Diakoniplan 2015
for Rygge prestegjeld
”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”
Kirkerådet 2007

Del 1 – Nestekjærlighet .
Målsetting:

Rygge og Ekholt menigheter har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer
Kirke og menigheter inspirerer til et liv i nestekjærlighet
Behov for/beskrivelse av tiltaket Forutsetninger
Vurdering
Målsetting
Etterlattetreff
I løpet av et år, er kirkekontoret i
kontakt med mange som blir enker
/enkemenn. Mange av disse opplever
denne nye rollen som trist og
isolerende. Skape et treffpunkt der
alle har noe felles, selv om man
sørger og takler sorgen ulikt.

Blomsterhilsener
I flere år har 80, og 90 åringer fått
besøk av en i menigheten på
åremålsdagen.
Siden det nå er flere som lever så
lenge at de blir 100 år har vi bestemt
at også de som blir 100 år skal få en
rose i forbindelse med sin dag.
Leksehjelp
Hver onsdag kommer skolebarn fra
5. og 6. klasse innom Ekholt kirke
etter skoletid.
De får en bolle og saft før de gjør
lekser. De voksne hjelper til ved
behov.

Det sendes ut skriftlige
invitasjoner til de som har
mistet livsledsager.
Be deltagere ta med bidrag til
måltidet, har tiltaket en
kostnadsramme på ca.kr.200,til 400,- hver samling.

Det har vært arrangert 1 treff i 2014.
Det ønskes at prest er til stede på
treffet – det har vært svært positivt.
Det var veldig få påmeldte til andre
etterlattetreff, derfor ble dette avlyst.
Diakoniutvalget har drøftet ulike
måter å markedsføre dette treffet på.
Eks: skrive om det på nettsidene,
minne prestene på å informere om
dette i sorgsamtaler, sende en
hendvendelse til Bentzen, sende det
til nyhetsbrevet på Ryggeheimen.
Dette er en ren utgiftspost, og Urstads blomsterhjørne blir benyttet
koster i underkant av
til blomster, noen ganger gis en
kr.4000,- pr. år. Det må
diktbok i stedet.
skaffes navn- og adresselister De som får besøk gir tydelig uttrykk
over personer som fyller år.
for at de setter stor pris på denne
Det bør være minst 4 frivillige hilsenen fra menigheten.
besøkere i denne tjenesten.
I 2014 har det vært kun 3
roseutdelere, diakonen har tatt den
siste roden.
I tillegg til diakon må det
Det er rundt 30 - 40 barn hver gang.
være 2 frivillige.
De kommer ca. kl.14.00 og vi
Vi trenger boller hver uke.
avslutter kl.15.30. Har servert boller
i 2014. Bollebaking går på
rundgang. Vi har slitt litt med å ha
nok frivillige høsten 2014.

Det skal arrangeres to treff i året.
En eller begge prestene er med på
treffene. Det legges vekt på å tenke
medarbeiderrekruttering.
Det informeres om Etterlattetreff i
samtale med etterlatte i forbindelse
med begravelsen/bisettelsen.
Vi ønsker å invitere dem til en samling,
der målet først og fremst er å vise
omsorg. Evt. også hjelpe dem til å
forsterke nettverket sitt ved å bli kjent
med andre i samme situasjon.
Menighetene ønsker å sette pris på og
vise omsorg for de eldre i menigheten.
Tjenesten opprettholdes i samme
omfang som tidligere.

Ansvarlig
Diakoniutvalget/ diakon/
prestene.

Daglig leder/ diakon/
Diakoniutvalg/
Besøksgruppe med
frivillige.

At barn skal bli fortrolig med kirken og Diakon og frivillige
kjenne at her kan de være.
medarbeidere.
Det tilbys leksehjelp for 5. og 6. klasse
ved Ekholt skole.
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Forbønnstjeneste for
konfirmantene.
Hver forbeder får utdelt et kort med
bilde og navn på tre av årets
konfirmanter. Tjenesten avsluttes på
konfirmasjonsdagen til den enkelte
konfirmant.

Besøkstjeneste.
Det har kommet signaler på at noen
ønsker besøk. Det kartlegges
behovet for hvor mange som
eventuelt har et behov av besøk av
noen.

Nye bønnefaddere rekrutteres
fortløpende.
Det er viktig at
konfirmantene får beskjed
om å levere bilde ved
innskrivingen.

Todelt velsignelse;
1. Konfirmantene har gitt tydelig
uttrykk for at de synes det er både
rart og godt å vite at noen har bedt
for dem.
2. Bønnefadderne kan rekrutteres
også blant de som ikke alltid er så
”aktive” i menigheten, f.eks gamle
eller personer som har vanskelig for
å komme seg til kirken.
Konfirmantåret 2014/2015 har også
en del foreldre meldt seg som
bønnefaddere. Diakonen var
tilstede på to av tre presentasjonsgudstjenester der vi satte litt fokus
på bønnefadderoppgaven.
Mange eldre sitter ensomme
Det er av enkelte etterlyst en
hjemme, kommer seg ikke ut, besøkstjeneste dette tas derfor opp
men har et ønske og behov
og kartlegges i forhold til behov.
av en å snakke litt med.
Diakonen i samarbeid med
At frivillige eller diakonen
frivilligsentralen sender et
har tid og mulighet til dette.
info.skriv til hjemmesykepleien
som pleierne kan ta med ut til de
aktuelle brukerne.
Synliggjøre diakonen i forhold til
Ryggeheimen og andre
institusjoner, slik at denne også kan
brukes til sykebesøk. Diakonen
deltar noen mandager på
Ryggeheimen, samt foretar en del
sykebesøk der. Har delt ut skriv om
at kirken/diakonen er tilgjengelig
for institusjonen. Diakonen har
også deltatt på noen andakter.
Besøke Eskelund.
Samarbeid med frivilligsentralen er
nyttig.

Alle konfirmanter får en bønnefadder

Prestene organiserer
dette. Diakon/
Diakoniutvalget/ daglig
leder kan være
behjelpelig om
nødvendig.

Overordna målsetting:
De som ønsker et besøk eller noen å
prate litt med skal kunne få dette
tilbudet, slik at de føler seg ivaretatt.
Målsetting for 2013:
Kartlegge og finne ut om dette tiltaket
er gjennomførbart.

Diakonen administrerer
dette/Diakoniutvalget,
frivillige besøkere.
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Oppfølging av frivillige
medarbeidere.
Noen frivillige medarbeidere er med
i aktiviteter som diakoniutvalget har
en litt tettere oppfølging med.

At vi setter av en dag i løpet
av året som man inviterer de
frivillige som er knyttet opp
mot DU. DU ringer rundt til
de frivillige.

Det er viktig å vise at man setter
pris på det som blir gjort. Og
Diakoniutvalget får muligheten til å
bli mer kjent med de frivillige.

De frivillige skal føle seg verdsatt og
at de frivillige opplever at noen ser
dem i hverdagen. Vise at det settes pris
på det de gjør.

Diakoniutvalget

Del 2 – Inkluderende fellesskap.
Målsetting:

Behov for/beskrivelse av tiltaket Forutsetninger
Diakoniens dag
En søndag i kirkeåret er ”diakoniens
dag”. Denne dagen markeres på
nyåret, ikke på fastlagt dag som
er16.søn e. pinse.
Hjerteromsgudstjeneste
Kommunen har flere innbyggere som
har en eller annen form for
funksjonshemming. Dette ønsker
menighetene gjennom
diakoniutvalget å se på. Hva kan
gjøres og hvordan skal det gjøres

Menighetenes fellesskap er åpne og inkluderende
Menighetene deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk generelt i Rygge
Vurdering

Prestene og menighetens
Det er viktig å synliggjøre diakonien
engasjement. Diakoniutvalget og hva menighetenes
stiller opp. Sette av en søndag satsningsområder er.
med diakoni som tema.

Målsetting

Diakoniens dag markeres ved
en gudstjeneste. Det fokuseres
på å formidle hva diakoni er, og
hvordan den kommer til uttrykk
i prestegjeldet.
Et godt samarbeid mellom
Det er tilrettelagt for fysisk
Alle skal kunne føle seg som en
kommunen, boliger og kirken funksjonshemming, men psykisk
del av et fellesskap. Kjenne en
er viktig.
funksjonshemming av ulik karakter tilhørighet til og en del av
Samarbeid med Moss/Jeløy
har det nå vært fokus på for å kunne kirken. Oppleve seg inkludert i
menighet i forhold til
skape en tilrettelagt samling.
kirken. Få kjenne at man kan
arrangering av tilrettelagte
Hjerteromsgudstjenestene har blitt
være et lem på Kristi legeme.
møter/gudstjenester.
en slik samling og til nå har dette
La konfirmanter med spesielle
vært et veldig positivt tiltak.
behov få mulighet til å regne
Menighetene har en plikt på seg til å disse gudstjenestene som en del
inkludere alle mennesker og legge til av sitt opplegg.
rette for hver enkelt. (Rundskriv fra
Helse- og sosialdepartementet
desember 2009)
Gudstjenestene går på rundgang
mellom prestene i Moss/Jeløy/
Rygge. Diakonene i disse
menighetene er til stede hver gang,
for å skape gjenkjennelse. Noen er
trofaste på disse samlingene og
kjenner igjen både diakoner og
prester. Vi snakker om hvordan
involvere andre som konfirmanter
m.m.

Ansvarlig
Prestene/ Diakoniutvalget /
diakon

Diakoniutvalget/diakon/
øvrig ansatte/frivillige..
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Det har kommet ca. 20-40 på
treffene i 2014. Mange er ikke
vanlige kirkegjengere. De som
kommer gir uttrykk for at det er et
meningsfylt og godt tiltak.
Det er diakonen som leder treffene.
Det vi ser er at det er en større
utfordring å få foredragsholdere som
ikke skal ha betaling, samt
spennende temaer. Mange lever av å
dra rundt å ha slike arrangement, og
trenger derfor penger for slike
oppdrag. Dette må derfor vurderes
fortløpende. Prisene på salg av mat
ble økt noe i 2014.
Drives av frivillige og er
"Åpen kirke" har holdt på siden
Åpen kirke
Hver onsdag formiddag samles 10-15 selvfinansierende.
kirken ble bygd og er et viktig tiltak
pensjonister til sosialt samvær, mat,
for de som samles.
utlodning og andakt i peisestua i
Det har vært litt opp og ned med
Ekholt kirke.
antall besøkende. Men de holder på.
Åpen kirke for menn. Mennene
Høsten 2014 har det på enkelte
samles i samme tidspunkt som
møter vært en del flere besøkende.
damene og har sin lille samtale.
Diakonen og evt sognepresten deltar
på sommer- og juleavslutningene
deres.
Tre frivillige og to musikere
De som kommer på kveldene setter
Sangkveld i kirken
I Ekholt kirke er det sangkveld fra
stiller opp hver gang
stor pris på tiltaket, og de frivillige
kl.19.30 – 22.00 én torsdag i
Utgiftspost på kveldsmat hver ønsker å fortsette. Det er imidlertid
måneden. Først er det ”Salmer og
gang og en annonse pr
vedvarende lav deltakelse, noe som
sanger vi gjerne vil synge”, dernest er semester.
har resultert i at Diakoniutvalget har
det et enkelt kveldsmåltid.
kuttet noe annonsering. Diakonen
Kirkerommet er åpent for stillhet,
møter på en samling pr semester og
bønn og lystenning om ønskelig fram
innkaller til planleggingsmøte,
til kl. 22.00.
annonserer, lager lapper til utdeling
og handler inn mat. Da det høsten
2014 kom opp noen spørsmål rundt
antall tilstedeværende(besøkende)
og om man skal gjøre dette på en
annen måte, har diakoniutvalget
ønske om et samarbeid med de
frivillige i sangkveld for å se om
man kan finne en løsning. Dette har
også vært oppe i menighetsrådene.
Treff på tvers
Arrangeres en torsdag i måneden i
underetasjen i Ekholt kirke. Treff På
Tvers er et lavterskel- tilbud. Det er
en foredragsholder med innlegg og
mulighet for spørsmål i etterkant,
deretter salg av mat, quiz og
utlodning.

Det er tre frivillige som
hjelper til i tillegg til diakon.
Pga annonsekostnader klarer
tiltaket ikke å være
selvfinansierende.

Det arrangeres 8 “Treff på
Diakon/Diakoniutvalget/
Tvers” i løpet av året.
frivillige
Det arbeides med at “Treff på
Tvers” skal være et
selvfinansierende tiltak.
Et samarbeid med kultur i
kommunen har medført tips til
foredragsholdere eller
musikalske innslag.
Et lavterskeltilbud som er med
på å alminneliggjøre kirken. At
mange føler de kan gå i kirken
også på andre aktiviteter.

Et sosialt tiltak for mennesker
som ønsker å komme sammen
for prat og hygge over en
kaffekopp, litt mat og
utlodning.
Åpen kirke fortsetter med sine
ukentlige samlinger.

Frivillige

Lavterskeltilbud med sang, mat Frivillige
og sosialt samvær.
Diakoniutvalget/ Diakon.
Sangkveld i kirken benyttes av
de som ønsker dette. Det er et
tiltak man prøver å fortsette
med, til tross for noe lav
deltagelse
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Del 3 – Vern om skaperverket
Målsetting: Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesket
Behov for/beskrivelse av tiltaket Forutsetninger
Grønn menighet
Som kirke er vi kalt til å være gode
forvaltere av Guds skaperverk.
Derfor må vi bli med på ”å tenke
globalt – og handle lokalt”. Å være
en ”grønn menighet” innebærer at vi
har:
*satt i gang tiltak for et bedre
miljø og mer rettferdig fordeling

Vurdering

Målsetting

Å være grønn menighet er en
prosess som griper inn i alle
deler av menighetens
virksomhet, da det kan
medføre noen endringer og
enkle grep. Prosessen bør
forankres i stab, råd, blant de
frivillige og menighetene for
øvrig.

Diakoniutvalget er arbeidsgruppen i
prestegjeldet som skal drive
prosessen videre. Diakoniutvalget
har hatt ” Grønn menighet” på
sakslisten.
En ferdig plan har blitt lagt fram for
menighetsrådene og blitt godkjent.
Biskopen har godkjent søknaden
som grønne menigheter. Dette
innebærer en forpliktelse til å strebe
etter å tenke og handle så grønt som
mulig.
Diplomer ble mottatt august 2013,
og vil bli hengt opp i kirkene i løpet
av høsten.

Gjennom å være grønne
Diakoniutvalget, diakon,
menigheter skal menighetene
menighetsrådene
være bevisste på vern om
skaperverket.
Vi jobber videre med å følge
handlingsplanen.
Bevisstgjøring kan vi gjøre ved
å snakke om det, og gi små
drypp under kunngjøringene.

At det settes av en søndag til
denne gudstjenesten. Prester
og menighetsråd legger til
rette for en markering av
Skaperverkets dag.

Vi markerer skaperverkets dag på
bygdedagen.

*laget en enkel plan for arbeidet
*dannet en arbeidsgruppe som
følger opp tiltakene, kjennskap til
og benytter seg av verktøyene
Grønn menighet og arbeide
systematisk innen dette temaet.
Informasjon til menighetene er
viktig.
*Arrangere Skaperverkets dag
På en gudstjeneste i året skal det
markeres skaperverkets dag.
Skaperverketsdag er en dag der
menigheten har en samling for å
ha fokus på skaperverket, miljø
og muligheter. En gudstj. kan
gjerne være ut i naturen og/eller i
forbindelse med andre
arrangementer som er i
kommunene eller kirken, og som
har fokus på miljø. Å arrangere
denne typen gudstje/samling. et
av kriteriene for å kalle seg en
”Grønn menighet”

Gjennom skaperverkets dag vil
vi bevisstgjøre lokalmenigheten
i miljøengasjement og vern om
skaperverk

Ansvarlig

Gudstjenesteutvalg,
Diakoniutvalget/ prester/
diakon.
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Del 4 – Kamp for rettferdighet
Målsetting:

Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser
Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket.

Behov for/beskrivelse av tiltaket Forutsetninger

Vurdering

Målsetting

Ansvarlig

Fasteaksjon;
Årlig dør-til-dør innsamling
(bøssebærere) til inntekt for Kirkens
Nødhjelp. Det blir også arrangert
konsert av konfirmantene til inntekt
for fasteaksjonen.

Konfirmantlærere har
ansvaret for bøssebærere
(konfirmanter) og at dette
innlemmes i undervisning.
DU’s medlemmer er
medansvarlig for
gjennomføring. Saft/boller til
konfirmantene.

Konfirmantene er i all hovedsak
aktive og engasjerte bøssebærere
som gjør en flott innsats. Dette
foretas årlig, og har blitt en rutine.

Tiltaket gjennomføres årlig.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
avholdes på våren i mars/april.
Inntektene ved
konfirmantprosjektets konsert
går også til KN.
Støtter KN´s aksjon og
bevisstgjøre diakoni overfor
konfirmantene.

Prestene, DU og
diakonen, frivillige.

Misjonskomite
Avtalen om å støtte prosjektet
”Shalom” i Madagaskar, er
undertegnet av begge menighetene.
Det innebærer en del tiltak som vi
forplikter oss til, både mht
økonomisk støtte, og til å øke
misjonsforståelsen/engasjementet i
prestegjeldet
Vennskapsarbeid
Arbeidet med vennskapsmenigheten i
Auce er godt etablert og har holdt på
i mange år.
Se på mulighet for å lage noen
samlinger for de latvierne som
oppholder seg i Rygge.

Misjonskomiteen (MK) er et
underutvalg av
diakoniutvalget. Det
forutsettes at MK arbeider
selvstendig, og ivaretar sin
oppgave.
Diakoniutvalget har en årlig
kontakt med komiteen for å
høre hvordan arbeidet går.
Vennskapskomiteen (VK) er
et underutvalg av
diakoniutvalget. Det
forutsettes at VK arbeider
selvstendig, og ivaretar sitt
mandat.
Diakoniutvalget har for tiden
2 representanter i
Vennskapskomiteen, og for
dermed jevnlige
oppdateringer om dette
arbeidet.

I påske og adventstiden selges det
lys til inntekt for prosjektet. MK
arrangerer også basar.

Misjonsprosjektet skal være
integrert i prestegjeldets
menighetsarbeid og
gudstjenesteliv.
Bevisstgjøre menighetene på
misjonsprosjektet, formidle hva
dette prosjektet er og framheve
internasjonal diakoni.

MK – hovedansvarlig.

Det ble undertegnet gjensidige
vennskapsavtaler menighetene
mellom høsten 2011. I løpet av 2012
ble det gjenopprettet en
vennskapskomite med et eget
mandat. Denne komiteen jobber nå
med å videreføre/opprette kontakten
med den nye pastoren og
menigheten i Auce. Komiteen lager
årsplan.

Vennskapsarbeidet skal være
integrert i prestegjeldets
menighetsarbeid og
gudstjenesteliv. Opprettholde,
videreutvikle og styrke
kontakten og samarbeidet med
vennskapsmenigheten i Auce
ved hjelp av avtalen. Dra på
besøk og få besøk ved jevne
mellomrom.
Være et tilbud for Latviere i
Rygge og omegn

VK - hovedansvarlig.

DU, menighetsrådene,
prestene kan bistå om
nødvendig.

DU, menighetsrådene,
prestene kan bistå om
nødvendig
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