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«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, 

virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.»  
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste 
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”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er 

evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 

om skaperverket og kamp for rettferdighet”.  

 

Den Norske kirkes definisjon av diakoni 

   

 

«Diakoniens teologiske forankring er den kristne troen på Den treenige Gud. 

Gud skapte og skaper, frelser og fornyer mennesket og hele skaperverket. 

Mennesket er skapt i Guds bilde til å være medmenneske. Alle mennesker er 

overgitt til hverandre, og er avhengige av hverandre og av jorden. Ingen lever 

av seg selv eller for seg selv. I kraft av skapelsen er alle menneskers oppdrag å 

forvalte skaperverket og leve i nestekjærlighet med hverandre. Kirken er gitt et 

særskilt oppdrag å tjene mennesker og hele skaperverket. Bekjennelsen til Den 

treenige Gud og troen på at Gud ble menneske i Jesus Kristus er fundamentet 

for kirkens diakoni. Fordi Gud i Jesus ble menneske, levde et liv som viste 

menneskene hvem Gud er og overvant døden og dødskreftene, frigjøres vi til et 

nytt liv i nestekjærlighetens tjeneste. Jesus levde og virket i folks hverdag. Der 

helbredet han syke, stod opp for mennesker i utsatte livssituasjoner, refset de 

som hadde makt og viste omsorg (Matteus 4,23). (Plan for diakoni, 2020)»  

 

 

Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt 

av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: 

«Gå du og gjør som han.» 
Lukas 10, 36-37 
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Forord 

Definisjonen av diakoni gir oss følgende arbeidsområder: Nestekjærlighet, 

inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet”. 

Disse området gir strukturen for fremstillingen av Hånes menighet sitt 

diakonale arbeid som følger i denne planen. Planen viser mye av menighetens 

arbeid satt inn i en diakonal kontekst. Arbeid som f.eks. trosopplæringen har 

sin egen plan, og nevnes som felt i denne planen for å vise til at diakonien har 

som mål å gjennomsyre alt av menighetens liv og arbeid, og være en integrert 

del av det store hele.  

 

Hånes menighet har siden 2012 hatt følgende Visjon: «Glimt av himmel – spor 

på jord». I samme strategidokument står følgende om menighetens oppdrag: 

«Mennesket først: Vårt oppdrag er at vi med Jesus som forbilde skal vise Guds 

kjærlighet og nåde til alle mennesker ved handling, ikke bare ord. Vi skal møte 

folk der de er, gi rom for undring og tro, og legge til rette for møteplasser hvor 

mennesker blir kjent med hverandre og Jesus». Hånes menighet sine 

formuleringer samsvarer godt med Den Norske kirkes overordnede visjon og 

definisjon av diakoni. Men som både overordnede og lokale formuleringer 

understreker; fine ord er ikke nok, de må gå hånd i hånd med handling. Den 

diakonale utfordring er herved gitt. Gud velsignet arbeidet. 
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NESTEKJÆRLIGHET 

«Mennesket 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, 2008:16)». 

 

Målsetning: At mennesker skal oppleve menigheten som et utøvende 

omsorgsfellesskap, som viser barmhjertighet og godhet i møte med mennesker 

som av ulike grunner trenger en hjelpende hånd eller et varmt blitt. Og at 

menigheten skal inspireres og utfordres til dette.  

- Tiltak: Besøkstjeneste 

o Hvordan: Besøksvenner og mennesker som ønsker besøk melder 

behov og ønsker til diakonen. Diakonen kobler mennesker 

sammen. Diakonen har også selv ansvar for å følge opp enkelte. 

Det arrangeres også en samling eller et rekruterings stunt på pr. 

år, i januar i regi av dette arbeidet. 

o I samarbeid med: Frivillige i menigheten 

o Når: Kontinuerlig. 

o Ansvarlig: Diakonen 

 

- Tiltak: Sorgarbeid 

o Hvordan: Gjennom oppfølging av etterlatte. Sorggrupper. 

Allehelgens gudstjeneste. 

o Når: Kontinuerlig. (Allehelgens er i overgangen okt., nov.) 

o Ansvarlig: Prest og diakon 

 

- Tiltak: Soknebud 

o Hvordan: Prest eller diakon reiser hjem til den enkelte og forretter 

nattverd. Dette er et tilbud vi ønsker at det informeres om. 

o Når: Ved forespørsel. 

o Ansvarlig: Prest. 
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- Tiltak: Bønnetjensten 

o Hvordan: Forbedere er organisert slik at det bes for menigheten, 

enkelt emner, lokalsamfunn og verden, ukentlig. Enkeltemner kan 

meldes til kontoret eller skrives på blå bønnelapper i 

kirkerommet, f.eks. under gudstjenesten. Bønnetjenesten har en 

perm hvor bønneemner settes inn, og det er formulerte bønner 

og emner til bruk under bønnestund. Bønnepermen gjennomgår 

minimum hvert kvartal; Januar, April, Juli og oktober. 

o Når: Kontinuerlig / ukentlig 

o Ansvarlig: Svein Loland og Diakon. 

- Tiltak: Sjelesorg og samtaletilbud 

o Hvordan: Tilbud for alle aldre. Det informeres om tilbudet der det 

er naturlig, på nettsiden, i menighetsblad, og det henges opp 

informasjon om tilbudet i våpenhuset 

o Når: Kontinuerlig 

o Ansvarlig: Prest og diakon. 

 

- Tiltak: Kirkevert 

o Hvordan: Kirkeverten står ved inngangen til kirkerommet og hilser 

folk velkommen. De bistår også under gudstjenesten. 

o Når: Søndager. 

o I samarbeid med: Frivillige 

o Ansvarlig: Daglig leder. 

 

- Tiltak: Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) 

o Hvordan: Informasjon om KUP sitt tilbud til målgruppen. Eventuell 

videreformidling av kontakt med ansatte i KUP. Menigheten 

støtter også dette arbeidet økonomisk. 
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o Når: Ved behov 

o Ansvarlig: Ungdomsarbeider, kateket, prester og diakon 

 

- Tiltak: Diakoniens dag 

o Hvordan: En gudstjeneste på høsten i regi av diakon og 

diakoniutvalg. 

o Når: Høst 

o I samarbeid med: Diakoniutvalg, frivillige og stab. 

o Ansvarlig: Prest og diakon 

 

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP 

«Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt i felleskap. Å styrke 

båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er 

en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir alle muligheter til både å yte og å ta 

i mot. De har plass i mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor (Plan for 

diakoni i Den norske kirke 2008:18)». 

Målsetning: At menigheten skal oppleves som et åpent, raust og kjærlig 

fellesskap, hvor alle som ønsker blir møtt, sett og føler seg velkommen 

uavhengig av kjønn, etnisitet, fysiske eller psykiske begrensninger, legning eller 

økonomi. 

 

- Tiltak: Fredagsvaffel  

o Hvordan: Et formiddagstilbud for alle. Lokalisert i inngangspartiet, 

slik at det skal være lett å dumpe innom. Intet formelt program, 

foruten et ord for dagen. Gjerne i form av en initiert samtale. Det 

serveres gode vafler og noe varmt i koppen. Hverdagspraten går 

med lave skuldre. 
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o Når: Fredager i partallsuker. Fra kl. 12.00. 

o Ansvarlig: Diakon 

 

- Tiltak: Kirkekaffe   

o Hvordan: Ved utvalgte gudstjenester rigges det til «stor 

kirkekaffe» i festsalen av kirkekaffegruppe. De resterende 

søndagene forsøker kirkevertene så langt det lar seg gjøre å sette 

frem kaffe og noen kjeks i våpenhuset, til det vi kaller «enkel 

kirkekaffe». 

o Når: Søndager 

o I samarbeid med: Frivillige. 

o Ansvarlig: Daglig leder. 

 

- Tiltak: Dåpshilsener   

o Hvordan: 1, 2 og 3 år etter dåp sendes det ut en hilsen til alle 

døpte i soknet. Hilsenene inneholder forslag til kveldsbønner, 

sanger og en hilsen til den døpte. Dette gjør vi for å sende en 

påminnelse om dåpen, og for å strekke ut hånden å si «vi er her og 

vi har ikke glemt dere» til familiene. 

o Når: Kontinuerlig. 

o Ansvarlig: Diakon. 

 

- Tiltak: Kirke – skole og barnehage samarbeid 

o Hvordan: Gjennom gudstjenester og liknende arrangementer 

rundt jul og påske, samt utdeling av Bibel til 5. klasse, m.m. 

Opprettholder vi et godt samarbeid med skoler og barnehager i 

lokalmiljøet. Samtidig som vi holder kirken åpen og er tilstede for 

lokalmiljøets barn og unge. 

o Når: Se egen plan. 
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o Ansvarlig: Kateket. 

 

- Tiltak: Åpen kirke 

o Hvordan: Kirken holdes åpen for lystenning og bønn. Det er også 

rom for samtale om ønskelig. 

o Når: En onsdag i måneden, fra 19.00 -21.00 

o Ansvarlig: Knut A. Johansen og Trine Loland. 

 

- Tiltak: Julemessa 

o Hvordan: En dag full av lotteri, åresalg, verksteder, kiosk salg og 

hygge, m.m. Dette er et felles samlingspunkt for store deler av 

Hånes, uavhengig av kirketilhørighet. Her kirken åpen, tilstede, 

raus, og har et bredt nedslagsfelt.  

o Når: Årlig i slutten av november. 

o I samarbeid med: En stor gruppe frivillige. 

o Ansvarlig: Julemessekomiteen. 

 

- Tiltak: Trosopplæring 

o Hvordan: Vi søker å gjøre våre trosopplæringstiltak åpne og 

tilgjengelige for alle som vil, gjennom tilrettelegging og økonomisk 

støtte. Alle døpte og tilhørende får invitasjon i posten til de 

tilbudene som gjelder dem. Se egen plan for mer info.  

o Når: Se egen plan. 

o Ansvarlig Kateket. 
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- Tiltak: En kirke for alle 

o Hvordan: Gudstjenester fordelt mellom diakonene og deres 

menigheter i Kristiansand (foreløpig ikke Hånes kirke). 

Nyttårsfesten i januar er hvert år i Søm kirke 

o Når: 4-5 ganger per semester. 

o Ansvarlig: Diakonene i Kristiansand 

 

- Tiltak: Babysang m/Lunsj 

o Hvordan: Sangstund for hjemmeværende foreldre med små barn. 

Etterfulgt av koldtbord lunsj, og avlastning med barna. Her kan 

babyene leke på tepper på gulvet sammen med barnepassere, 

mens foreldre spiser. Lunsjen er koster 30,- Prisen holdes lav for å 

ikke ekskludere noen pga. økonomi. Dette kan også subsidieres.  

o Når: Hver torsdag fra 10.30. 

o Ansvarlig: Kateket. 

 

- Tiltak: Smågruppene Liv & Tro.  

o Hvordan: Det er lettere å bli sett og møtt, og få dele liv og tro i 

mindre grupper. Noen grupper lager seg selv, andre kommer ut av 

opplegg og kvelder menigheten arrangerer.  

o Når: Opp til den enkelte grupper. Det anbefales å ikke møtes 

sjeldnere enn hver fjerde uke. 

o Ansvarlig: Diakon. 

 

- Tiltak: Mannskoret 

o Hvordan: Et sosialt treff punkt utelukkende for menn. En god 

blanding av synging og kjasing, mat og drikke. De arrangerer også 

turer. 
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o Når: Tirsdag i partallsuker, fra 18.30 – 21.00 

o Ansvarlig: HMK styret og kantor. 

 

- Tiltak: Connected 

o Hvordan: Ungomdsmøte, kafe og leker. 

o Når: første fredag i måneden, kl. 20.00-23.00. 

o I samarbeid med: frivillige og ungdomsledere 

o Ansvarlig: Ungdomsarbeider 

 

- Tiltak: Tweensing 

o Hvordan: Korøvelse og sosialt treffpunkt for 5. klassinger og 

oppover. 

o Når: Onsdager17.30-19.00. 

o I samarbeid med: Frivillige/foreldre 

o Ansvarlig: Ungdomsarbeider. 

 

- Tiltak: Tweensklubb 

o Hvordan: Kiosk og leking. 

o Når: En onsdag i måneden. 

o I samarbeid med: Frivillige/foreldre 

o Ansvarlig: Ungdomsarbeider 
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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, 2008:21)». 

 

Målsetning: At menigheten er seg bevist sitt ansvar som en del av Guds gode 

skaperverk, og i ord handling inspirerer til en mer bærekraftig livsførsel 

gjennom, f.eks. lavere og bevist forbruk, gjenbruk og kildesortering. 

 

- Tiltak: Grønnere sammen 

o Hvordan: Gjennom «Søppel plukke aksjon» og festival med live 

musikk, rebusløyper, internasjonal mat, pølser, sveler m.m., 

lotteri, verksteder og byttemarked. Settes det ordentlig fokus på 

miljø og nærmiljø, og skapes et samlingspunkt for mange på 

Hånes uavhengig av kirkelig tilhørighet. «Søppel plukke aksjonen» 

har et eget lokalt utviklet registreringssystem på nett. 

o Når: Årlig. Festival første helga i mai, og «Søppel plukke aksjon» 2-

4 uker i forkant. 

o I samarbeid med: Idrettsforeninger, barnehager, skoler, vel 

foreninger, borettslag, menigheter og lokalt næringsliv, og en stor 

flokk frivillige. 

o Ansvarlig: Diakon og Grønn ressursgruppe 

 

- Tiltak: Skaperverkets dag. 

o Hvordan: En søndag i forbindelse med Grønnere sammen, hvor 

dette settes et ekstra fokus på skaperverket, og miljø og klima 

katastrofen vi er midt oppi. Fokuset settes gjennom visuelle 

installasjoner, bønner, forkynnelse og sanger. 
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o Når: Søndagen som følger Grønnere sammen festivalen. 

o I samarbeid med: DU og andre frivillige. 

o Ansvarlig: Diakon og prest 

 

 

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 solidaritets side sammen med dem. Som kirke er vi 

utfordret til å arbeid med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så 

vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til globalisering, 

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

teknologiske utviklingen, med mer (Plan for diakoni i Den norske kirke, 

2008:23)». 

 

Målsetning: En engasjert menighet som handler i møte med urett, lokalt og 

globalt, og som aktivt jobber for å løfte mennesker opp der menneskeverdet er 

krenket og maktforhold er usunne.  

 

- Tiltak: TV – aksjonen og Faste aksjonen 

o Hvordan: DU organiserer gjennomføringen av TV-aksjonen, mens 

Kateket og prest gjennomfører organiseringen av Faste aksjonen. 

o Når: Oktober og Mars 

o Ansvarlig: Diakon og Kateket 

 

- Tiltak: Misjonsprosjektet 

o Hvordan: Ved en prosentsats av menighetens giverinntekter, offer 

i gudstjenester, innsamling av barnekor og andre tiltak, gir vi vår 
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støtte til Stefanusaliansen og deres arbeid i Egypt blant 

Stefanusbarna og Biskop Thomas sitt arbeid med Anafora. 

o Når: Ulike tidspunkt gjennom året. 

o Ansvarlig: Menighetsrådet og daglig leder. 

 

 

ÅRSHJUL  

 Uten kontinuerlig tiltak. 

Måned Tiltak Ansvarlig 

Januar   

Februar   

Mars Faste aksjonen Kateket 

April   

Mai Grønnere sammen 

Skaperverkets dag 

Diakon/DU 

Diakon/DU/Prest 

Juni   

Juli   

August   

September Diakoniens søndag? Diakon og DU 

Oktober TV-Aksjon 

Diakoniens søndag? 

Diakon og DU 

Diakon og DU 

November Diakoniens søndag? 

Julemessa 

Blomsterhilsen til jubilanter fra 

80 / 85 år. 

Diakon og DU 

Julemesse komiteen 

DU 

Desember   

 


