
Sak 49/18: Diakonal strategi for våren 2019 

 

Bakgrunn:  

Frognerhjemmet avvikler sin drift ved utgangen av 2018. Det er gjort et stort arbeid for 

beboerne på Frognerhjemmet over mange år hvor sosiale tiltak har vært en viktig del av 

arbeidet. Mange frivillige har gjennom årene vært engasjert og bidratt.  Dette arbeidet kan 

ikke fortsette fra 2019. Det betyr at menigheten må innrette det diakonale arbeidet for 

denne gruppen på en ny måte.  

Det er politisk vedtatt at eldre skal bo lengre hjemme eller i andre typer boliger før de 

eventuelt kommer på et sykehjem. I tillegg til egen bolig kan dette være omsorgsboliger og 

serviceboliger etc.    

For de som bor alene hjemme er det dokumentert at ensomhet og utenforskap er et reelt 

problem. En annen utfordring for denne gruppen er dårlig ernæring. Noen av disse 

problemene blir mindre i en servicebolig eller omsorgsbolig hvor det ofte er egne kjøkken og 

aktiviteter for beboerne. Likevel kan den kontakten de har hatt med Frogner menighet bli 

dårligere, dersom vi ikke oppsøker dem der de bor. Det samme gjelder dem som nå flytter 

fra Frognerhjemmet til andre sykehjem.  

MR må drøfte hvilke mål som er realistiske å jobbe etter, både på kort sikt og på lengre sikt, 

spesielt med tanke på menneskelige og økonomiske ressurser som kreves for å kunne gi et 

godt diakonalt tilbud til hjemmeboende eldre i vår menighet og for dem som har tilhørt 

Frogner menighet, men som nå blir boende på sykehjem utenfor vår menighets grenser.  

Her presenteres noen alternativer:  

 Starte opp en besøkstjeneste hvor frivillige og prest besøker «våre» beboere som har 

flyttet fra Frognerhjemmet til nye tilbud, også utenfor vår bydel 

 Arrangere gudstjeneste med påfølgende middag for hjemmeboende som trenger 

sosial omgang og ernæring. Dette kan kreve behov for transport til og fra Kirken.  

 På sikt se på mulighetene for å ansette en frivillighetskoordinator/altmuligperson 

som vil ha som hovedoppgave å koordinere forskjellige tiltak, sørge for at det er nok 

personer tilgjengelig, ansvar for kjøkken derom det skal lages mat og tilsvarende 

 På sikt ansette en prest med særlig ansvar for det diakonale 

 

 

Forslag til vedtak:  

MR ber Grethe Robertsen, Brita Liholm Johannesen og soknepresten forberede en strategi 

for 2019 i samsvar med de innspill som er kommet frem i møtet. Strategien behandles i MR  i 

forbindelse med med årsplan og budsjett for 2019 

 

 


