Diakoniplan for Olsvik, revidert 2016.

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi
å gi vårt liv for våre søsken». 1 Joh 3, 16.

Visjon og innledning.
Den norske kirke har en visjon for diakonien:
«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.» I Olsvik
ønsker vi også å slutte oss til denne visjonen.
Teologisk grunnlag:
Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og har derfor en ukrenkelig verdi. Gud har gitt oss i oppdrag å
ta vare på hverandre så vel som å forvalte hele skaperverket.
Evangeliet er det gode budskap om tilgivelse av nåde for Jesu Kristi skyld. Troen er en gave fra Gud,
og vil også vise seg i livet vi lever. (Kol 1, 10: Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt
og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud).
Sentralt i læren om kirken er menigheten som ett legeme, der alle lemmene har omsorg for
hverandre, og der alle har fått ulike oppgaver. Mysteriet her er at nettopp de delene som virker
svakest, er mest nødvendige. (1 Kor 11, 22). Ånden gir gaver til den enkelte, og utruster med tanke
på fellesskapets beste, ikke bare individets.
Den diakonale dimensjon:
Diakoni handler ikke bare om enkeltoppgaver som gjøres i en menighet. Det er også en holdning om
å se enkeltmenneske og ivareta alle i felleskapet. Dette kommer til uttrykk også i gudstjenester,
begravelser og i menighetens faste aktiviteter, i den grad disse har et blikk for å støtte og ivareta.
Gjensidighet: Tanken på menigheten som en felles kropp, med ulike deler, forhindrer en oss/dem
tankegang der noen tar seg av andre. Å gi omsorg og ta imot omsorg kan veksle i perioder i livet, eller
skje samtidig. Ikke alle opplever å ha kapasitet til å gå inn i formelle oppgaver i menigheten. Da er det
viktig å understreke at alle bidrar med noe i menigheten ved sitt nærvær alene.
Mål for diakoniplanen.
Målet for diakoniplanen er todelt. Det første er at kirke og menighetsliv kan inspirere til et liv i
nestekjærlighet. Her tenker vi på resten av verden og på å ta vare på skaperverket, så vel som å møte
sin nabo. Det andre er å ha et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer.
Diakoniplanen skal ta hensyn til de lokale ressursene. I Olsvik er det foreløpig få frivillige i diakoni,
med unntak av i forhold til formiddagstreffene. Vi har diakon og en stor stab, bra lokaler i kirken og
gode besøkstall i gudstjeneste å bygge på. Vi har også et greit budsjett og et menighetsblad.
Diakonien samarbeider til dels med Loddefjord menighet så vel som Laksevåg frivilligsentral.
Ut ifra våre ressurser ønsker vi å prioritere de eldre og de ensomme i menigheten, de sørgende og de
syke. Dette er delvis ettersom menigheten har to kateketer og mye arbeid legges ned i trosopplæring
for barn og unge. De har mye kontakt med denne aldersgruppen, likeens er det åpen barnehage i
bygget.
Å leve i bønn hjelper oss å se behov så vel som å få styrke til oppgaven. Diakonien ønsker derfor å
inspirere til et aktivt bønneliv i alle enheter.

Satsningsområder.
Den norske kirke ønsker følgende satsningsområder for diakonien:
-nestekjærlighet
-inkluderende fellesskap
-vern om skaperverket
-kamp for rettferdighet.

1. Nestekjærlighet.
Nestekjærlighet handler både om de små handlingene og de formelle «tiltakene». Det er viktig å
ivareta verdigheten til den som trenger hjelp. Ikke alle vanskelige livssituasjoner kan endres, eks
ved sorg, alvorlig sykdom, arbeidsledighet ol. Det diakonale nærvær, det å være til stede i et
medmenneskes fortvilelse, vil da være et symbol på Guds nærvær.
Tiltak som faller under dette:
-besøk på aldershjem. I samarbeid med Loddefjord menighet besøker diakonen Frida Fasmer
aldershjem for hyggetreff og nattverds-gudstjeneste så vel som samtaler med enkeltmennesker.
Personalet kan henvise til samtale med en av oss kirkelige ansatte.
-diakoniens dag. Denne gudstjenesten, som arrangeres hver høst, er særskilt lagt til rette for dem
som har en psykisk funksjonshemming. Bandet Hot Shots pleier å spille der, preken og liturgi er
tilpasset, og det er kirkekaffe med god tid til å oppleve fellesskapet.
-kirkebenken i Vestkanten. Denne betjenes av prester, kateketer og diakon i Olsvik og
Loddefjord. Målet er å gi mennesker mulighet til samtale uten å oppsøke kirken.
- Alle Helgens gudstjeneste med fokus på etterlatte. De som har mistet noen det siste året, får
innbydelse til å komme på denne dagen. Prest og diakon leser navn og tenner lys for de døde.
-blomster til sørgende. Diakonen og diakoniutvalget går med blomster og kort til dem som har
mistet noen det siste halve året. Målet er at sørgende skal bli sett, og at de skal erfare at sorgen
deres ikke er glemt.
-sorggruppe. Etterlatte som ønsker det kan gå i sorggruppe med presten og diakonen. Det er rom
for å fortelle sin egen historie, samtidig som tema som sorgfaser, andres reaksjoner, ol blir tatt
opp.
-samtale med enkeltmennesker. Diakonen har også samtaler med enkeltmennesker som har
behov for det. Dette kan skje under et av kirkens arrangementer, eller ved hjemmebesøk.
-oppfølging etter dødsfall. Diakonen ringer dem som har mistet noen og spør hvordan livet deres
er nå. For dem som trenger det er det mulighet til å snakke om tapet og tiden etterpå, i en tid da
mange rundt har glemt.

2. Inkluderende felleskap.
Et menighetsfelleskap skal være åpent for alle, især dem som sliter. Dessverre opplever en del
det vanskelig å komme «innenfor». Målet er å skape rom der alle føler seg inkludert, klikker blir
unngått, og der det legges til rette for ulike aldre og ulike funksjonsnivå.
-formiddagstreffet. En gang i måneden inviteres eldre i ulike aldre til et variert opplegg med
kulturelle innslag så vel som servering og loddsalg. Diakonen er til stede og har som regel andakt.
Målgruppe er både de nye pensjonistene, som forlater det kollegiale nettverket og må skaffe seg
eget nettverk og rutiner, så vel som de eldste av de eldre, der sykdom og ensomhet kan prege
hverdagen.
-åpen kafe. Dette er et relativt nystartet prosjekt, i samarbeid med Laksevåg frivilligsentral.
Tilbudet er ment for dem som er alene på dagtid, gjerne dem med lite nettverk eller andre
utfordringer. Diakonen og evt. noen fra frivilligsentralen er til stede. Når flere kommer skapes et
lite fellesskap over matpakke og kaffe. Når kun en kommer, er det mulighet til personlig samtale
med diakonen.
-arbeide med holdninger i menighet, eks hvem snakker vi med på kirkekaffe. Det er lett å holde
seg til dem man kjenner. Å ta vare på relasjoner er viktig, men må sidestilles med å inkludere og
prate med nye og med dem som ikke har venner i menigheten. Målet er raushet i gudstjenesten,
også for «nybegynnere», barn, konfirmanter osv. Viktige virkemidler her vil være preken, artikler
i menighetsblad, evt. temakveld ved diakoniutvalget, og en bevissthet blant kirkens ansatte.
-åpen barnehage er et viktige møtested for foreldre med små og store barn, både norsk
kulturelle og dem fra andre kulturer. De som er hjemme med barn, særlig over lengre tid, kan
kjenne seg isolert. Da gir barnehagen et viktig fellesskap. Særlig for dem som er langt unna slekt
og nettverk hjelper det å ha andre voksne å søke råd hos. Diakonen besøker åpen barnehage, og
ansatte der kan henvise trengende til samtale med diakonen.
-også barn og unge trenger inkluderende miljø. Menigheten har korene Shine og Olsvik TenSing,
der målet er at den enkelte skal bli sett.
3. Vern om skaperverket.
Bibelens første fortellinger handler om at Gud skapte alt, og overlot til menneskene å dyrke og
passe på det. I en tid med miljøproblemer vil kirken løfte frem Guds omsorg for alt han har skapt
ned til den minste spurven. Troen på Guds fortsatte skapergjerning hjelper oss å unngå
motløshet og panikk. Det er håp også for denne jorden. Å ta vare på miljøet handler om
trofasthet i ansvaret vi har fått for å forvalte jorden.
-oppfordre dem som kan til å gå eller sykle til kirkelige aktiviteter. Olsvik menighet er liten i
utstrekning. En del av dem som deltar i menigheten er dårlig til bens. Likevel er det potensiale for
flere enn i dag å komme seg til kirken uten bruk av bil. Slik unngår man forurensing og tar vare på
sin egen kropp, også en del av skaperverket.
-være grønn menighet, eks minimisere bruk av engangsservise, kildesortere bosset, unngå
unødvendig utskrifter osv. Olsvik har sagt de ønsker å være grønn menighet, men i praksis er det

mye som gjenstår. Middelet her er å finne frem gamle idealer og minne hverandre på
forpliktelsen.
-ha vern av skaperverk som moment på dåps-skolen. Diakonen deltar på denne dagen. På et
alderstilpasset nivå formidles skapertanken, forvalteroppdraget, og en naturopplevelse i form av
natursti.
4.Kamp for rettferdighet.
Allerede på profetenes tid ble det advart mot gudsdyrkelse som dreide seg kun om individets
forhold til Gud, og ikke fikk følger for de nødlidende. Jes 58, 6: «Dette er den faste jeg har valgt, å
løse urettferdig lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å
dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus». Som en konsekvens av at
alle mennesker er skapt av Gud og like mye verd som oss, vil vi gjøre en innsats for
enkeltmennesker i nød. Et særskilt blikk har vi for de forfulgte kristne (Hebr 13,3).
- fasteaksjonen. Konfirmantene deltar i Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Her bidrar diakoniutvalget
med baking av boller til bøssebærere.
-menighetens misjonsprosjekt. Nådehjemmet er et prosjekt i Thailand drevet av NMS. Det fanger opp
gravide i vanskelige situasjoner, lar dem bo der i svangerskapet, og hjelper dem å finne løsninger for
seg og babyen. Menigheten støtter dette økonomisk. Det er rom for å bevisstgjøre menigheten mer
om prosjektet og om misjonsprosjekt generelt. En studietur til Thailand har vært nevnt som en
mulighet.
-offer til ulike organisasjoner. Menigheten tar opp offer på gudstjenesten til ulike organisasjoner som
driver arbeid for mennesker i nød. Eksempel på slike organisasjoner som har fått støtte, er Kirkens
familievern, Amathea, Kirkens sosialtjeneste, Kristent arbeid blant blinde med flere. En mulig måte å
motivere til større giverinnsats, er å alltid ha 3-4 informerende setninger før offeret.
-innsats for forfulgte kristne. De forfulgtes søndag er en dag der Stefanusalliansen setter fokus på
mennesker som fengsles, plages og drepes for sin tro. Det finnes årlig tema, eks 2016 retten til å
skifte tro, og land i særskilt søkelys, i 2016 Irak og Saudi Arabia.
Diakonal konfirmantgruppe. Gruppen sammen for andre er et tilbud for konfirmanter som ønsker å
lære om og delta i innsats for andre. Diakonen deltar i enkelte av gruppens aktiviteter.
Sammendrag.
Ut ifra troen på den treenige Gud som skaper, frelser og utruster oss, vil vi gå inn for nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Dette gjør vi med de
frivillige vi har, sammen med staben og hele menigheten.
Revurderes.
Denne planen bør revurderes om to år, for å få med endringer i ressurser eller ønskete prioriteringer
fra menigheten.

