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FORORD 
 
 
Den norske kirkes visjon for diakoni er «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og 
tjeneste.» Som menigheter tar vi denne visjonen på alvor. Diakoni er noe vi bygger i felleskap, og noe som skal gjennomsyre 
hele kirkens vesen. I Den norske kirke defineres diakoni som følger: «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet 
i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» 
 
Glemmen og Gamle Glemmen er menigheter som vil satse diakonalt. Det finnes mange flotte tilbud i menighetene, men 
også mange samarbeidstiltak som gjennomføres i løpet av året. Det diakonale arbeidet har her blitt forsøkt satt i system ved 
å konkretisere målet for tiltakene våre, og ressursene vi har for å klare å gjennomføre de. 
 
I 2013 ble det opprettet en diakonstilling i Glemmen og Gamle Glemmen. I februar 2016 ble det ansatt en diakoniarbeider. 
I stillingsbeskrivelsen heter det blant annet at diakoniarbeider skal videreutvikle arbeidet blant flyktninger og innvandrere, 
samt arbeide blant barnefamilier og unge. Dette er store arbeidsområder, men vi ønsker at de kan utgjøre et av fundamentene 
i det diakonale arbeidet i menighetene.  Vi vil fokusere på og ha med oss dette i det daglige arbeidet. For å skape muligheter 
til gode møteplasser og tiltak, vil det være nødvendig å skape samarbeidsrelasjoner til ulike offentlige myndigheter og 
private institusjoner og organisasjoner. Dette er et mål for diakoniarbeider. Sammen med andre engasjerte i samfunnet kan 
vi kjempe for likeverd og rettferdighet der disse verdier trues. 
 
Glemmen og Gamle Glemmen menigheter har i flere år hatt kontakt med beboere på Veumalleen asylmottak. Ved utgangen 
av desember 2016 ble dette mottaket lagt ned. Dette har fått store konsekvenser for menighetene våre. Beboere har gått 
jevnlig til gudstjeneste, vi har vært sammen på mange ulike tiltak, og gode vennskapsbånd har blitt knyttet. Flere vil nok 
opprettholde kontakt selv om avstandene mellom oss nå blir større. 
Men vi får også stadig nye innvandrere som blir bosatte i kommunen vår, så vi vil fortsette med å være synlige menigheter 
i samfunnet, vi vil være inkluderende og åpne for tiltak og samarbeid for å nå ut med vårt arbeid. 
 
 
 



Som beskrevet under, er de fleste tiltak avhengige av frivillige medarbeidere. Rekruttering og oppfølging av frivillige vil 
derfor også være en viktig del av stillingen til diakoniarbeider. 
 
Det diakonale arbeidet i en menighet kan være stort og favne veldig mye, og man er nødt til å velge ut områder man vil 
satse på i den perioden planen gjelder for. Det kan derfor være at den som leser denne planen kan komme til å savne områder 
man synes er viktig at menighetene skal jobbe med, men planen skal evalueres årlig, og ønske om forandringer kan tas opp 
med menighetsråd eller diakoniutvalg. 
 
I de færreste tilfeller er det mulig å inkludere alle de fire hovedområdene fra den norske kirkes definisjon på diakoni, men de 
fleste tiltak berører flere av dem. Vi har derfor laget koder for å synliggjøre hvilke områder som berøres i det enkelte tiltak. 
 
 
 

 
- Nestekjærlighet                 N 

- Inkluderende fellesskap    I 

- Vern om skaperverket       V 

- Kamp for rettferdighet       K 

 
 
 
 
 
 
 
 



Planen inneholder mange tiltak, men vi har gjort en prioritering på hvilke vi setter hovedfokus på. Disse kommer først i 
planen. Diakoniarbeider har hovedansvaret for disse, og sammen med utvalget får disse større fokus enn andre. De 
resterende tiltak er ikke mindre viktige, men her er det andre som også har hoved- eller medansvar. Diakoni er 
omfattende, og det vil gjøre arbeidet mer konkret og enklere å forholde seg til når man er enig om et fokus. Dette kan 
naturligvis endres fra år til år.  
 
 

Prioriterte innsatsområder i perioden 2017 – 2018: 
Glemmen og Gamle Glemmen 

 Langbordet (integreringstiltak) 

 Markering ved Fredrikstads byjubileum 

 Fasteaksjonen 

 Bowls (integreringstiltak) 
 Rekruttering og oppfølging av frivillige 

 Informasjonsarbeid og markedsføring 

Prostiet 

 Samarbeid og koordinering av diakoni med andre menigheter 

 Dialogforum 

 

 

I denne reviderte diakoniplanen for Glemmen og Gamle Glemmen menigheter har vi skrevet at den er for perioden 2017-
2018, altså to år. Planen skal gjennomgås en gang i året, og diakoniutvalget kan komme med forslag til justeringer som 
menighetsrådet må ta stilling til. 
Diakoniplanen er behandlet i diakoniutvalget, og oversendes menighetsrådene for videre behandling. Endelig plan 
oversendes Bispedømmekontoret. 
 
 
Diakoniutvalget v/ Anne Bente Spenning, Merete Backe-Wig, Gard Nyquist, Hans Petter Storemyr og diakoniarbeider 
Anne Marthe Olaussen 
Glemmen og Gamle Glemmen menigheter, januar 2017 



 Tiltak N I V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Langbordet 
(tidl. Bærekraftig middag) 

Å skape inkluderende bordfellesskap der mennesker med ulik 
kulturell bakgrunn kan møtes til felles middag. 

Hver annen uke   2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Kirkestua, frivillige og ansatte, diakonibudsjettet Frivillige og ansatte Diakoni-
arbeider 

   

 

 Tiltak N I V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Markering ved Fredrikstads 
byjubileum 

Den norske kirke ønsker å delta på dette arrangementet i 
samarbeid med ulike aktører. Vi ønsker å være en synlig og 
inkluderende kirke, og vil dekke et «Langbord i verden». 

9. september 2017   2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Menighetene i Fredrikstad, budsjett fra Kirkevergen, Østre 
Fredrikstad kirke 

Kirkens bymisjon, 
Glemmen 
videregående, 
kommunen 

Diakoni-
arbeider 

 

 Tiltak N  V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Fasteaksjonen 

Engasjere konfirmanter og andre i menighetene t for å støtte 
mennesker i utfordrende situasjoner. Delta i bøsseaksjonen. 
I 2017 er aksjonen reformasjonsmarkeringens diakonale 
prosjekt. 

 En gang årlig, dato  
settes av Kirkens 
Nødhjelp 

Etter hver aksjon 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Kirkens Nødhjelp, konfirmanter, frivillige og ansatte Kirkens Nødhjelp og 
ansatte 
 

Diakoni-
arbeider og 
Kateket 

 

 

 

 



 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Bowls 
 

En aktivitet som organiseres som et integreringstiltak mellom 
innvandrere i Fredrikstad og frivillige fra menighetene. 

 En gang i uken  2017 
 
 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Bowls-utstyr, Frivilligsentralen, frivillige 
 

Norsk Folkehjelp, 
Frivilligsentralen 

Diakoni-
arbeider 

 

 Tiltak N     Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Rekruttering/ oppfølging av 
frivillige 

Få flere frivillige med på menighetenes tiltak. 
De frivillige medarbeiderne våre skal merke at de er verdsatt og 
blir sett for den gode jobben de gjør.  

Kontinuerlig 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Menigheten har et fokus på å rekruttere og følge opp frivillige i 
arbeidet. 

Ansatte og frivillige Diakoni-
arbeider 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Diakonalt informasjonsarbeid 

Å gjøre informasjon om tiltak og aktiviteter i kirkelig regi 
tilgjengelig for alle, gjøre kirkens engasjement synlig. 

Kontinuerlig  2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Menighetsblad, sosiale medier, nyhetsbrev, flerspråklig brosjyre. 
 

Frivillige og ansatte Diakoni-
arbeider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Besøkstjeneste 

Besøke mennesker som ønsker at noen fra menighetene 
kommer for å prate med dem, og evt. lese i bibelen, be og 
synge. Hindre ensomhet. 
For noen: Opprettholde kontakt med menigheten når man er 
forhindret for selv å gå ut.   

Kontinuerlig  2018 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Diakoniutvalg, frivillige og ansatte Frivillige,  
Ansatte, åpen 
omsorg 

Diakoni-
arbeider 

 

 Tiltak N  V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Grønn menighet 
 

Sikre at menighetenes arbeid tar hensyn til skaperverk og miljø, 
forbruk og rettferd. 

Kontinuerlig 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Punktene fra plakaten «Vår grønne menighet». Frivillige og ansatte Frivillige og 
ansatte 

 
 

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Kirkeskyss 
 

Alle som ønsker det, kan komme til gudstjeneste. 
 

Hver søndag  Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Frivillige sjåfører Frivillige Kirkeverge-
kontoret 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Internasjonal gudstjeneste 

En gudstjeneste med fokus på inkludering og flerkulturelt 
fellesskap. 

En gang i året 2017 

Ressurser 

Glemmen kirke, ansatte og frivillige 
 Samarbeid med 

Frivillige og 
ansatte i Gamle 
Glemmen og 
Glemmen 

 Ansvarlig 

Prest og 
diakoni-
arbeider 



 

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Gudstjeneste i samarbeid med 
Åpent Hus og Kirkens 
Bymisjon 

En inkluderende gudstjeneste med fokus på likeverd En gang per år  Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Glemmen kirke, frivillige og ansatte Blå Kors og Kirkens 
Bymisjon 

Sogneprest 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Kirkekaffe 
 

Vårt mål er at faste kirkegjengere benytter muligheten til å 
invitere og inkludere nye kirkegjengere til dette fellesskapet.  

 Glemmen: Etter hver 
gudstjeneste.  
Gamle Glemmen: 
Utvalgte søndager 
 

 2017 
 

Ressurser 
 

Kirkerommene, frivillige, dekkes av menighetsrådene. 
 

 Samarbeid med 

Frivillige og 
ansatte 
 

 Ansvarlig 

Menighets-
rådene 
 

   

 
 

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Gi mennesker med 
utviklingshemming mulighet til 
å delta i menighetenes 
ordinære fellesskapsarenaer 

Alle som ønsker det skal få være med på gudstjenester og 
andre samlinger. Det skal legges til rette slik at man opplever 
seg velkommen, inkludert og man får en bekreftelse av sitt 
menneskeverd. 

 Kontinuerlig  Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Gudstjenestene, ansatte og frivillige Menighetsråd og 
frivillige i 
menighetene 

Ansatte 

 

 

 



 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Besøk på bofellesskap for 
mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

Å vise at kirken er et sted for alle. Formidle nestekjærlighet. 
Hjelpe målgruppen til å bli bedre kjent med Den norske kirke. 

To besøk i per år 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Prest, kantor, diakoniarbeider Ansatte i 
bofelleskapet 

Menighets-
arbeider i 
Gamle 
Glemmen 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Baby- og småbarnssang 

Et fellesskap for familier med små barn hvor man blir kjent med 
kirken gjennom musikk, bevegelse og sanseinntrykk. 
 

  Ukentlig i skoleåret 
 

 Årlig 
 

Ressurser 
 

Glemmen kirke, frivillige, trosopplærerbudsjettet 
 

 Samarbeid med 
 

Frivillige 
 

 Ansvarlig 
 

Trosopplærer 
 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Fredagsklubben 

 Et tilbud til barn i alderen 10-12 år, med andakt, spill og 
aktiviteter. 

Hver fredag 2017 

Ressurser  Samarbeid med 

Frivillige 
 Ansvarlig 

Dinah Hurum 
og Tone Øen 

Underetasjen på Lyngmo, frivillige, ansatte   

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Formiddagstreff på Lyngmo 

 Skape fellesskap preget av hyggelig samvær og kristen 
forkynnelse. 

En gang per mnd 2017 

Ressurser 
 

 Samarbeid med 

Frivillige 
 Ansvarlig 

Olga Fossen 

Underetasjen på Lyngmo, loddsalg og gaver, frivillige, ansatte   

 



 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Hyggekvelder 

Å skape fellesskap for eldre, med innslag av sang, andakt, 
diktlesning og kaffe med enkel bevertning 

 En gang per mnd 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Kirkestua, frivillige, åresalg. Glemmen menigh, 
Frivillige, 
diakoniarbeider, 
kantor 

Menighets-
arbeider i 
Gamle 
Glemmen 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Formiddagstreff på Glemmen 
sykehjem 

Å skape fellesskap for eldre, med innslag av sang, andakt, 
diktlesning og kaffe med enkel bevertning. Hindre ensomhet. 
Skape kontakt med menigheten. 

En gang per mnd    2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Glemmen sykehjem, frivillige, åresalg Ansatte på 
Glemmen 
sykehjem, 
Glemmen menigh., 
diakoniarbeider, 
prest, kantor 
 

Menighets-
arbeider i 
Gamle 
Glemmen 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Husmorringen 

Et sosialt møtested for kvinner i Gamle Glemmen menighet. 
Møter og andre frivillige oppgaver. 

En gang per mnd 2017 

Ressurser 

Frivillige, Kirkestua 
 Samarbeid med 

Frivillige 
 Ansvarlig 

Lisbeth 
Andersen 

   

 

 

 



 Tiltak N     Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Sorgarbeid 

Å gi alle som gjennomgår en sorgprosess mulighet til enkelt- 
eller gruppesamtaler. 

Ved behov 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Grupper med gruppeledere organisert av Sorg og omsorg. 
Enkeltsamtaler med prest eller diakoniarbeider. 

Frivilligsentralen, 
hjemmesykepleien 
 

Diakoni-
arbeider kan 
videreformidle 
kontakt. 

 

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Hjelpeprosjekter og 
vennskapsmenighet i Romania 

Bygge vennskap, leve ut kirkens økumeniske ansvar og bidra 
økonomisk ovenfor menighetene og enkeltmennesker. 

Kontinuerlig  Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Romaniagruppa, menighetsråd, frivillige og ansatte. Menighetsråd i 
Glemmen, 
Ansatte 

Romania-
gruppa 
 

 

 Tiltak N     Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Jubilanthilsener 

Gi en liten oppmerksomhet til jubilanter i Gamle Glemmen sogn. Advent hvert år 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Blomster dekkes over menighetens budsjett. Menighetsrådet Menighets-
arbeider 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak N     Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Frivilligfest 

Menighetene har en fest hvert år for å feire den frivillige 
innsatsen hver og en gjør, og betydningen av denne. 

En gang per år per 
menighet 

Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Gamle Glemmen: Kirkestua, Glemmen: Menighetssalen.  Stabene i 
menighetene 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Bønnegrupper 

Et møte hvor man samles i bønn, stillhet og møter et fellesskap 
rundt dette. 

Gamle Glemmen: En 
gang per mnd 
 

2017 

Ressurser 
 

Frivillige, Gamlestua 

 Samarbeid med 

Frivillige og 
ansatte 

 Ansvarlig 

Frivillige 

   

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Samarbeid med   
Lisleby bedehus 

Godt samarbeid med bedehuset i ulike tiltak, for eksempel 
gudstjeneste med søndagsskolen, sang av Barnegospelkoret 
eller «Vi synger julen inn». 

Kontinuerlig 
 

Etter ulike  
arrangement. 

Ressurser 

Lisleby bedehus, kirken, frivillige 
 Samarbeid med 

Normisjon 
 Ansvarlig 

Ansatte 

 

 

 

 



SAMARBEID I PROSTIET 

 Tiltak N I V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Samarbeid med andre 
menigheter i prostiet 

Nyttiggjøre seg av og støtte opp om hverandres diakonale tiltak.  
 
Dette kan bidra til at vi som menighet har mer å tilby uten at vi 
nødvendigvis går aktiv inn som medarbeider/frivillig inn i tiltaket. 

 Når det er aktuelle 
tiltak å samarbeide om 

   

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Frivillige, ansatte 
Varierer etter de enkelte tiltak 

Menighetene i 
prostiet 

Diakoni-
arbeider 

 

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Dialogforum Østfold  
Avdeling Fredrikstad 

Et møtested for kristne og muslimer hvor kommunikasjon, 
respekt og forståelse står i sentrum. 
 

Ulike tiltak 
 gjennom året 

 Etter hvert tiltak 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Økonomisk støtte fra kommunen, diakoniarbeider, ulike 
gudshus. 

Ulike menigheter og 
moskeer 

Leder i 
forumet, fra 
Kirkene i 
Fredrikstad: 
Diakoni-
arbeider og B. 
Sneltorp 

 

 Tiltak   V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Skaperverkets dag 

Arrangere Skaperverkets dag- gudstjeneste, i samarbeid med 
andre menigheter i prostiet. 
Sette fokus på å verne om skaperverket og kamp for 
rettferdighet. 

Første søndag i juni  Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Arbeidsgruppe som planlegger gudstjenesten, 
musikere, kor, Gudstjeneste sted (som f.eks 
Kommandanthagen, Isegran el.)  
Nærliggende kirke i tilfelle regn. 

Andre menigheter i 
prostiet med deres 
ansatte og frivillige. 

Domprosten 



 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Tilbud i forbindelse med 
Allehelgen 

Sorgbearbeiding ved å invitere etterlatte til ulike arrangementer; 
Minnestund, Allehelgensmesse og konsert. 

 Allehelgens  
lørdag og  
søndag 

 Årlig 

Ressurser 

Fredrikstad gravlunds kapell, Domkirken, ulike musikere, 
frivillige. 

 Samarbeid med 

Alle menighetene 
i domprostiet 
 

 Ansvarlig 

 Prest og 
domkantor 

   

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Møtested Kirken 

Felles for hele domprostiet. Tilrettelagt gudstjeneste for alle. 
Legge til rette for gudstjenestefellesskap der også mennesker 
med utviklingshemminger får uttrykke troen sin og vokse som 
kristne.  
Kveldsmat samling i etterkant der det bygges fellesskap og 
knyttes kontakter. 

9 ganger i året,  
onsdag kveld. 

 2017 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Fra menighetene i Fredrikstad: Frivillige til å lage kveldsmat og 
rydde. Dette går på rundgang, ca 1x pr. år for hver menighet. 
Musikere/sangere 
Arbeidsgruppa for Møtested Kirken 

Arbeidsgruppa for 
Møtested Kirken/ 
menighetene i 
domprostiet 

Diakon i 
Domkirken 

 

 Tiltak N I    Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Lørdagskvelder i 
Bryggekapellet 

Bryggekapellet er åpent hver lørdags kveld og natt, slik at det er 
mulighet for å komme inn, prate med noen, ta en kaffekopp, 
tenne lys eller bare for å finne ro. 

 Hver lørdag, 
menighetene får 
ansvaret for en vakt 
hver per år. 

 2017 

Ressurser 

Bryggekapellet, frivillige og ansatte. 
 Samarbeid med 

Ulike menigheter i 
Fredrikstad 
 

 Ansvarlig 

Kateket og 
diakoni-
arbeider 

   

 

 

 



 Tiltak N     Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Markering for etterlatte 

Minnes de som er gått bort, trøst og lystenning Nyttårsaften Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Leie gravlunds kapell Frivillige og ansatte Går på 
omgang blant 
menighetene 

 

 Tiltak N I  K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Tilrettelagt 
konfirmantundervisning 

Tilby konfirmasjonsundervisning for ungdom som har behov for  
tilrettelagt konfirmasjonsundervisning av forskjellige grunner. 

Starter opp på høsten. 
Konfirmasjon 
Kristihimmelfartsdag 

 Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Konfirmantlærere (Prest, kateket (menighetspedagog), diakon 
 
Rolvsøy kirke og menighetssenter og evnt. andre kirker og 
ansatte i prostiet etter avtale. 

Menighetene i 
prostiet 

Diakon i 
Domkirken 

 

 Tiltak N I V K  Målsetting  Gjennomføres  Evalueres 

Glommafestivalen 

Vi som kirke skal synes i samfunnet og spre informasjon om 
menighetene. 

 Første uke i juli hvert 
år. 

  Årlig 

Ressurser  Samarbeid med  Ansvarlig 

Bryggekapellet, arbeidsgruppen, frivillige og ansatte. Menighetene i 
Fredrikstad 

Menighetene 
har ansvar for 
hver sin dag. 

 

 
Diakoniplanen er foreslått av diakoniutvalget:  24.01.17 
  
Vedtatt av Glemmen menighetsråd: 26.01.17 
 
Vedtatt av Gamle Glemmen menighetsråd: 24.01.17 

 
Oversendt Borg bispedømmeråd: 02.03.17 


