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1. Hva er diakoni? Definisjon:  
”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” 

(Plan for diakoni i Den norske kirke, s.9) 
 

2. Ansvar og Mål. Den norske kirkes visjon: 
”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.” 

(Plan for diakoni i Den norske kirke, s.6) 
 
Vi ønsker med diakonal holdning og handling, liv og tjeneste, å bringe Guds kjærlighet til alle 
mennesker og alt det skapte. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg, og 
gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. Det diakonale arbeidet tar 
utgangspunkt i lokale behov, ressurser og samarbeidsmuligheter – og ses i sammenheng med 
menighetens samlede strategiarbeid. Retningslinjer er gitt av menighetsråd og fellesråd, men 
diakoniutvalg har ansvar for å sette arbeidet ut i praksis, med veiledning og tilrettelegging av 
soknediakonen. 
 

3. Teologisk grunnlag. Plan for diakoni: 
”Den norske kirke forstår seg selv som en tjenende kirke. Diakonien er et kjennetegn ved 
kirkens samlede oppdrag. Den preger fellesskapet og den enkeltes liv. 
 
Det teologiske utgangspunktet for diakonien finnes i det oppdraget Gud har gitt kirken og som 
kommer til uttrykk i vår samlede kristne tro. 
 
Det er en sentral side av det kristne menneskesyn at vi som mennesker er skapt i Guds bilde til 
å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre og vi er avhengig av hverandre og alt 
annet som lever. Ingen kan helt og holdent leve av seg selv eller for seg selv. Vi er skapt til å 
tjene hverandre, til å ha omsorg for hverandre. Samtidig er hele skaperverket avhengig av at 
menneskene tar sitt forvalteransvar på alvor. Med utgangspunkt i troen på Gud har vi ansvar 
for verden. 
 
Evne til å gjøre det gode er en mulighet som er nedlagt i alle mennesker (Rom 2.14). Hos det 
mennesket som tror på Kristus, vil troen være virksom i kjærlighet (Gal 5.6). I dåpen får vi 
del i Kristus og blir en del av den verdensvide kirken. Alle døpte er kalt til å virkeliggjøre 
medmenneskelig omsorg i sine liv, - ”å være et våpen for det som er rett” (Rom 6.13). Som 
Kristus elsker oss skal vi elske hverandre og utøve omsorg for hverandre som medmennesker. 
 
Den Hellige Ånd gir tro og veiledning til et liv i fellesskap og tjeneste. Ånden gi styrke i 
motgang, utholdenhet i tjenesten og håp for morgendagen. 
 
Diakoni er både å være og å gjøre. Diakoni er en del av det å være et troende menneske. 
Slik som Kristus gav seg selv for oss, skal vi gi vårt liv til andre (1.Joh 3.16). Det er å være 
preget av barmhjertighet (Luk 6.36). Diakonien er forankret i og forenet med Guds 
forsoningsverk i Kristus. ”For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville 
Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte 
fred ved hans blod på korset.” (Kol 1.19-20). 
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Å gjøre troen virksom i handling, betyr å spørre på ny og på ny: Hvem er min neste?          
(Luk 10.29-37; fortellingen om den barmhjertige samaritan.).  
Det er også å stille seg til disposisjon, både som fellesskap og enkeltperson, og spørre: ”Hva 
vil du jeg skal gjøre for deg”? (Luk 18.41) og å oppsøke marginaliserte, syke, sultne, tørste 
og isolerte (Matt 25,35ff). 
 
Ut fra dette grunnlaget kan følgende sies: 
 
Nestekjærlighet omfatter alle sider ved mennesket. Det er perioder i livet hvor man har evne 
og mulighet til å gi, andre ganger trenger man selv å få. Gjensidighet er et nøkkelord. 
Livsbetingelsene er ulike, noen har det vanskeligere enn andre. Mulighetene for endring er 
forskjellige. Omsorg og nestekjærlighet bygger på gjensidighet, likeverd og respekt for den 
andres integritet. 
 
Inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige omsorg. Dette 
fellesskapet beskrives i Bibelen som en kropp med mange ulike lemmer og funksjoner (1 Kor 
12). I dette fellesskapet møtes mennesker av begge kjønn med ulike funksjonsevner, ulik kultur 
og etnisk bakgrunn. I et inkluderende fellesskap skal den enkelte både se og bli sett. Der gis 
gjensidig trøst og hjelp, der frigjøres nye krefter og nytt håp. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vern om skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og innebærer et ansvar for å 
bevare hele skaperverkets integritet. I dag er det synlig at skaperverket, mange dyre- og 
plantearter og hele økosystemer, trues på forskjellige måter gjennom menneskelig aktivitet og 
grådig ressursbruk. En forståelse av mennesket som herre og hersker over naturen må 
korrigeres. Kirken trenger å styrke forståelsen av mennesket som avhengig av alle dets 
relasjoner - til Gud, til medmennesket, til seg selv og til resten av skaperverket. Her kan vi 
hente inspirasjon blant annet fra den samiske og keltiske tradisjon. Målet er glede og 
takknemlighet over tilhørigheten til skaperverkets økologiske fellesskap. Dette fører til tydelig 
tale i samfunnet og til konkret handling i eget liv. 
 
Kampen for rettferdighet innebærer å stille seg ved siden av medmennesket, ikke som passiv 
tilskuer, men i aktivt engasjement. Mennesket lever i og er avhengig av samfunnsmessige 
strukturer. Verdensomspennende systemer er med på å bestemme den enkeltes liv. Det er 
derfor nødvendig å klargjøre årsakene til menneskelig nød og lidelse, arbeide for å endre 
forhold som opprettholder nødstilstander og skape nye livsmuligheter.  
- Å vise solidaritet er å ta opp kampen og arbeide for rettferdighet og fred. 

(Plan for diakoni i Den norske kirke, s.9-10) 
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4 Diakoniens forankring i våre menigheter 

Dolstad menighet 
Har et diakoniutvalg som består av fem (5) frivillige som møtes jevnlig                                  
for å planlegge lotteri og forskjellige fellesskapsbyggende aktiviteter,                                 
samt tiltak for å styrke økonomien. 
 
 
 
 

Drevja menighet 
Menighetsrådet + frivillige ved behov er ansvarlig for det                                 
fellesskapsbyggende arbeidet i menigheten. 
 
 
 
 

Elsfjord menighet 
Har et diakoniutvalg som består av fire (4) frivillige                                                              
som møtes jevnlig for å planlegge lotteri, fellesskapstiltak                                                       
og blomsterutdeling.  
 
 
 
 

Diakonens funksjon 
Menighetene har en diakon som betjener en 100% stilling. Arbeidet har oppsøkende karakter, 
og fokuserer på sorgoppfølging, samtaler / besøkstjeneste, gudstjeneste, oppfølging av 
frivillige og fellesskapsbygging. Diakonen bidrar i aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper i 
menighetene, i samarbeid med stab og frivillige. I tillegg bistår diakonen diakoniutvalgene 
etter behov, i deres selvstendige arbeid med fellesskapsbyggende aktiviteter, og tiltak for å 
styrke økonomien. 

Diakoni og informasjon 
Menighetene har en egen nettside www.kirken.no/vefsn hvor man kan finne informasjon om 
kirkens arbeid i Vefsn. I tillegg til kalender over gudstjenester og andre arrangement, finner 
man en egen knapp for Diakoni hvor man kan klikke seg videre og lese om diakoni spesielt. 
 
I Menighetsbladet for Vefsn som kommer ut et par ganger i året vil det også være diakonalt 
lesestoff. 
 
På sosiale medier som Facebook kan man nå også finne Dolstad, Drevja og Elsfjord 
menigheter, samt Dolstad kirke med dagsaktuelle tema eller invitasjoner til aktiviteter og 
fellesskapssamlinger. 
 

http://www.kirken.no/vefsn
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4 Diakonitabellen – de fire felt hos oss 

5.1 Nestekjærlighet 

Dolstad Drevja Elsfjord Felles 

Tiltak                   Hovedansvar       Medansvar              Type, tid og sted 
 
Sorggruppe 
 

 
Diakon 

 
Menighetspedagog 

Påmelding til  
torsdager høst / vår 
kl 18 – 20. Dolstad 

 
Samtaler 
 

 
Diakon 

 
Prester og 
menighetspedagog 

 
Etter avtale. På kontor 
eller ”hjemme hos”. 

 
Åpen kirke 
 

 
Diakon 

 
Stab / Frivillige 

Oppstart februar -17. 
Onsdager kl 18-20. 
Dolstad kirke. 

 
Besøkstjeneste 
 

 
Diakon 

 
Frivillige 

 
Etter avtale. På 
institusjon eller ”Hjemme 
hos”. 

 
Konto for 
trengende 
 

 
Sogneprest og 
diakon 

 
Menighetsråd og 
sekretær 

 
Motatte gaver som kan 
brukes etter avtale eller 
forespørsel. 

 
Ivaretas av andre ansvarlige instanser 
 

Tiltak                    Hovedansvar      Medansvar               Type, tid og sted 
 
Kriseberedskap 
 

 
Kommunen 

 
Prest. Øvrig stab. 

 
Ved behov. 

 
Institusjonstiltak 

• Fengsel 

 
 

• Prest 
• Lederforum 
 

 
 

• Frivillige 

 
 

• Månedlig 
• Ved behov 

Institusjonstiltak 
• Sykehjem 

 

 
• Prest 

 
• Kor uten 

grenser 
• Frivillige 
• Diakon og 

øvrig stab ved 
behov 

 
• Ved behov 

Institusjonstiltak 
• Sykehus 

 

 
• Prest 

 
• Diakon og 

øvrig stab ved 
behov 

 
 

• Ved behov 
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5.2 Inkluderende fellesskap 

Dolstad Drevja Elsfjord Felles 

Tiltak                         Hovedansvar         Medansvar         Type, tid og sted 
 
Kirkekaffe / Måltid 
etter gudstjenester 
 

 
Diakoniutvalg 

 
Øvrig stab. 
Frivillige. 

 
Spesielle dager som for 
eksempel skjærtorsdag 
 

 
Babysang 
 

 
Kantor 

 
Diakon / frivillige 

 
Onsdager  kl 12-14. 
Bedehuset. 

 
Sensommertreff 
 
 
 

 
Diakoniutvalgene 

 
Diakon. 
Frivillige. 

 
Oppstartsamling hver 
høst. 
Drevvatnet bygdehus. 

 
Hyggetreff 
 

 
Diakoniutvalget 

 
Frivillige. 
Diakon. 

 
Egen plan og 
annonsering. 
Bedehuset. Andre 
steder. 
 

 
Blomsterutdeling 
 

 
Diakoniutvalg 

 
Frivillige 

 
Ved jul og store dager 

 
Blomsterutdeling 
 

 
Menighetsråd 

 
Frivillige 

 
Ved jul og store dager 
 

 
Blomsterutdeling 
 

 
Diakoniutvalg 

 
Frivillige 

 
Ved jul og store dager 

 
Juletrefest 
 

 
? 

 
? 

 
? 

 
Julefest 
 

 
Menighetsråd 

 
Stab/ Frivillige 

 

 
Julefest 
 
 

 
? 

 
? 
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5.2 Inkluderende fellesskap 
Ivaretas av andre ansvarlige instanser 
 

Dolstad Drevja Elsfjord Felles 

Tiltak                        Hovedansvar          Medansvar         Type, tid og sted 
 
Gudstjenester 
 

 
Prest 

 
Øvrig stab. 
Frivillige. 

 
Egen årsplan. Inne/Ute 
Alle kirkene. 

 
Kirkeskyss 
 

 
Diakon 

 
Menighetsråd. 
Frivillige. 

 
Ved behov/gi tilbud. 

 
Kirkekaffe 
 

 
Menighetsråd 

 
Diakon/Mr. 
Frivillige. 

 
Ved behov/gi tilbud. 

 
Hyggestund 
 

 
Normisjon 

 
Diakon. 
Frivillige. 

 
3.torsdag mnd kl 11-13. 
Bedehuset. 

 
Menighetsbarnehage 
 

 
Dolstad barnehage 
AS og ansatte 

 
Styret AS og 
Dolstad 
menighetsråd 

 
Egen årsplan. 
Dolstad. 

 
Konfirmanter 
 

 
Menighetspedagog 

 
Stab. Foreldre. 
Frivillige. 

 
Egne gruppeplaner. 
Kirkene og andre 
steder. 

Dolstad gutte-  
og jentekor 
 
VefSing ungdomskor 

Kantor 
 
 
Kantor 

Frivillige 
 
 
Frivillige 

Tirsdager kl 17.30 – 
18.45 Kirka. 
 
Tirsdager kl 15.30 – 
17.30 Kirka. 

Drevja og Elsfjord 
barnekor 
 

Kantor Frivillige Torsdager kl 18 – 19. 
Kirka. 

Kammerkor 
 
 

Kantor Styret Tirsdager kl 19 – 21. 
Kirka. 

 
Kor Uten Grenser 
 

 
Kantor 

 
Styret 

 
Onsdager  høst – vår  
Kl 10-12. Bedehuset. 

 
Kafé med sang og 
musikk ved Parken 
Bo- og servicesenter 

 
Frivillige 

 
Menighetsråd 

 
Ukentlig 

 
Medarbeider-
samling(er) 

 
Bispedømmet 

 
Stab/MR/Utvalg 

 
Årlig 
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5.3 Vern om skaperverket 
Ivaretas av andre ansvarlige instanser 
 

Dolstad Drevja Elsfjord Felles 

Tiltak                       Hovedansvar      Medansvar           Type, tid og sted 
 
Være en profetisk røst 
i samfunnet: 

• Gudstjeneste 
• Bli / være 

grønn 
menighet 

• Andre 
samlinger 

 

 
Menighetsrådet 

 
Stab og frivillige. 

 
Kontinuerlig 
 
Fokus på skaperverket. 

 
Grønn menighet 
 

 
Menighetsrådet 

 
Stab 

 
 
Ønsker å bli dette. 

 
Grønn menighet 
 

 
Menighetsrådet 

 
Stab 

 
 
Ønsker å bli dette. 

 
Grønn menighet 
 

 
Menighetsrådet 

 
Stab 

 
 
Ønsker å bli dette. 

 
 

5.4 Kamp for rettferdighet 
Ivaretas av andre ansvarlige instanser 
 

Dolstad Drevja Elsfjord Felles 

Tiltak Hovedansvar Medansvar Type, tid og sted 
 
Ofringer 
 

 
Menighetsråd 

 
Stab og frivillige. 

 
Egen liste som 
vedtas. 
 
 

 
Fasteaksjonen 
 

 
Kirkens Nødhjelp. 
Stab og konfirmanter. 

 
Menighetsråd og 
frivillige 

 
I april. 

 
Solidaritets-
konfirmanter 
 

 
Menighetspedagog og 
Diakon. 

 
Samarbeidspartnere. 

 
Kirka og institusjon. 
Egen plan. 
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5 Evaluering og oppfølging 
Denne planen handler i første omgang om hva vi allerede har og gjør. Tanken er at den 
danner et grunnlag for et videre planarbeid, der en årlig evaluering og oppfølging blir 
viktig. Slik håper vi at planen kan være et levende verktøy for vårt diakonale arbeid, og 
hjelpe oss til å holde fokus på en diakonal holdning både i menighets- og 
samfunnsengasjement. 
 
Hva betyr diakoni i dagens samfunn? Skal den være et alternativ, et supplement, eller skal den 
erstatte offentlige oppgaver? Hva ønsker menighetsråd, diakon, diakoniutvalg? 
 
Med utgangspunkt i behov rundt oss, egne ressurser kan en arbeidsgruppe fra diakoniutvalg, 
menighetsråd og diakon, først og fremst finne ut hva slags arbeid har vi i dag?  
- Ønsker vi å fortsette med dette? -Er det nye ting vi ønsker å ta tak i? 
 
Her følger videre noen aktuelle spørsmål for evalueringen: 
 
1. Hva er situasjonen? 

• Hva er den aktuelle situasjon i menighet og lokalmiljø? 
• Hvilke holdninger er det som preger miljøene? 
• Hva finnes av diakonale tiltak i menigheten? 
• Er det nye utfordringer som kaller på innsats? 
• Hvilke menneskelige og økonomiske ressurser finnes? 

 
2. Hva ønsker vi å oppnå med diakonale tiltak? 
Disse målene bør kunne være slik at vi etterpå kan svare på om vi nådde målet,  
om vi lyktes med det vi ville og ønsket. 
 
3. Hvem ønsker vi å nå med tiltakene? 

• Enkeltmennesker 
• Grupper 
• Institusjoner 
• Samfunnsområder  

 
4. Hvem kan være samarbeidspartnere? 

• Andre grupper/foreninger i menigheten 
• Andre menigheter i kommunen/fellesrådet 
• Institusjoner i kommunen  
• Nasjonale eller regionale diakonale institusjoner 
• Humanitære foreninger/frivillige organisasjoner  
• Kommunen: Etater innen helse, omsorg, oppvekst 
• Prostinivå/bispedømme 
• Nasjonale organisasjoner 
• Sentralkirkelige organer 
• KA Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
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5. Hvem vil få ansvaret for de aktuelle tiltak? 
• Menighetsrådet  
• Kirkelig fellesråd  
• Fellesrådstilsatte (diakon/diakonimedarbeider mfl) 
• Frivillige medarbeidere 
• Prestetjenesten (må avklares med prost/sokneprest) 
 

7. Evaluering og oppfølging 
Det skal være en årlig evaluering og oppfølging i alle tre menighetene med utgangspunkt i 
denne første diakoniplanen. 
 
I tillegg vil det være naturlig å evaluere kontinuerlig i løpet av året og samle ideer og 
synspunkter / erfaringer som man tar med seg i den årlige evalueringen. 
 
• Første årlige evaluering og oppfølging settes til februar 2018 
• Menighetsråd og diakoniutvalg må sette dette på sakskartet 
• Diakonen deltar på evalueringene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosjøen 5/4-2017,  
Kristin Remhaug Duesund, diakon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


