Mandat for Diakoniutvalget Olsvik menighet
VEDTATT 11.03.2010

1. Forankring
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 DNK).
2. Tidsperiode
•
•

Mandatet gjelder fra mars 2010 til menighetsrådet vedtar noe annet.
Oppnevningene sammenfaller med menighetsrådperioden.

3. Sammensetting
•
•
•
•
•

Menighetsrådet oppnevner leder av utvalget.
Menighetsrådet oppnevner et medlem i utvalget som sitter i
menighetsrådet.
Arbeidsutvalget oppnevner øvrige medlemmer.
Utvalget bør ha minst seks medlemmer.
I tillegg deltar Diakonen.

4. Oppgaver; i samarbeid med ansatte og andre frivillige:
•
•
•
•
•
•

Sørge for at menighetens vedtatte planer for Diakoni gjennomføres.
Sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og
oppfølging.
Rapportere til menighetsrådet.
Påse at vedtatt budsjett for arbeidsfeltet Diakoni holdes.
Diakonen er sekretær i utvalget.
Diakoniutvalget skal være med å ta ansvar for at diakonien blir
integrert i menighetens liv, og infiltrert i vitnesbyrd og Gudstjenesteliv.
Slik kan det jobbes mot at alle aldersgrupper kan nås med Guds
kjærlighet.
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5. Taushetsplikt
•

Medlemmene har taushetsplikt vedrørende det de gjennom sitt arbeid blir
kjent med av enkeltpersoner/ familiers personlige forhold.
Diakonen har det overordnede ansvaret for at menighetens vedtatte
planer blir gjennomført.

"Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste"
I et inkluderende fellesskap skal
den enkelte både se og bli sett.
Gjennom livet vil alle komme i
en situasjon der en trenger
andre.

Diakonien er en tjeneste for
medmennesket, skaperverket og en
tjeneste for Gud.
Stå opp for mennesker som får
sitt menneskeverd krenket.

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.

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, 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.

Olsvik menighetsråd
Olsvik 11.03.2010.
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