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DIAKONIPLAN FOR FROGNER MENIGHET 
Vedtatt av Frogner menighetsråd 13. juni 2012. 

En ny diakoniplan for Den Norske Kirke ble vedtatt på kirkemøtet i november 2007. Planen 

gjelder fra 1.januar 2008. Planen er en rammeplan som skal være utgangspunktet for lokale 

diakoniplaner. Det har derfor vært behov for å revidere den gamle diakoniplanen for Frogner 

menighet fra 2003. 

I diakoniplanen for Den Norske Kirke defineres diakoni slik: 

 "Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 

gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp 

for rettferdighet". 

Hvordan er situasjonen i Frogner menighet i dag? 

Frogner menighet har en ansatt diakon og et frivillig Diakonat. På menighetens vegne driver 

diakonen og Diakonatet diakonalt arbeid.  

Men diakoni er ikke noe som bare diakonen og Diakonatet skal drive med, det er hele 

menighetens anliggende. En diakoniplan må derfor omfatte alle sider av menighetens 

virksomhet der kirkens omsorgstjeneste kommer til uttrykk. 

Diakoniplanen for Den Norske Kirke definerer fire hovedområder for diakoni: Nestekjærlighet, 

Inkluderende fellesskap, Vern om skaperverket og Kampen for rettferdighet.  

Diakoni skal ideelt sett omfatte alle i menigheten som har behov for omsorg. Samtidig skal 

alle inspireres til å gi omsorg etter sin evne. 

I det følgende gis det en oversikt over situasjonen i dag, fordelt på hovedområder og 

målgrupper. 

Oversikt over situasjonen i  dag 

 Nestekjærlighet Inkluderende 
fellesskap 

Vern om 
skaperverket 

Kampen for 
rettferdighet 

Barn og unge  

 

 

 

Barnekor for barn 
3-6 år 

Konfirmasjons-
forberedelse 

Trosopplæring 

Konfirmasjons-
forberedelse 

Konfirmasjons-
forberedelse 

Voksne og 
familier 

Besøkstjeneste 

Sjelesorg 

   

Eldre Praktisk hjelp til 
enkeltpersoner 

 

Samtalegruppe 
på 
Frognerhjemmets 
Dagsenter 
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Sjelesorg 

Besøkstjeneste 
Andakter på 
Frognerhjemmet 

Frognerhjemmets 
venner 

Alle i menig-
heten 

Samarbeid med 
Frogner 
Frivilligsentral 

Legatmidler 

Sjelesorg 

Prekener 

 

 

Samarbeid med 
Frogner 
Frivilligsentral 

Gudstjenestene 

Kirkekaffe på 
søndager og 
torsdager 

Trimgruppe  

Hyggetreff 

Julemiddag 

Turer 

Prekener Prekener 

Diakonatets 
fokus på Haiti 

Ofring til 
nødhjelp. 

 

Når det gjelder hovedområdene for diakoni, er vi best dekket innenfor Nestekjærlighet og 

Inkluderende fellesskap. Her gjør staben i kirken og Diakonatet en stor og viktig innsats. 

På områdene Vern om skaperverket og Kamp for rettferdighet gjøres det lite i menighetens 

regi, bortsett fra at det oppfordres til individuell innsats i prekener på søndager og 

konfirmasjonsforberedelsen. Dessuten har Diakonatet fokus på Haiti, og enkelte søndager 

går menighetens offergaver til hjelpeorganisasjoner. 

Når det gjelder målgruppene for diakoni, er det gruppen eldre og enslige som benytter seg 

mest av tilbudet. Dette har sammenheng med at denne gruppen er best representert i 

menighetens arbeid generelt og har størst udekket behov for fellesskap.  

Behovet for å bli møtt med nestekjærlighet vil variere fra tid til annen. Enkelte tider er vi mest 

på giversiden, andre ganger mest på mottakersiden. Også behovet for å kunne være del av 

et inkluderende fellesskap vil kunne variere. Men menigheten må bestrebe seg på å være et 

inkluderende fellesskap og å være åpen for å møte dem som ønsker det. 

 

Intervjuer med staben 

Anne Knoblock og Per Jørn Elefsen har intervjuet Bjørn Kleppe, Fred Søndby, Paul Nome og 

Rut Ugland, for å kartlegge situasjonen med hensyn til diakoni i Frogner menighet i dag. 

Alle berømmer først og fremst Diakonatets innsats for de eldre i menigheten, gjennom 

arrangementer i Kirkestuen, turer og besøkstjeneste. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter. 

Det er også mye annet arbeid i menigheten som har diakonale aspekter. 
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Det er likevel enighet om at den diakonale innsats for andre grupper er mindre enn ønskelig, 

slik det også fremgikk av tabellen. Staben har mange konkrete ideer til mulige tiltak, ideer 

som kan tas opp til nærmere drøftelse og eventuell gjennomføring. 

 

Organisering av diakonien i Frogner menighet 

Diakonatet gjør et godt arbeid, som hovedsakelig benyttes av eldre og enslige. De frivillige 

som er med i Diakonatet har først og fremst et engasjement for dette arbeidet. Dersom 

menigheten skal starte arbeid overfor andre målgrupper, som for eksempel unge og familier, 

er det en forutsetning å få med flere nye frivillige. 

Det bør derfor opprettes et nytt utvalg. Utvalget skal arbeide for å utvide diakoniens 

virkeområde, til å gjelde flere målgrupper og (muligens) flere områder. Vi foreslår at utvalget 

kalles ”Hjemme i kirken”.  

Samarbeidet med diakonen blir sentralt også for det nye utvalget.  Det blir derfor naturlig at 

diakonen får den samme tilknytning til det nye utvalget som denne har til Diakonatet. 

Diakonens stillingsbeskrivelse og arbeidsinstruks må justeres i henhold til dette. 

Utvalget må selv være aktive i diakonal tjeneste, men også være med og inspirere til ny 

diakonal innsats, ikke minst gjennom å verve frivillige.  

Utvalgets arbeid skal bygge på utfordringene som er nevnt i Diakoniplanen for Den Norske 

Kirke (se vedlegget). To viktige problemstillinger er viktige i arbeidet: 

1) Hvor er de diakonale utfordringene hos oss?  

Utfyllende kan det spørres:  

 Hvordan kan vi uttrykke nestekjærligheten konkret?  

 Hvem er utestengt fra fellesskap med andre?  

 Hvordan kan legatmidlene benyttes best?  

 Hvilke globale utfordringer kan vi gjøre noe med lokalt?  

 Hva er kirkens oppgave?  

 

2) Hvor er ressursene?  

Utfyllende kan det spørres:  

 Hvor finnes engasjementet?  

 Hvem har tid?  

 Hva ligger det til rette for?  
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 Hvem kan vi samarbeide med?  

 Hvem kan rekrutteres som nye frivillige medarbeidere?  

 Hvordan kan vi utvide det arbeidet som staben og Diakonatet gjør i dag?  

 

Antagelig er den største utfordringen for det nye utvalget å få tak i nye frivillige som kan gå 

inn i et nytt diakonalt arbeid. De viktigste målgruppene er barn og unge, samt unge familier. 

På dette området er det så pass mye å ta fatt i, at man i stor grad må ta utgangspunkt i de 

menneskene som er villige til å engasjere seg, og starte med det som disse brenner for. Det 

er antagelig også klokt å starte i det små, og forsøke etter hvert å få med representanter fra 

målgruppene med i driften. 

Det må videre skapes et økonomisk fundament for det nye arbeidet, og det nye utvalget må 

legge fram for menighetsrådet et forslag til handlingsplan og budsjett. Det nye utvalgets 

handlingsplan og budsjett sammen med Diakonatets planer vil kunne bli en ny diakoniplan 

hvert år framover. 

Med denne organiseringen av diakonien vil det gode arbeidet i Diakonatet fortsette som før, 

samtidig som nye krefter kan utvide nedslagsfeltet for diakonien i Frogner. Det er viktig å 

sørge for et godt samarbeid og nær kommunikasjon mellom Diakonatet og det nye utvalget. 

Ved utnevning av medlemmer til det nye utvalget og til Diakonatets styre bør man derfor 

sørge for at minst en person, i tillegg til diakonen, er medlem begge steder. Det nye utvalget 

består av diakonen og tre medlemmer. 

 

Vedlegg 

Utfordringene i forhold til nestekjærlighet 

Mennesker 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. 

Målsetting 

1. Den lokale menigheten har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer. 

2. Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet 

I arbeid med lokale planer kan man spørre: 

- Hvem er vår neste i vårt lokalmiljø?  

- Oppmuntrer vi hverandre til å vise nestekjærlighet? Er vår lokale menighet og våre 

samlinger preget av nestekjærlighet? Hvordan kan holdninger 
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Utfordringene i forhold til inkluderende fellesskap 

Tradisjonelle relasjonsmønstre og fellesskapsformer er i endring innenfor alle aldersgrupper. 

Ensomhet og mangel på tilhørighet rammer mange. Samtidig etableres det nye 

fellesskapsformer, blant annet gjennom internett. Dette gjenspeiles også i de kirkelige 

fellesskap. Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke 

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

utfordring. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta i mot. De har plass til 

mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor. 

Målsetting: 

1. Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende 

2. Menigheten deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunn 

I arbeid med lokale planer kan man spørre: 

- Hvem mangler fellesskap, hvem faller utenfor i vårt lokalmiljø? Er eksisterende fellesskap 

åpne og inkluderende? Blir mennesker eller grupper stående isolert på grunn av fysiske 

funksjonshemminger eller psykiske lidelser? Skaper etnisk bakgrunn, kjønn, seksuell legning, 

alder, utviklingshemming, språk eller sosial posisjon, økonomi og klær avstand? Hva med 

mennesker som lever på institusjon, er de isolert fra lokalmiljøet? Mennesker med tvil, i 

opposisjon eller med annen livsførsel enn den sosialt aksepterte, finnes det fellesskap for 

dem? 

- Hva er til hinder for fellesskap, og hvordan kan vi gjøre noe med disse hindringene? Dreier 

det seg om utilgjengelige lokaler og geografisk avstand, eller vaner, holdninger, manglende 

kunnskap og frykt for det ukjente?  

 

Utfordringene i forhold til vern om skaperverket 

Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, havet 

og luften og hele det økologske samspill. ”For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.” 

(1. Kor.10.26). Det gjelder også vårt eget forbruk og vår livsstil. 

Målsetting: 

1. Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og 

mennesket som en del av det. 

2. Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som 

fremmer balanse og helhet. 

I arbeidet med lokale planer kan man spørre: 

- Hvordan legge til rette slik at bibelstudium, gudstjenester og andaktsliv også får et fokus på 

vern om skaperverket? Hvordan kan dette forme våre liv og våre holdninger? 

- Hvordan kan vi i ord og handling fremme alternativ til forbrukersamfunnets idealer og livsstil, 

og bidra til en bærekraftig forvaltning av skaperverket? 
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Utfordringene i forhold til 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 

solidaritetens side sammen med dem. 

Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så 

vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til globaliseringen,  internasjonal 

handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, den teknologiske utviklingen, med 

mer. 

Målsetting: 

1. Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. 

2. Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket. 

I arbeidet med lokale planer kan man spørre: 

- Hvordan kan vi bidra til å sette urett på samfunnets dagsorden? 

- Hvordan kan vi kjempe mot det som truer menneskers liv, helse og menneskeverd? 

 


