MANDAT FOR STYRINGSGRUPPEN FOR
DIAKONALT UNGDOMSARBEID I LODDEFJORDDALEN
GJELDER FRA: 27.1.2011

Forankring og eierskap
Diakonalt ungdomsarbeid i Loddefjorddalen er finansiert av Bergen kommune på
bakgrunn av levekårsundersøkelsers kartlegginger. Arbeidet organiseres som et
samarbeidstiltak mellom Olsvik menighet og Loddefjord menighet, og retter seg
spesielt mot ungdommens situasjon i dalen.
Styringsgruppen svarer derfor til begge menighetsrådene. Diakonen som leder
arbeidet har stabstilknytning til Loddefjord menighet, mens den andre diakonen i
teamet har stabstilknytning til Olsvik. Personalansvar for alle ansatte i arbeidet
legges til Fellesrådet, prostileder i Laksevåg.
Den norske kirkes visjon er å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og
åpen folkekirke. Diakoni handler i særlig grad om den tjenende folkekirke.
Den norske kirkes visjon for diakonien er: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt
det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 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 Den Norske Kirke).
Tidsperiode
Mandatet gjelder fra det er vedtatt i begge menighetsrådene.
Oppnevningene av styringsgruppens medlemmer gjelder for to år.
Endringer av mandatet må vedtas i begge menighetsråd.
Styringsgruppens sammensetning
Styringsgruppen består av fire til seks faste valgte medlemmer.
 Loddefjord menighetsråd oppnevner to medlemmer, og en vara.
 Olsvik menighetsråd oppnevner to medlemmer, og en vara.
 Styringsgruppen kan deretter oppnevne inntil to medlemmer.
 Diakonen som leder arbeidet, sitter i styringsgruppen, uten stemmerett.
Styringsgruppen konstituerer seg selv. Ved behov kan styringsgruppen invitere
fagpersoner inn i drøftinger og arbeid. Prost og prostileder, samt den andre
diakonen i teamet, har møte- og talerett.
Styringsgruppens oppgaver
 Styringsgruppen har ansvaret for arbeidets økonomi, framdrift og innhold.
 Styringsgruppen vedtar visjon, mål og strategidokument, etter drøfting i
menighetsrådene.
 Styringsgruppen vedtar stillingsinstruks for de ansatte i arbeidet.
 Styringsgruppen vedtar budsjett.
Rapportering
Styringsgruppen rapporterer til begge menighetsrådene.
Det skal rapporteres om planarbeid, aktivitet, budsjett og regnskap minst en gang i
året.

Vedtatt av:
Olsvik menighetsråd
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Olsvik 27.1.2011

Loddefjord Menighetsråd
Torstein Sætre
Loddefjord 27.1.2011

"Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste"
Sammen skal vi bry oss, slik at det
merkes utover våre ord og fine
formuleringer.
I et inkluderende fellesskap skal
den enkelte både se og bli sett.
Gjennom livet vil alle komme i
en situasjon der en trenger
andre.
Gapet mellom den rike og den
fattige del av verden blir stadig
synligere.
For unge mennesker er vennskap
spesielt viktig.
Hvem er min neste i mitt
lokalmiljø?
Vern om skaperverket favner
alt Gud har skapt, jorden med
planter, dyr og mennesker, havet
og luften og hele det økologiske
samspill.
Det trengs en hel landsby for å
oppdra et barn
Sammen kan vi møte livet slik det
er i glede og i sorg og møte vår
neste med god omsorg og
medfølelse i det arbeidet vi står i

Diakonien er en tjeneste for
medmennesket, skaperverket og
en tjeneste for Gud.
Stå opp for mennesker som får sitt
menneskeverd krenket.
Nestekjærlighet kan læres. Det
diakonale blikk som ser en
situasjon og gjør noe med den, må
oppmuntres og fremelskes. Ved å
sette navn på det som hindrer oss
i å gjøre praktisk nestekjærlighet
for eksempel; usikkerhet, frykt,
egoisme, likegyldighet eller forakt,
kan vi lettere gjøre noe med det.
Diakonien har et spesielt
ansvar der få eller ingen bryr
seg. Gjensidighet og respekt
for hverandres verdighet er
grunnleggende.
Å oppleve en god og trygg
tilhørighet og omsorg er
grunnleggende for en positiv
utvikling.

