni finner vi når måten vi er kirke på skal beskrives. “Diakoni er 

relatert både til menighetens etos og til dens strukturer. Diakoni er med andre ord både et uttrykk 

for kirkens grunnleggende identitet – og for det som blir synlig i dens daglige liv, 

planer og prosjekter. Følgelig er det naturlig å betegne visse konkrete handlinger som diakoni.» 

(ibid s 28). 
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”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, 

virkeliggjort gjennom liv og tjeneste” 

 

 

 

Domkirken menighet 

 
Domkirken menighet er en av tre menigheter i sentrum av Bodø. I Domkirken menighet bor det 

8549 mennesker per 1. februar, 8271 av dem er medlemmer av Den norske kirke. Rønvik sogn 

grenser til domkirken og har omlag 11000 innbyggere. I tillegg til Rønvik ligger Bodin 

menighet med grensen inntil domkirken. Fra Domkirken er det maksimum 2,5 km ut til 

menighetsgrensen. Bodø er en by i vekst og har per i dag 50.000 innbyggere fordelt på sju sogn. 

Skjerstad og Misvær, Saltstraumen, Kjerringøy og Innstranden er de fire omliggende sogn i 

Bodø kommune.  

 

Domkirken menighet utmerker seg med et aktivt musikkmiljø, og er en av byens viktigste 

kulturformidlere. Staben består av tre prester (domprosten inkludert), diakon, tre kantorer, 

produsent, trosopplærer, kirketjener, renholder og daglig leder. 

 

Domkirken menighet har frivillige medarbeidere som deltar i ulike verv. Det er stadig behov 

for flere medarbeidere i gudstjenesteliv og aktiviteter som foregår i kirka sin regi. 

 

Kirkebygget hvor staben (utenom musikkseksjonen) har sine kontorplasser, ble reist og tatt i 

bruk i 1956. Bygget mangler et funksjonelt kjøkken med muligheter for å lage varme måltider, 

samt en uformell møteplass hvor folk kan sette seg ned uten å ha avtaler. En del diakonale tiltak 

foregår utenfor Domkirken, fordi lokalene i kirken er uegnede og fordi det er hensiktsmessig å 

samarbeide med andre organisasjoner. 

 

 

 

Diakonale utfordringer i sentrum 
 

I sentrum har det foregått en fortetting de seinere årene gjennom bygging av store 

boligkomplekser. Stormen bibliotek og konserthus åpnet i november 2014. Med disse 

endringene har antallet beboere og besøkende i sentrum økt. Glasshuset i Storgata er i tillegg 

til å være et kjøpesenter bygd rundt deler av ei sentrumsgate, også tilholdssted for mange 

mennesker i ulik alder.  

 

Østbyen og Aspåsen barneskoler ligger innenfor menighetsgrensen til Domkirken. Bankgata 

ungdomsskole, Bodø videregående og Den Katolske skole ligger også her. Flere mottak for 

mennesker med status som asylsøkere og flyktninger ligger i Domkirken menighet. Omlag 140 

mennesker bor i mottak i sentrum, og faller dermed inn under Domkirken, Rønvik og Bodin 

menigheter. Voksne menn utgjør flertallet. I tillegg bor både enslige voksne kvinner og familier 

i mottak i menigheten.  
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Høsten 2015 kom det mange flyktninger til akuttmottak i Bodø. Situasjonen ser ut til å kunne 

vare ei tid framover. Domkirken menighet samarbeider med organisasjoner og de andre 

sentrumsmenighetene for å komme behovene i møte. 

 

To kommunale eldreinstitusjoner finnes i menigheten. Stadiontunet sykehjem og Sentrum 

sykehjem har tilsammen 105 eldre som bor der over lengre tid. Om lag 100 eldre er dagpasienter 

ved sykehjemmene. Mer enn 800 av de omlag 8500 personene som bor innenfor 

menighetsgrensen er fylt 67 år.  

Det finnes dagtilbud til mennesker med psykiske lidelser ved den kommunale Villa vekst i 

Torggata. Ungdommer som kommer til byen for å gå på videregående skole har også et tilbud 

der som kalles Hybelstua. Bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser finnes også i sentrum 

av byen.  

Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen driver et aktivt arbeid blant mennesker med erfaring fra 

bruk av rusmidler. Et bo- og omsorgssenter, to ulike arbeidstilbud, et rehabiliteringstilbud 

gjennom fritidsaktiviter og to møtesteder drives av de to aktørene. Det kommunalt eide 

Natthjemmet, hvor mennesker kan komme for å sove over, drives som en del av bo- og 

omsorgssenteret. Et eget bo- og omsorgstilbud for kvinner finnes også i byens sentrum. 

Frivilligsentralen er etablert i lokalene til Tusenhjemmet, et møtested for eldre i byen. Ulike 

aktivitetstilbud, kafe og butikkutsalg er en del av Tusenhjemmet AS, som eies av Bodø 

kommune. 

 

 

I planens tiltaksdel vil tiltakene være sortert under de fire områdene nestekjærlighet, 

inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Noen av områdene 

går naturlig over i hverandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

A Nestekjærlighet 
 

Jevnlig (ukentlig) 

Prioritet 2 

Besøkstjeneste 

Målsetting: Menigheten skal oppsøke og/eller besøke mennesker som 

opplever ensomhet og behov for støtte.  

Tid for gjennomføring: Hele året 

Ressurser: Frivillige 

Økonomi Diakonimidler 

Samarbeidspartnere: Frivillighetssentralen, Røde Kors, tildelingskontoret i Bodø 

kommune 

Ansvarlig Diakon 

Merknader: Tiltaket rettes primært mot hjemmeboende eldre. Fokus på å 

imøtekomme eldres åndelige og eksistensielle behov, i tråd med 

plan vedtatt av Bodø kirkelige fellesråd. 

 

 

Månedlig (1-2x) 

Prioritet 1 

Kontakt med institusjoner for eldre 

Målsetting: Institusjonene (Stadiontunet og Sentrum) skal oppleve at de 

befinner seg i en menighet som aktivt utøver omsorg og tilbyr 

kirkelige handlinger.  

Tid for gjennomføring: Andakt/gudstjeneste to ganger/mnd ved Sentrum sykehjem og 

en gang/mnd ved Stadiontunet. I tillegg kommer besøk og 

oppfølging etter avtale med institusjonene. 

Ressurser: Prester og organister, frivillige  

Økonomi Ingen 

Samarbeidspartnere: De ansatte på institusjonene 

Ansvarlig Diakonen, kantor, prest 

Merknader: Diakonen har ansvar for andakt på Sentrum sykehjem. Sees i 

sammenheng med fokus på eldres åndelige behov. 

 

 
Prioritet 2 

Oppfølging av etterlatte etter dødsfall – telefonkontakt/besøk 

Målsetting: Gi etterlatte en mulighet til oppfølgingssamtale etter et dødsfall i 

nær familie. Legge til rette for tilbud om sorggruppe eller flere 

samtaler. 

Tid for gjennomføring: Ca 1måned etter begravelsen 
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Ressurser: Diakoniutvalg og andre frivillige.  

Samarbeidspartnere: Prester, frivilligsentralen 

Ansvarlig Prester, diakon 

Merknader Prest formidler kontakt. Diakon og frivillige fortsetter kontakten 

og besøkene når dette vurderes hensiktsmessig. 

 

 
Prioritet 3 

Tilgjengelighet på møtesteder i sentrum 

Målsetting: Være innom møtestedene jevnlig 

Tid for gjennomføring: Hele året, etter avtale med samarbeidspartene 

Ressurser: Frivillige 

Økonomi Ingen 

Samarbeidspartnere: Bymisjonen, Frelsesarmeen, Villa Vekst, NMS gjenbruk 

Ansvarlig Diakon 

Merknader:  

 
 

Årlig (1-4x) 

 

Prioritet 1 

Eldres kirkedag. 

Målsetting: Å gi et gudstjenestetilbud til de som bor på institusjon, og derfor 

ikke kommer seg til kirken på søndag 

Tid for gjennomføring: En torsdag i løpet av våren eller høsten 

Ressurser: Kirkens prester, diakon, kantorer, kirketjener, konfirmanter 

Økonomi: Diakonimidler til kirkedagskake og kaffe 

Samarbeidspartnere: Institusjonene (Bodø kommune) 

Ansvarlig Diakon, kapellan 

Merknader: Hverdag foretrekkes fordi det da er lettere å mobilisere ansatte 

på institusjonene 

 

Andre tiltak: 

 

Fasteaksjonen i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.  

Målsetting: Sørge for et godt resultat fra innsamlingsaksjonen.  

Tid for gjennomføring: Forberedelse gjennom konfirmanthøsten/ vinteren. Utføring ved 

Kirkens Nødhjelps sentralt fastsatte aksjonsdag. 

Ressurser: Egen aksjonskomite som består av konfirmantforeldre og KN-

kontakt samt representant fra Changemaker 
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Økonomi Foreldre baker til kvelden 

Samarbeidspartnere: Kirkens Nødhjelp, byens øvrige menigheter, konfirmantforeldre 

Ansvarlig Diakonen/prestene, KN-kontakt 

Merknader: Fokus på aksjonen er en del av konfirmantundervisningen 

gjennom året. Aksjonen evalueres i etterkant av hver 

innsamling. 

 

 

 

 

B Inkluderende fellesskap 
 

Jevnlig (ukentlig) 

Prioritet 1 

Synlig diakoni i gudstjenesten - kirkekaffe og kirkevertskap. 

Målsetting: Å være en menighet hvor fellesskapet mellom mennesker 

oppleves tydelig og sterkt. Å være inviterende og inkluderende 

overfor nye gudstjenestedeltagere. 

Tid for gjennomføring: Hele året 

Ressurser:  

Økonomi Økonomi til innkjøp av bevertning til kirkekaffe. 

Samarbeidspartnere: Korene og deres foreldrekontakter, konfirmantforeldre, andre 

frivillige 

Ansvarlig Diakon 

Merknader: Diakon har et særlig ansvar for organisering av kirkekaffe i mai 

– august. 

 

 

 

Prioritet 1 

Fredagstrimmen 

Målsetting: Skape en møteplass for godt voksne/eldre, der fysisk, psykisk og 

åndelig velvære står i sentrum. 

Tid for gjennomføring: Hver fredag i perioden september - juni 

Ressurser:  

Økonomi Selvfinansierende, diakonimidler 

Samarbeidspartnere: Staben, inviterte andaktsholdere, egen komité 

Ansvarlig Diakon 

Merknader:  
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Prioritet 2 

Kirkeskyss 

Målsetting: Å sørge for at de som ønsker å komme seg til kirke, kan få hjelp 

til det 

Tid for gjennomføring: Hele året 

Ressurser:  

Økonomi Ingen 

Samarbeidspartnere: Frivillige sjåfører 

Ansvarlig Diakon 

Merknader:  

 

 

 

 

Månedlig (1-2x) 

Prioritet 1 

Middag for små og store 

Målsetting: Knytte kontakt med barnefamilier, skape et attraktivt miljø i 

kirken for disse. 

Tid for gjennomføring: Hver andre onsdag i perioden januar-april samt september til 

desember. 

Ressurser:  

Økonomi Deltakerbetaling, trosopplæringsmidler. Kan være 

selvfinansierende 

Samarbeidspartnere: Frivillige, foreldre 

Ansvarlig Diakon 

 

Prioritet 2 

Møteplasser for nordmenn og flyktninger  

Målsetting: Knytte kontakt mellom flyktninger, norsktalende og kirken og 

invitere til et kristent fellesskap. 

Tid for gjennomføring: Hver andre mandag gjennom hele året ved Bodø 

voksenopplæring. 

Ressurser: Asylsøkere og flyktninger, Bodøværinger  

Økonomi Menighetsråd og egenbetaling ved middager ved BVO. 

Samarbeidspartnere: Asylmottak, øvrige diakoner i byen, frivillige 

Ansvarlig Diakon 

Merknader: Samarbeid med andre menigheter. 

 

 

Settes på vent. Tas opp til vurdering når ny bymisjonsprest er på plass. 

Åpen kirke en dag i måneden fram til midnatt 

Målsetting: Å gjøre kirka tilgjengelig for flere.  

Tid for gjennomføring: Månedlig 

Ressurser: Stab og frivillige, boka Pax 
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Samarbeidspartnere: Bispedømmekontoret, Andre kirkesamfunn 

Ansvarlig   

Merknader:  

 

Prioritet 1 

Ungdomsdiakoni 

 

Målsetting: Oppfølging av ungdom etter konfirmasjonsalderen 

Skape et møtested i kirka for unge i og etter konfirmasjonsalder 

Tid for gjennomføring: September - mai 

Ressurser:  

Økonomi Diakonimidler til enkel servering 

Samarbeidspartnere: Stab, konfirmanter, frivillige 

Ansvarlig Diakon 

Merknader: Ressursgruppe av konfirmanter og andre ungdommer bør 

etableres for å utvikle et tilbud i tråd med ungdommens ønsker. 

 

Årlig (1-4x) 

Prioritet 1 

Gullkonfirmanter 

Målsetting: Legge til rette for og arrangere en god jubileumsmarkering. 

Invitere til høymesse med særlig fokus på 50-års konfirmanter. 

Tid for gjennomføring: Nest siste eller siste søndag i juni 

Ressurser: Gruppe av frivillige jubileumskonfirmanter, midler til 

jubileumskake fra menighetsrådet 

Samarbeidspartnere: Prestene 

Ansvarlig Diakon 

Merknader: Kontaktetablering skjer minimum et halvår i forveien.  

 

 

 

 

C. Kamp for rettferdighet 
 

 

Halvårlig (1-2x) 

Prioritet 2 

Kulturkveld eller markering av internasjonale merkedager 

Målsetting: Respekt, forståelse og etablering av kristne fellesskap. 
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Tid for 

gjennomføring: 

Mulig å gjennomføre hele året. Eksempler kan være å samarbeide ved 

markering av internasjonale solidaritetsdager, kvinnenes internasjonale 

bønnedagdag i mars, solidaritetsdagen 1.mai, FN-dagen 24.oktober, 

verdens AIDS-dag 1.desember, menneskerettighetsdagen 10.desember, 

Stefanusdagen 2.juledag 

Ressurser: Konfirmantene, frivillige, diakoniutvalg 

Økonomi: Diakonimidler til måltidsfellesskap 

Samarbeidspartnere: Den Eritreiske ortodoks-kristne menigheten i Bodø, eritreisk/etiopisk 

evangelisk menighet i Bodø 

Ansvarlig Menighetsrådet, prester, diakon 

Merknader:  

 

 

 

Årlig (1-4x) 

Prioritet 1 

Oppfølging av avtaler med menigheter i andre land / støtte misjonsarbeid 

Målsetting: Følge opp våre misjonsavtaler og vurdere eventuelle nye 

Tid for gjennomføring: Hele året, spesielle markeringer 

Ressurser: Misjonsutvalget 

Samarbeidspartnere: Avtalepartnere i Thailand og Ecuador, eventuelle andre partnere, 

misjonsorganisasjonene 

Ansvarlig Misjonsutvalg, diakon 

Merknader:  

 

 

 

 

D. Vern om skaperverket 
 

Markering av Verdens miljødag 

Målsetting:  

Tid for gjennomføring:  

Ressurser:  

Samarbeidspartnere:  

Ansvarlig Diakon 

Merknader:  
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MÅ BØR KAN 

Kontakt med institusjoner 

for eldre 

Besøkstjeneste  Møtesteder i sentrum 

Eldres kirkedag Kirkeskyss  

Kirkekaffe Oppfølging av etterlatte  

Fredagstrimmen Møteplasser for nordmenn 

og flyktninger 

 

Middag for små og store Kulturkvelder  

Gullkonfirmanter Markering av Verdens 

miljødag 

 

Ungdomsdiakoni Oppfølging av 

misjonsavtaler 

 

 

 

Jevnlig (ukentlig)  Månedlig (1-2 ganger)  Årlig (1-4 ganger)  

Besøkstjeneste BØR Oppfølging etterlatte MÅ Fasteaksjonen BØR 

Fredagstrimmen MÅ Møtesteder i sentrum KAN Gullkonfirmanttreff MÅ 

Kirkekaffe MÅ Kontakt med institusjonene MÅ Eldres kirkedag MÅ 

Kirkeskyss BØR Middag for små og store MÅ Kulturkveld BØR 

Ungdomsdiakoni MÅ Møteplasser for nordmenn og 

flyktninger 

BØR Markering av Verdens 

miljødag 

BØR 

  Oppfølging misjonsavtaler BØR   

 

 


