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Hva er diakoni?
Diakoni slik noen kirkesamfunn definerer det
I Den norske kirke 1 er diakoni definert slik: "Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er
evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kamp for rettferdighet.»
I vårt svenske søstersamfunn Equmeniakyrkan, beskriver man diakoni på følgende måte 2 :
’Diakoni handler om å omsette evangeliet i handling og å formidle Guds kjærlighet i omsorg
for medmenneskene. Derfor er det viktig for Equmeniakyrkan at en diakonal innstilling
gjennomsyrer hele kirken.
... Det kan handle om å drive språkkafé, organisere vennetjenester blant eldre, arbeide
oppsøkende i sosialt utsatte grupper, besøke fengsler eller ha tilbud til eneforsørgere eller
arbeidsløse. En del menigheter har ansatt utdannede diakoner, men det diakonale oppdraget
er hele menighetens ansvar.’
Svenska kyrkan3 sier det slik:
’Diakoni er kirkens oppdrag om å møte mennesker i utsatte livssituasjoner. Grunnen for dette
er Guds kjærlighet, slik den møter oss i mennesket Jesus Kristus. Alle møtene skal preges av
delaktighet, respekt og gjensidig solidaritet, og alle i menigheten har del i det diakonale
oppdraget.
Ansvaret strekker sig fra lokalmenigheten, over det svenske samfunnet og ut i verden,
gjennom et global kristent fellesskap som kjemper mot urett.
... Diakoniens oppdrag er å gi marginaliserte mennesker i samfunnet plass i menighetens
midte.’
Lausannebevegelsens Cape Town – erklæring 4 uttrykker menighetens kall til å arbeide for
barmhjertighet og rettferdighet slik:
’Vi elsker verdens fattige og lidende. Bibelen forteller oss at Herren elsker alt han har skapt,
fremmer den undertryktes sak, elsker den fremmede, gir mat til den sultne, hjelper den
farløse og enken til deres rett. Bibelen viser også at ... alt Guds folk er pålagt ... å gjenspeile
Guds kjærlighet og rettferdighet i praktisk kjærlighet og rettferdighet overfor dem som
trenger det.
En slik kjærlighet til de fattige krever at vi ikke bare elsker barmhjertighet og
barmhjertighetsgjerninger, men at vi også utviser rettferdighet gjennom å avsløre og stå
imot alt som undertrykker og utbytter de fattige ... Vi gir oss selv på ny til innsats for
Diakoniplan for Den norske kirke 2007: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/omkirken/slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-ogstrategier/plan_diakoni_2010_bokmaal2.pdf
2
http://equmeniakyrkan.se/diakoni/
3
https://www.svenskakyrkan.se/orkelljunga/diakoni
4
http://norme.no/aktuelt/detaljer/cape-town-erklaeringen-paa-norsk/ Del I, pkt 7C
1

Side 3

rettferdighet, inkludert solidaritet med og kamp på de marginalisertes og undertryktes
vegne. Vi ser på slik kamp mot det onde som en side ved åndelig krigføring som bare kan
utkjempes gjennom seieren på korset og i oppstandelsen, i Den hellige ånds kraft og i stadig
bønn.’

Diakoni i Bibelen
Ordet diakoni kommer av det greske ordet ’diakonia’, som betyr ’tjeneste’. Ordet diakon har
samme språklige rot,’diakonos’, som oversettes med ’tjener’.
Det er i Bibelen ikke tydelig beskrevet hvordan diakontjenesten skal se ut, eller hvilke
oppgaver som skal tillegges den. Det må bety at menighetene har et visst handlingsrom her.
Kirkehistorien viser da også at kristne har forstått den på ulik måte opp gjennom tidene.
Mange har satt likhetstegn mellom diakoni og omsorg for fattige, i og utenfor menigheten.
Andre har gitt diakonene økonomiske og administrative ansvarsområder, mens andre igjen
har definert diakontjenesten som en liturgisk funksjon i gudstjenesten.
En som beskriver diakoni som menighetens barmhjertighetstjeneste, er den amerikanske
pastoren Timothy Keller: ’Det som taler for at diakoni må ha utøvelse av barmhjertighet som
hovedfokus, er bruken av dette ordet i forbindelse med ulike former for slik tjeneste, for
eksempel utdeling av mat, jfr Matt 4:11, 8:15, 25:44 m.fl.’ 5
I boka ’Liberating Diakonia’ argumenterer Kjell Nordstokke for at en diakon kort og godt er
en person som er gitt et oppdrag fra Gud. Oppdraget kan variere, men involverer både ord
og handling. Ofte har diakonen rollen som en autorisert mellommann 6sier han, og utdyper:
’Diakoner lever nær både menigheten og miljøet troende og ikke-troende lever i.
Oppmerksomme på troen og kjærligheten som livgivende krefter, og deres identitet som
representanter for Jesus og menigheten, vil de hjelpe andre til å få del i disse kreftene. Ved å
bevege seg inn i sirkler og liv som menigheten ikke når fram til, viser de menigheten hva som
er dens innerste oppdrag.’ 7
Diakonene tilhørte lederskapet i de første kristne menighetene:
Fil 1:1 ’Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i
Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner.’
Dette forteller, sier Nordstokke, noe om ’menighetens diakonale identitet, og om
nødvendigheten av å etablere en lederskapsstruktur som fokuserer på de praktiske
konsekvensene av denne identiteten.’ 8

Redeemer Diaconate Manual, 2014, s 19
Kjell Nordstokke. Liberating Diakonia. Tapir Akademisk Forlag, 2011, s 29
7
Ibid, s 47
8
Ibid, s 75
5
6
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Jesus sier om seg selv at han kom som en tjener (diakon) til verden:
Mark 10:45 ’For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene (diakoneo), men
for selv å tjene (diakoneo) og gi sitt liv som løsepenge for mange.’
Videre sier han at vår tjeneste er en forlengelse av hans:
Joh 20:21 ’Igjen sa Jesus til dem: Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg
dere.’
Skal vi forstå hva menighetens diakontjeneste er, må vi derfor først forstå hva hans
diakontjeneste var:
- Han var til stede i vanlige menneskenes liv, og delte deres kår.
- For å være nær, beveget seg ute blant folk. Slik observerte og erfarte han den
realiteten de levde i.
- Hans nærvær var profetisk i karakter. Han tok oppgjør med urett og systemer som
ekskluderte mennesker.
- Gjennom hans nærvær var Guds rike og dets krefter til stede.
- Hans nærvær brakte helbredelse, forvandling og frelse. Han kom med livets seier
over døden. 9
Det samme må prege menighetens diakonale tjeneste. Den handler om å ’løfte opp de
nedslåtte, å helbrede og inkludere, å gi de umyndiggjorte myndighet til å bli medarbeidere i
Herrens vingård.’ 10
Dette er helt sentrale elementer i hva menighet handler om. Menighet er mer enn å samles
til møter. Det dreier seg om å ’leve det nye livet i Kristus sammen, og være delaktige i Guds
misjon i verden.’ 11 Å være involvert i diakoni kan derfor ikke overlates til noen få som er
utpekt til denne oppgaven. Å leve et diakonalt liv er et kall alle kristne har fått, jfr. Matteus
25:31-46, Jakob 2:1-23.
Et viktig perspektiv på menighetens diakonitjeneste får vi også når vi legger merke til hvor
Jesu tjeneste fant sted. Han valgte ikke maktens sentrum og tradisjonsbærernes by,
Jerusalem, som arena, men utkanten og periferien, nemlig Galilea. Om dette sier
Nordstokke:
Diakoni er ’et menighetsbegrep som fokuserer på viktigheten av periferien i Guds misjon i
Kristus, og hvordan dette er reflektert i mandatet menigheten har fått.’ 12 ’Da det alltid er en
tendens til å gi sentrum mest vekt, må vi ikke glemme at i Skriften er det vanligvis periferien
som gis prioritet ... Det er periferien som er sentrum for Guds aktive kjærlighet.’13
Et eksempel på hvordan urkirken responderte i tråd med sin diakonale identitet da de ble
utfordret av periferien, ser vi i Apg 6. Gresk-talende enker opplevde seg marginalisert og
tilsidesatt i forbindelse med utdelingen av mat. Dette kom jo i konflikt med menighetens
Ibid, s 20
Ibid, s 21
11
Ibid, s 26
12
Ibid, s 80
13
Ibid, s 81
9
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inkluderende natur, og lederskapet responderte slik: ’Nye ledere ble innsatt. Deres greske
navn indikerer at de representerte gruppen som var blitt marginalisert. Slik utøvde apostlene
en type lederskap som gav autoritet til periferien.’ 14

Eksempler på diakoni
Det Norske Diakonforbund gir følgende eksempler på diakonal praksis 15:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14
15

Nettverks og støttearbeid for barnefamilier ved babysang, home-start grupper og
familiearrangement med bespisning.
Ekteskapskurs
Leksehjelp
Rusfri nattkafé for ungdom, klubber
Diakonioppgaver for konfirmanter
Sorggrupper for barn og unge ved skilsmisser
Kriminalitetsforebyggende arbeid på kjøpesentre
Inkluderende og fellesskapsbyggende arbeid omkring mennesker med
utviklingshemming, og lettere rus- og psykiatriproblemer
Arbeid blant eldre
Sorggrupper og andre former for selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid
Samtaletilbud for personer på sykehjem og ved ønske nattverd i hjemmet til
hjemmebundne
Tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål i forbindelse med palliative enheter.
Veileder/rådgiver for omsorgspersonale i forhold til åndelig og eksistensielle
spørsmål. Faglige bidrag til katastrofe/omsorgsteam i kommunen
Arbeid blant innvandrere; omsorg ved asylmottak og etablering i bolig,
fellesskapsarbeid blant innvandrerkvinner
Initierer eller deltar i arbeid for bærekraftig utvikling og spørsmål knyttet til
klimaendringer. Kan trekke linjer mellom arbeid med ’Grønn menighet’ og ’Fairtradekommuner’

Ibid, s 84
http://www.diakonforbundet.no/hva-er-en-diakon
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Behovet for diakoni i dagens Norge
Om dette sier Kjell Nordstokke følgende: ’Til og med i Norge, hvor vi i så mange år har nytt godene av
sosialdemokratiets velferdsstat, er fattigdom igjen på agendaen. Det har blitt vanlig å snakke om ’2/3
samfunnet’ hvor en betydelig gruppe av aleneforsørgere, arbeidsledige, forskjellige kategorier av
funksjonshemmede, immigranter, rusavhengige og andre, må kjempe en hard kamp for ikke i bli
permanente tapere i samfunnet.’ 16
Dessverre er det slik, fortsetter Nordstokke, at disse gruppene ikke oppfatter menigheten som en
arena der deres sak blir løftet fram og forsvart: ’Våre fellesskap er som oftest preget av
middelklassens levesett. Hvis vi evner å identifisere de fattige som en sosial gruppe, finner vi dem
vanligvis utenfor det kristne fellesskapet. Men var det disse fattige Jesus talte om i Saligprisningene?
Er de på en spesiell måte gjenstand for Guds omsorg og kjærlighet? Hva slags konsekvenser vil disse
spørsmålene ha for vår selvforståelse som et fellesskap av troende?’
Dette representerer et ’Makedonia – rop’ til Misjonskirken Norge i dag, slik jeg ser det.

16

Ibid, s 95
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Hvilken plass har diakoni historisk sett hatt i
Misjonskirken Norge?
Om dette skriver Bjørn Øyvind Fjeld:
Diakoni har nok vært et lite brukt begrep i Misjonskirken Norges historie. Noen menigheter
har valgt diakoner, men innholdet i tjenesten har nok vært tradisjonell omsorgs- og
besøkstjeneste. Diakoni i mer tradisjonell betydning har nok først og fremst vært knyttet til
misjonsarbeidet. Det gjelder helt fra begynnelsen og på alle misjonsfeltene. Sosial nød har
vært stor og innsatsen målrettet, ikke minst innen helsesektoren. Tenk på dagens Haven and
Hope 17 - hospitalet i Hong Kong! I norsk kontekst har dette vært det offentliges ansvar, og
menighetene har konsentrert seg om den åndelige nøden hos folk.
Noen unntak fra dette har vi gjennom lokalmenigheters omsorg for eksempelvis
rusmiddelmisbrukere. Misjonskirken Norge hadde lenge Finnerud Gård som sitt diakonale
tiltak. Nå er dette lagt ned. I Nord Norge ble det startet en stiftelse og gård på Sømna med
lignende formål. Også denne er nedlagt.
Så kommer de mange lokale initiativ til å hjelpe de som lider i Øst-Europa. Hjelpetiltakene
har vært mange etter 1990. Grenlandsaksjonen med Karl Fredrik Kittelsen i spissen er vel
den største av disse.
Enkeltmedlemmer – og mange pastorer - har i alle år engasjert seg i Blå Kors og andre
diakonale institusjoners arbeid, men ikke i regi av kirkesamfunnet.

Ingunn Rui lister opp følgende eksempler på diakoni i vår historie 18:
•
•
•
•
•
•
•

17
18

Fiskerhjem i Vardø, Kabelvåg og Gryllefjord
Evangeliseringsbåten Ansgar fungerte også som ambulanse til tider
Modum Bad v/Gordon Johnson
Flere menigheter hadde menighetssøstre - bl.a. Oslo Misjonskirke og Skien
Misjonskirke
Menigheten i Auster-Tana (Leirpollskogen) hadde egen sykestue. Bjørnhild Tybakken
jobbet som sykepleier der.
Finnerud Gård
Gård for rusmisbrukere på Berg på Helgelandskysten

http://www.havenforhope.org/new/

Se Festskriftet for DNM i 1884-1984
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Oversikt over hva som skjer i 2017
Barn19
Arendal Misjonskirke

Det er jevnlig småbarnstreff i Misjonskirken, som retter seg mot unge familier i nærområdet
som nødvendigvis ikke går i menigheten ellers.
Missions kids er en av menighetens ordinære virkegreiner, men som har en diakonal profil.

Arna Misjonsmenighet

To Soul Children - kor. Både barna og familien deres kommer til gudstjenester når barna
synger. De har også konserter, reiser på festival, turer o.l.
Stort speiderarbeid med mange kirkefremmede. Dette er nok det tilbudet vi har, som har
lavest terskel. Vi har speidergudstjeneste av og til.

Askim Frie Misjonskirke

Utadrettet junior - arbeid. Dette når mange ulike barn, og mest barn utenfor menighetslivet,
en del fra utsatte hjem.

Flekkerøy Misjonskirke
Babysang.

Gjerpen Misjonskirke

Vennekoret 1. – 4. klasse.
Det har kommet mange nye inn i koret. Det samme gjelder Soul Children, for barn fra
4. Klasse. Begge kor rekrutterer medlemmer via skole og vennskap på skolen.

Herøya Misjonskirke
Barnekor og ungdomskor: ca. 95% kirkefremmede, ca. 50 barn/ungdommer

Misjonskirken Oslo Syd

Vi tar barn fra fattige familier på ferie a) relasjonelt ved at familier tar med slike barn. b)
organisert ved at vi arrangere ferieleir for barn
Vi har noen reservebesteforeldre som hjelper noen familier med barnevakt etc.

Denne oversikten er ufullstendig. Noen menigheter har meldt inn deres barnearbeid som
diakonalt. Andre, som også har barnearbeid, har unnlatt å gjøre det.

19
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Oslo Misjonskirke Betlehem

Babysang, flere fra lokalmiljø med hele barselgrupper som kommer sammen, sang + måltid.

Porsgrunn Misjonskirke

Menighetens barnearbeid inkluderer barn av foreldre som ikke tilhører menigheten.

Salem Misjonsmenighet

Lund Soulchildren, for barn på Lund, i alderen 4 – 13 år.

Tønsberg Misjonskirke

Familiespeider (søndagsturer, særlig for familier med barn i alder 0-tenår, 3 ganger pr
halvår).
Påskeverksted & juleverksted (hobbyaktiviteter for familier, 1 x pr halvår)

Barnehage
Askim Frie Misjonskirke

Vi blir kjent med behov og problemer småbarnsforeldrene møter. Det er i ferd med å bli en
kobling mellom menighet og barnehage.
Barnehagen har en viktig funksjon i Askim. Den har et godt rykte og tjener samfunnet godt.

Oslo Misjonskirke Betlehem
Menigheten driver barnehage.

Stjørdal misjonsmenighet

Menigheten driver en barnehage med to avdelinger, ca 55 barn.

Besøks- og omsorgstjeneste20
Arendal Misjonskirke

Menigheten har over lang tid hatt en ordning med ansatt seniorpastor som har en utadrettet
virksomhet med en omfattende besøkstjeneste til eldre og syke.
Man har et «besøksteam» som besøker de som av ulike grunner har vanskelig for å komme
til menigheten, og andre som trenger besøk.

Denne oversikten er ufullstendig. Noen menigheter har meldt inn deres besøkstjeneste
som diakonal. Andre, som også har besøkstjeneste, har unnlatt å gjøre det, fordi den kun
inkluderer menighetens egne folk.

20
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Farsund Misjonskirke

Cellegruppene er ofte på banen når det kommer til "alminnelige ting". Eks ved sorg, tap av
helse, tap av arbeidsplass; samtaler og praktisk hjelp.

Gjerpen Misjonskirke

Besøk - og omsorgskomiteen. Besøk til eldre / og syke i menigheten. Komiteen består av
pastoren og 2 ektepar i GMK. Jobber med å utvide den og se på hvilke oppgaver som skal
ligge til komiteens arbeid.

Heddal Misjonsmenighet

Besøkstjeneste for menighetens eldre.

Randesund Misjonskirke

Besøkstjeneste for menighetens eldre.

Salem Misjonsmenighet

Besøkstjeneste for menighetens eldre.

Stavanger Misjonskirke

Menigheten har en besøkstjeneste som er knyttet til menighetens eldre, alle over 75 og
andre som er i behov eller er forhindret fra å delta i det vanlige fellesskapet i menigheten.
Dette utføres av frivillige i menigheten i tillegg til at Inger Kittelsen (pastor) har
besøkstjeneste som en del av sin stilling mot de eldre.

Etter skoletid
Herøya Misjonskirke

Etter Skoletid: ca. 99% kirkefremmede, ca. 75 barn

Kråkstad Misjonskirke
Hver uke

Salem Misjonsmenighet Kristiansand

Etter skoletid, et opplegg med leksehjelp for barn i fra 4-7 klasse.

Oslo Misjonskirke Betlehem

Etter skoletid: 50-70 barn, med aktiviteter, leksehjelp, måltid og lek i gymsal.

Åmli Misjonsmenighet

Etter skoletid med middag og aktiviteter – ca 30 – 25 ungdommer fra 7. til 10. klasse
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Fengselsbesøk
Arendal Misjonskirke

Arendal misjonsmenighet har i mange år hatt et aktivt og omfattende arbeid i fengselet med
egen «fengselsprest». Pt. er dette arbeidet mindre aktivt.

Stjørdal misjonsmenighet

Menigheten besøker Verdal Fengsel ca. hver tredje uke.

Horten Misjonsmenighet

Det holdes andakt og sosialt samvær i Horten fengsel en kveld i mnd. Her serveres det også
kaffe og kaker til et sosialt fellesskap.

Bjoa Misjonsmenighet

Bjoa Misjonsmenighet har en gang i måneden møter i Sandeid Fengsel som ligger i vår
kommune, sammen med noen fra Haugesund Nordre Misjonsmenighet. I møtet inngår sang
og musikk og vitnesbyrd, samt at noen har med seg som oftest hjemmebakte kaker.
Vi samler i snitt 20-25 personer, og vi har sett noen komme til tro.

Åmli Misjonsmenighet
Pastor besøker regelmessig fengselet. Utbredt kontakt med innsatte og deres pårørende.
Oppfølging i etterkant av soning.

Flyktninger, innvandrere og romfolk
Bodø Misjonsmenighet

Vi har fulgt opp rumenerne i byen. Særlig en familie med mor og far og svigermor. Arbeidet
med å lære dem strikking og vi samlet inn mye garn og sendte med dem til Romania. De
deltok på gudstjenestene våre, hjemmebesøk, dusjet her i kirka og delte fellesskap.
De dro hjem for vinteren, og med stor sannsynlighet kommer de tilbake til våren en gang.

Bryne Misjonsmenighet

Våren 2016 startet menigheten en interkulturell kafé, først og fremst for nyankomne
asylsøkere til Sana Time asylmottak. Da flyktningestrømmen stanset, ble mottaket lagt ned,
og dermed også kaféen.

Farsund Misjonskirke

Folk i menigheten henter, bringer flyktninger til menighetens møter / fellesskap, inviterer
fast noen hjem til norskopplæring og mat.
RWTF (Refugees welcome to Farsund = en subgruppe av Refugees welcome to Norway) ble
opprettet av Maria Morfjord + ei dame som ikke er en del av menigheten. Menighetens
lokaler har fungert som "base" til innsamling og distribusjon av klær og utstyr da Farsund og
Side 12

Lista åpnet nye mottak. RwtF-gruppen har fungert som en langt kjappere kommunikasjon
mellom behov og befolkningen som har muligheten til å hjelpe til enn de fleste andre
kommunikasjonskanaler i kommunen. Eks trådde folk i menigheten til med strikkeklubb på
et mottak.
Menigheten huser også en kvinnegruppe spesielt for innvandrerkvinner, primært ment som
et sosialt møtepunkt mellom norske kvinner og kvinner med muslimsk bakgrunn. I
samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Grimstad Misjonskirke

TilStede er et felleskristent arbeid for å hjelpe mennesker i nød og vanskelige situasjoner.
Blant de mange oppgavene de har tatt på seg, er å lage internasjonale fester hvor målet er å
inkludere og integrere unge flyktninger. For bredere omtale, se: Praktisk hjelp i
lokalsamfunnet.

Haugesund Misjonsmenighet

Det er startet opp språkkafe blant innvandrere hver torsdag fra kl 18.00-19.30. Den er godt
besøk og flere mennesker har knyttet seg til menigheten som følge av dette arbeidet som
startet opp våren 2016.

Haugesund Nordre Misjonsmenighet

Kirken hadde et asylmottak som nærmeste nabo, og inviterte asylsøkere til å bli kjent med
menneskene i menigheten gjennom egne fellesskapskvelder. Også andre naboer engasjerte
seg i dette. Da mottaket ble lagt ned, bortfalt dette behovet.

Herøya Misjonskirke

I forbindelse med mottaket som ble opprettet, etablerte menigheten gode relasjoner med
flere av asylsøkerne.

Horten Misjonsmenighet

Det drives norskopplæring for fremmedspråklige. Det samles en gruppe med innvandrere
hver dag i menigheten og får grunnleggende norskundervisning.

Lista Misjonsmenighet

Vi engasjerer oss litt i flyktningarbeid. Det er bare kommet en familie til Borhaug. De er med
i barnekoret og mange i menigheten besøker dem.

Misjonskirken Oslo Syd

Vi hjelper 4 flyktningfamilier sosialt, praktisk, og økonomisk. (Kongo, Burundi, Syria, Iran)

Notodden Misjonsmenighet

Menighetens diakonale tjeneste rettes i dag mot innvandrere/migranter. De har en
språkgruppe. Lederen av denne gruppen besøker, følger opp og hjelper til.
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Randesund Misjonskirke

Vi har tatt initiativ til å stifte foreningen «Fra Tiggerkopp – Norge» som arbeider for å gi
tiggere i byen arbeid og muligheter i sitt hjemland.
Vi har sammen med andre menigheter i byen engasjert i «Fadder
for Flyktninger» hvor flere av våre medlemmer er med.
Mange av våre medlemmer er engasjert i virksomheten som heter «City Changers» som er
et samtaletilbud til ungdom i byen. Det er nå underlagt Røde Kors, men er startet av en av
våre medlemmer.

Salem Misjonsmenighet Kristiansand

Driver litt arbeid blant flyktninger i regi av kveldsmøtet, men dette er ikke organisert.

Skien Misjonskirke

Menigheten støtter KIA, både økonomisk og med frivillige.

Søgne Misjonskirke

Ukentlig norskundervisning med flyktninger fra Åros Mottak, i samarbeid med Røde Kors og
Frivillighetssentralen.
Menigheten har hatt en sosialsamling med aktiviteter, mat og språktrening, og vi planlegger
flere slike kvelder.
De forsøker å inkludere flyktningene i gudstjenestene. De blir hentet med buss på
mottaket, vi har tolkning til arabisk og farsi, og tilbyr praktisk hjelp etter behov.
Menigheten har også startet et senter for integrering av flyktninger i Søgne. De leier et hus
sentralt i Søgne og har "ÅPENT HUS" for kvinner og barn mandager, onsdager og torsdager
fra kl.11 - 14. Vi lager mat sammen, lærer norsk, har babysang og felleskap sammen. Vi
håper å tilby flere aktiviteter, som fotballgruppe og norsktreningskafe en ettermiddag i uka.
Før jul skal vi ha juleverksted, baking mm.

Vågsbygd Misjonskirke

Tverrkirkelig språkkafe for flykninger og innvandrere – ukentlig.

Åmli Misjonsmenighet

Aktivitetsdag sommer, høst og vinterferie for innvandrere og asylsøkere. Fra Burma, Afghanistan
og Syria. Ca 20 ungdommer. Dette er i samarbeid med flyktning kontoret og voksenopplæring.
Møte med kommunen er berammet vedrørende de familiene som er kommet til Norge fra Syria,
Burma og Afghanistan. Vi tenker på aktiviteter for hele familien. Her har vi et samarbeid med en
leirskole som vi kan få låne gratis.

’Grønn’ diakoni
Farsund Misjonskirke

40 dager / fasteperioden - med fokus på rettferdighet, barmhjertighet og nøkternhet.
Bevissthet rundt rettferdig og etisk handel, bl.a. Eks da vi kjøpte nye stoler til kirkesalen var
rettferdig og etisk handel en del av premissene våre framfor pris.
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Institusjonsandakter m.m.
Askim Frie Misjonskirke

Sangandakt én gang i måneden på et sykehjem.

Grimstad Misjonskirke

Institusjonsandaktene er ei gruppe som er på flere av byens aldershjem og synger og har
andakt hver mandag. Dette er det flere av menighetene i byen som gjør, og de går på
rundgang til de ulike institusjonene.

Søgne Misjonskirke

Andakter på aldershjemmet i kommunen.

Horten Misjonsmenighet

Besøkstjeneste på byens sykehjem utføres også jevnlig.

Sarpsborg Misjonsmenighet
Menigheten utfører sykebesøk og besøk på eldresentre hvor noen av medlemmene bor. Ett
år fikk menigheten, via Gideon, anledning til å gi et NT til alle rommene på et nyåpnet
sykehjem.

Kafé
Arendal Misjonskirke

Herremåltidet. Dette er et godt besøkt tiltak som retter seg spesielt mot personer utenfor
menigheten. Annenhver torsdag selges det en god middag i kirken som er tenkt som en
«inngangsport» til å komme i kontakt og i dialog med mennesker i nærområdet.

Bryne Misjonsmenighet

Våren 2016 startet menigheten en interkulturell kafé, først og fremst for nyankomne
asylsøkere til Sana Time asylmottak. Nå er kafeen lagt ned.
Hyggestund for eldre, tirsdag ettermiddag engang i måneden.

Elim Heddal

Stort formiddagstreff i idrettshallen.

Gjerpen Misjonskirke

Torsdagskafé hver torsdag fra kl 11 - 14. Dette er et lavterskeltilbud for de som bor i Gjerpen
bygda. Der kommer menighetens medlemmer, og personer som ellers ikke går i kirken.
Dette er et svært populært tiltak og det kan komme fra 50 til 70 personer. Det skapes
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relasjoner og folk blir kjent med hverandre i bygda og blir invitert på våre Gudstjenester.
Noen har startet i et av våre musikk-kor.

Grimstad Misjonskirke

Rasteplassen. Hver tirsdag kl. 11-14 er kaféen Rasteplassen åpen. Det serveres gratis mat,
kaker, kaffe og saft i mange ulike slag. En del bakes av frivillige medarbeidere, det andre får
en fra bakerier i byen, samt at matvarer en får fra lokale butikker brukes til å smøre mat,
lage pizza osv.

Heddal Misjonsmenighet

Kirkekaffen etter gudstjenesten kan var i flere timer, og da er det masse latter og prat, og
det formes nesten alltid spontane grupper med forbønn for mennesker, og det ene rommet
vårt er ofte opptatt med sjelesorg.

Herøya Misjonskirke

Strikkekafe / miljøkafe: ca. 75% kirkefremmede, ca. 10-25 mennesker
Onsdagskafe for nærmiljø: ca. 60% kirkefremmede, ca. 10-25 mennesker

Kristiansund Misjonsmenighet

Menigheten driver nattkafe, som er et rusfritt ungdomstilbud i helgene, hvor vi samarbeider
noe med natteravnene i byen blant annet.

Lyngdal Misjonsmenighet

Servering av middag annenhver mandag (svært billig) for barn og voksne samtidig med flere
barneaktiviteter i kirka.

Oslo Misjonskirke Betlehem

Formiddagstreff annenhver onsdag for eldre i og utenfor menigheten.
Familietirsdag, annenhver tirsdag. Middag, lek og fellesskap. 50-70 personer

Skien Misjonskirke

Menigheten har formiddags-kafe hver tirsdag, med andakt og kaffe. De samler 30-70
personer hver uke.

Skotselv Misjonsmenighet

Menigheten har en strikkekafé annen hver torsdag, der også kvinner uten
menighetstilknytning av og til er med.

Stjørdal Misjonsmenighet

Menigheten driver formiddagstreff for eldre med tilbud om skyss, annenhver uke.

Trondheim Misjonsmenighet

’Onsdagslunsjen’: Hver onsdag arrangerer vi en åpen lunsjbuffet med varm og kald mat, fra
kl. 11.30-13.00. Det er frivillig betaling. Gjennom årene siden dette startet opp, har flere
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kirkefremmede funnet sin vei inn i menigheten gjennom dette arrangementet. Også nå
kommer det kirkefremmede til Onsdagslunsjen. Det er jevnt over ca. 15-20 mennesker som
kommer. Høsten 2016 var oppmøterekord, med ca. 30 personer tilstede.

Praktisk hjelp i lokalsamfunnet
Arendal Misjonskirke

Menigheten har opprettet et diakonifond hvor det kan bevilges penger til mennesker som er
i en vanskelig livssituasjon.

Askim Misjonsmenighet

Tilbud til Askims befolkning om hjelp med bytting av dekk.

Bryne Misjonsmenighet

Menigheten hjelper noen ganger folk med praktiske ting så som flytting og
«Vaktmestertjenester».

Grimstad Misjonskirke

TilStede er et felleskristent arbeid for å hjelpe mennesker i nød og vanskelige situasjoner.
Man ønsker en bred profil, og har frivillige fra de fleste menighetene i Grimstad, med
hovedtyngden fra Misjonskirka.
TilStede er et bindeledd mellom mennesker som ønsker å hjelpe og mennesker som trenger
hjelp. Frivillige som ønsker å bidra kan sette seg opp på en mail-liste. Når det kommer inn
behov til TilStede sendes dette ut til alle på mail-lista, og de som ønsker svarer på og dekker
behovet. Det er mange som har behov og det er mange som ønsker å hjelpe! En har også
opplevd at mennesker har blitt frelst og lagt til menigheten etter å ha fått hjelp av frivillige
gjennom TilStede. De samarbeider tett med kommunen, Rasteplassen og andre som har nær
forbindelse til mennesker som ofte har behov. Eksempler på behov de har dekket er
leksehjelp, skiftet kjøkken, hagearbeid, øvelseskjøring, barnepass, vennefamilie for
flyktninger. De deler arbeidet sitt opp i tre behovskategorier: praktisk, sosialt og
arrangementer. Sistnevnte har i hovedsak bestått i å lage internasjonale fester hvor målet er
å inkludere og integrere unge flyktninger.
TilStede er i ferd med å etablere TilStede Norge, hvor de utarbeider en startpakke som gjør
det enkelt for menigheter og folk å ta i bruk dette verktøyet. De er veldig klare for å bli
kontaktet mer og tilby dette konseptet. Det er et enkelt og knallbra konsept som jeg har stor
tro på og håper at vil spre seg over hele landet.
Ta kontakt med Magnus Gellein (magellein@hotmail.com) eller Maria Berge
(mariahaugumberge@icloud.com) for mer info.
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Misjonskirken Oslo Syd

Menigheten fungerer relasjonelt diakonalt på en hel mengde områder. Hjelp til flytting, hjelp
med pc, besøk, hjelp med skjemaer. Både utlendinger og norske.

Oslo Misjonskirke Betlehem

Vi har hvert år kurset Pengekabalen, kurs i personlig i økonomi, som er åpent for alle. Det
inviteres lokalt med flyers.

Skien Misjonskirke

Menighetens viktigste utadrettede tiltak i forhold til diakoni er
http://skien.hjertebanken.com
’Hjertebanken er ikke som andre banker. Hjertebanken tjener ingen penger og skal heller ikke
gjøre det. En viktig del av livet er å gi og å få. Hjertebanken ønsker å legge til rette for at
ressurser og behov i Skien skal møtes. Dette gjør vi gjennom å sette mennesker i kontakt med
mennesker. Under menyen «innskudd» og «uttak» kan du til enhver tid se en oversikt over de
behov og tjenester vi per dags dato har registrert i Hjertebanken.’
Dette tiltaket er blitt ønsket velkommen av kommunale instanser, flyktningmottak og andre
ideelle organisasjoner. Her vil behov og ressurser møtes. En stor gruppe i menigheten jobber
med Hjertebanken.com

Stavanger Misjonsmenighet

Startet i 2015 ’iLag’. Det har en tosidig tjeneste, innad og utad. Innad er den ment å bygge
fellesskap og rammer for de som går i menigheten. Med mange nye ansikter de siste årene,
så ønsker vi å tilrettelegge for å bygge relasjoner og vennskap. Inkludering er nøkkelordet
her. Utad ønsker vi å kunne møte de behov som naturlig kommer til oss, enten fra nye
relasjoner, men også fra folk i menigheten. Her har vi en mailliste (dette er inspirert av
Grimstads «Tilstede») hvor vi sender ut innkomne forespørsler og behov som vi ønsker å ha
en viss anonymitet rundt. De som har mulighet hiver seg da på den aktuelle oppgaven. Ellers
er dette organisert gjennom en Facebook-gruppe hvor vi også kan legge ut oppdrag som ikke
har anonymitetsbehov.

Tromsø Misjonsmenighet, Frimisjonen

Godhetsaksjon. Årlig aksjon hvor vi tilbyr folk i byen som trenger hjelp til forskjellige type
arbeid for mennesker som har problemer med å få ting gjort. Det kan være eldre, uføre,
enslige mødre mv som trenger hjelp til maling, nedvask, rydding i hage / på tomt, lettere
håndverksarbeid o.l.
Før jul samler vi inne gaver som vi gir til Frelsesarmeen for videreformidling til trengende.
Det er også folk fra oss som er fysisk med i dette arbeidet i et samarbeid med armeen.

Skotselv Misjonsmenighet

Det er noen i menigheten som periodevis tar seg av enkeltpersoner som trenger spesiell
omsorg: eldre ensomme – og for eksempel en innvandrerkvinne med mange barn.

Kviteseid Misjonsmenighet

Godhetsveka gjennomførte vi for fyrste gong i 2015 sammen med dei andre menighetene i
bygda. Dette var veldig vellykka, og vi jobbar nå med å gjennomføre Godhetsveka 2016.
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Rus og psykiatri
Gjerpen Misjonskirke

Skien Diakonale senter - et senter i Skien sentrum som ble opprettet av alle menighetene i
Skien for ca. 40 år siden. Består av felles frivillighetsarbeid Menighetene støtter senteret
økonomisk, og med tilskudd fra kommunen. Senteret er for rusavhengige. Har dagsenter og
natthjem.

Grimstad Misjonskirke

Rasteplassen - kafé og sted for utdeling av mat m.m. Gjestene på Rasteplassen er mest
mennesker som sliter med rus og/eller psykiske lidelser, men også ensomme og noen som
sliter med å få endene til å møtes økonomisk i kortere eller lengre perioder. Før jul er det
alltid ekstra mange som kommer, og da deles det også ut julegaver og egne juleposer med
godteri osv.

Lista Misjonsmenighet

Vi har veldig godt samarbeid med ettervernsbedriften F-16. De driver ettervern for
rusmisbrukere. De kommer med sine beboere på våre møter og mange er også blitt med i
våre smågrupper og flere er blitt medlemmer hos oss.

Sarpsborg Misjonsmenighet

Menigheten er medeier i byens Varmestue som arbeider blant stoffmisbrukere. Der bidrar
de både økonomisk og praktisk og med en representant til styret. Varmestua har åpnet en
ny avdeling for folk som skal tilbakeføres til samfunnet, i samarbeid med
Evangeliesenteret. http://www.varmestua.no/

Skien Misjonskirke

Menigheten er deleier i Skien diakonale senter - et sted for rusavhengige og bostedsløse. De
har dagtilbud, hybelhus og natthjem. Menigheten har frivillige medarbeidere der, og sitter i
representantskap og styret.
Diakonalt ressursteam startet opp høsten 2016, og er en ressurs for menighetens
medlemmer i spørsmål om juss, NAV, rus/psykiatri, familievern m.m.

Sang og musikk
Herøya Misjonskirke
Gospelkor for voksne: ca. 50% kirkefremmede … ca 40 mennesker
Barnekor og ungdomskor: ca. 95% kirkefremmede … ca 50 barn/ungdommer
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Samarbeid med kommune, andre menigheter og organisasjoner
Farsund Misjonskirke

Menigheten huser en kvinnegruppe spesielt for innvandrerkvinner, primært ment som et
sosialt møtepunkt mellom norske kvinner og kvinner med muslimsk bakgrunn. I samarbeid
med Norsk Folkehjelp.
Ekteskapsrådgivning / samarbeid med Familiefokus: Jevnlige arrangementer/undervisning
for par. Samarbeid med Familiefokus (UiO) i forhold til videre oppfølging av
samtaler/veiledning. Et par i menigheten som er engasjert i Familiefokus er vår link.

Grimstad Misjonskirke

Rasteplassen, menighetens kafé og sted for utdeling av mat og klær m.m., samarbeider med
lokale butikker og får mye varer fra dem, i tillegg samarbeider de med kommunen og andre
frivillige organisasjoner. I samarbeidet med kommunen er blant annet feltsykepleieren til
stede hver tirsdag og har et eget kontor hos oss. Flere instanser, bl.a. NAV har også
oppfordret folk til å henvende seg til Rasteplassen, og arbeidet er blitt nevnt fra ordføreren
ved flere anledninger, så ryktet om det sprer seg godt i byen vår.
Blant de frivillige som hjelper til er det flere som ikke tilhører menigheten og heller ikke har
noen uttalt tro, men de ønsker veldig gjerne å være med i Rasteplassen.
TilStede er et felleskristent arbeid for å hjelpe mennesker i nød og vanskelige situasjoner.
Man ønsker en bred profil, og har frivillige fra de fleste menighetene i Grimstad, med
hovedtyngden fra Misjonskirka. Se: Praktisk hjelp i lokalsamfunnet
Institusjonsandaktene er ei gruppe som er på flere av byens aldershjem og synger og har
andakt hver mandag. Dette er det flere av menighetene i byen som gjør, og de går på
rundgang til de ulike institusjonene.

Herøya Misjonskirke

Engasjement i kommunens referansegruppe for ny områderegulering av Herøya.
Engasjement i kommunens planer for en fremtidig sammenslåing av bykommunene
Skien/Porsgrunn.
Initiativtaker til nytt lyskryss på Herøya, til ny badestrand på Herøya og til å få entreprenører
til å bygge tilrettelagde boliger på Herøya.
Samarbeid med barneskole, barnevern, kommune, asylmottak, EVS-volontørtjeneste,
eldreråd, idrettslag og næringsliv.

Kviteseid Misjonsmenighet

Menigheten samler inn klær en gang i året i samarbeid med Agder/Telemark-aksjonen.
I kommunen jobbes det med å få til en frivillighetsentral / et nærmiljøsenter. Der er
menigheten med i planlegging. Godhetsuka. Menigheten gjennomførte det for første gang i
2015 sammen med de andre menighetene i bygda. Dette var veldig vellykka, og menigheten
jobbar nå med å gjennomføre en ny.
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Notodden Misjonsmenighet

Menigheten var i fjor med på å sponse en julemiddag for bl.a. enslige, migranter og
rusmisbrukere. For 2-3 år siden delte vi også ut matposer til disse gruppene.
Familiehuset og avisen Telen har en juleaksjon hvor det samles inn penger til fattige familier,
noe menigheten også støtter opp om.

Randesund Misjonskirke

Samarbeider med Ansgar og Ytre Randesund om å etablere et samlivskontor. Samarbeid
med ’City Changers’, ’Fra Tiggerkopp’ og ’Fadder for flyktninger’.

Sarpsborg Misjonsmenighet

Menigheten er medeier i byens Varmestue som arbeider blant stoffmisbrukere. Der bidrar
de både økonomisk og praktisk og med en representant til styret. Varmestua har åpnet en
ny avdeling for folk som skal tilbakeføres til samfunnet, i samarbeid med
Evangeliesenteret. http://www.varmestua.no/

Skien Misjonskirke

Menigheten er deleier i Skien diakonale senter - et sted for rusavhengige og bostedsløse. De
har dagtilbud, hybelhus og natthjem. Menigheten har frivillige medarbeidere der, og sitter i
representantskap og styret.
Menigheten støtter KIA, både økonomisk og med frivillige.

Skotselv Misjonsmenighet

Menigheten har et fast samarbeid med Bakke menighet, ungdomsklubben «Åpen fredag»
som går ukentlig. De fleste ungdommene der, 14-18 år,
kommer fra vanskeligstilte hjem. De har stort behov for voksenkontakt, og noen er også
sultne på ordentlig brødmat, i tillegg til vaffelplatene som serveres hver gang. Før jul ble det
servert full julemiddag – julebord.

Søgne Misjonskirke

Ukentlig norskundervisning med flyktninger fra Åros Mottak, i samarbeid med Røde Kors og
Frivillighetssentralen.

Frimisjonen, Tromsø Misjonsmenighet

BAR (barn av rusmisbrukere) er invitert til å låne våre lokaler gratis for sin virksomhet.

Vågsbygd Misjonskirke

Frimat – matutdeling til de som trenger det, ukentlig, et tverrkirkelig arrangement.
Språkkafe for flykninger og innvandrere – ukentlig, et tverrkirkelig arrangement.

Ytre Randesund Misjonskirke

Samarbeider med Ansgar og Randesund om å etablere et familierådgivningskontor.
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Seniorarbeid21
Arna Misjonsmenighet

I Arna gir vi blomster til medlemmer som fyller runde år, og når det oppstår sorg eller
sykdom i nær familie. Vi hjelper de eldre og uføre til og fra menighetens arrangement. Vi
hjelper dem også med enkelt innkjøpsarbeid og praktisk arbeid i hjemmet etter behov.

Askim Frie Misjonsmenighet

En besøksgruppe besøker jevnlig menighetens eldre.

Drammen Misjonskirke

Jan Erik Bechensten jobbet i perioden 2013-2015 jobbet spesielt mot Drammen kommune i
forhold til eldre. Kjell Hovde er ansatt som omsorgspastor etter Janken, i en noe mindre
stilling. Vi jobber for å «skape livsglede og forebygge ensomhet hos eldre.» I praksis gjør vi
eldrefester for de over 70, vi har samlinger på Strømsø bo- og servicesenter og vi har
mandagssamlinger for eldre som vi kaller «Cafe Schultz.»

Elim Heddal

Stort formiddagstreff i idrettshallen.

Porsgrunn Misjonskirke

Ukentlig seniorsamling i vår café.

Salem Misjonsmenighet i Kristiansand

Formiddagstreff annenhver uke. Mannsmøter annenhver uke. Begge arrangementene
samler mange.

Stjørdal Misjonsmenighet

Menigheten driver formiddagstreff for eldre med tilbud om skyss, annenhver uke.

Skole
Stjørdal misjonsmenighet

Menigheten driver en kristen 1-10-skole med ca 100 barn, en internasjonal skole med ca 30
barn, en toavdelings barnehage med ca 55 barn.

Denne oversikten er ufullstendig. Noen menigheter har meldt inn deres seniorarbeid som
diakonalt. Andre, som også har seniorarbeid, har unnlatt å gjøre det.
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Spesielle arrangement
Arna Misjonsmenighet

I desember 2016 blir det en tilstelning i samarbeid med Natteravnene i Arna, hvor
rusavhengige inviteres på julebuffet i misjonskirken. Dette er første gang vi gjør.
Colombiadagen (basar) to ganger i året trekker mange kirkefremmede. Da sitter vi også på
kjøpesenteret og selger lodd, og snakker med folk.

Grimstad Misjonskirke

Rasteplassen, kafé og sted for utdeling av mat og klær m.m. er medarrangør av
julaftenfeiring. Dette skjer i Rasteplassens lokaler, sammen med frivillige fra kommunen.
Arrangementet har samlet rundt 50 personer som ikke ønsker å feire jul alene.

Herøya Misjonskirke

Oppmuntringsmiddag hver lille-julaften for mennesker som sliter/har hatt et tøft år bak seg:
ca 95% kirkefremmede … Ca 80 mennesker
Hallo Venn: 95% kirkefremmede. Ca 400 mennesker
Herøya-dagen for hele Herøya. Ca 500-1000 mennesker
Juletrefest for hele Herøya. Ca 350 mennesker

Kviteseid Misjonsmenighet

Godhetsuka. Menigheten gjennomførte det for første gang i 2015 sammen med de andre
menighetene i bygda. Dette var veldig vellykka, og de jobber nå med å gjennomføre en ny.

Lyngdal Misjonsmenighet

«Godhetsdag» i juni som begynte i 2016 i samarbeid med andre menigheter i Lyngdal.
Innebandy for kvinner og menn. Samler mange langt utover menigheten til positiv aktivitet i
menighetens egen gymsal.

Narvik Misjonskirke

Internasjonal julefeiring julaften
Internasjonal middag,
"4 til middag" i hjemmene
Friluftsdag

Notodden Misjonsmenighet

Menigheten var i fjor med på å sponse en julemiddag for bl.a. enslige, migranter og
rusmisbrukere. For 2-3 år siden delte vi også ut matposer til disse gruppene.
Familiehuset og avisen Telen har en juleaksjon hvor det samles inn penger til fattige familier,
noe menigheten også støtter opp om.

Misjonskirken Oslo Syd

Vi arrangerer nyttårsfest for enslige / andre som ikke har noe sted å være.
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Skien Misjonskirke

For 22 år på rad arrangerte menigheten i 2015 Julaften i misjonskirken. Arrangementet
samlet 150+ gjester. 45 medarbeidere er i sving.

Skotselv Misjonsmenighet

Før jul ble det servert full julemiddag – julebord for ungdommer i alderen 14 – 18 år.
Fire ganger i året har vi et gratis opplegg for barn og voksne i Kulturhuset, med stor
oppslutning fra barn og voksne.

Tromsø Misjonsmenighet, Frimisjonen

Godhetsaksjon. Årlig aksjon hvor vi tilbyr folk i byen som trenger hjelp til forskjellige type
arbeid for mennesker som har problemer med å få ting gjort. Det kan være eldre, uføre,
enslige mødre mv som trenger hjelp til maling, nedvask, rydding i hage / på tomt, lettere
håndverksarbeid o.l.
Før jul samler vi inne gaver som vi gir til Frelsesarmeen for videreformidling til trengende.
Det er også folk fra oss som er fysisk med i dette arbeidet i et samarbeid med armeen.

Vågsbygd Misjonskirke

Godhetsaksjon, en større satsning ca. gang i året, samt at alle cellegrupper bli oppmuntret
til å ha lokale godhetsarrangement (hjelpe noen i nabolaget med de de måtte trenge).
Inkluderende samlivskvelder ca. en gang i året.

Østby Misjonsmenighet

En årlig gratis sommerfest for hele grenda (og alle andre interesserte) med hoppeslott,
aktiviteter, popcorn, pølser, is, ballonger til barna, kaker og kaffe til voksne/eldre og et
familieshow. Dette er gratis, og tilgjengelig for alle uavhengig av økonomisk situasjon.

Turgruppe, trim
Herøya Misjonskirke

Turgruppe hver mandag: Stort sett bare kirkefremmede … ca 15 mennesker

Hellemyr Misjonsmenighet

Trim i Hellemyr idrettshall søndagskvelder.

Narvik Misjonskirke
Friluftsdag.
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Ungdom22
Gjerpen Misjonskirke

Mange konfirmanter som velger å stå til konfirmasjon i vår menighet uten å ha tilknytning til
menigheten. Skaper relasjoner til foreldre / ungdom som til vanlig ikke går i vår menighet.

Herøya Misjonskirke

Ungdomsklubb: ca 95% kirkefremmede. ca 20-60 ungdommer
Konfirmanter: 99% kirkefremmede. ca 30 ungdommer

Kråkstad Misjonskirke

Slottet – ukentlig ungdomsarbeid

Tønsberg Misjonskirke

AlFred, ungdomsklubb, 8 ganger pr halvår

Utdeling av mat, klær, m.m.
Grimstad Misjonskirke

Rasteplassen. I tillegg til å være kafé, er Rasteplassen et sted for matutdeling. Her ledes
gjestene rundt av en medarbeider. De kan velge seg middager, pålegg, brød, drikke,
grønnsaker, godteri osv. I tillegg kan de velge seg husholdningsartikler som såpe,
vaskepulver, oppvaskmiddel, sjampo osv. Alt er gratis. I tillegg til dette har det vokst fram et
utvalg av klær som gjestene kan fritt gå og plukke i. Enkelte ganger dukker det også opp
diverse ting som havner hos noen som trenger det, eks ski, møbler, hvitevarer, sykler osv.

Vågsbygd Misjonskirke
Frimat – matutdeling til de som trenger det, ukentlig (tverrkirkelig arrangement).

Åmli Misjonsmenighet
Matutdeling til jul. 39 familier meldte behov, og fikk matkasse til jul. Vi selger matkasser til en
verdi av kr. 500.-, men verdien i kassene er nok nærmere kr. 1000. 72 barn som lever under
fattigdomsgrensa fikk julegave. Det er kommunen som kjører ut maten. Dette av hensyn til
anonymitet.

Denne oversikten er ufullstendig. Noen menigheter har meldt inn deres ungdomsarbeid
som diakonalt. Andre, som også har ungdomsarbeid, har unnlatt å gjøre det.

22
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Veiledning og sjelesorg
Arendal Misjonsmenighet

Menigheten har et eget sjelesorgsteam som jobber inn mot mennesker i vanskelige
livssituasjoner. Menigheten har også en kjøretjeneste.

Askim Frie Misjonsmenighet

Vi søker nå (2016) etter et annet bygg å ha kontorer i. Disse ønsker vi å ha i sentrum, hvor vi
inviterer inn til samtaler om liv og tro.

Farsund Misjonskirke

Ekteskapsrådgivning / samarbeid med Familiefokus:
Jevnlige arrangementer/undervisning for par. Samarbeid med Familiefokus (UiO) i forhold til
videre oppfølging av samtaler/veiledning. Et par i menigheten som er engasjert i
Familiefokus er vår link.

Heddal Misjonsmenighet

Vi forsøker å skape smågrupper rundt personer som trenger det. VI har ikke definert
hvordan gruppene skal være, men lar de forme seg etter behovene i den enkelte gruppen. Vi
har derfor grupper som kan defineres mentorgruppe, bibelgruppe, husmøte, disippelgruppe,
omsorgsgrupper. Dette er grupper som stort sett samles i hjemmene på kveldene, men også
på dagtid. per dags dato har vi vel 6-7 grupper gående.

Narvik Misjonskirke

Medvandrertjenesten, en form for samtale/sjelesorg-tilbud. I tillegg jobber gruppa med
etiske/teologiske problemstillinger, forebygging av seksuelle overgrep osv.
"Medvandrertjenesten bygger på at vanlige mennesker kan være gode medvandrere for
hverandre ved å lytte, være tilstede og be sammen. Vi som er medvandrere i Narvik
Misjonskirke vil gjerne gå noen skritt sammen med mennesker og med Jesus. Medvandrerne
er mennesker med livserfaring og troserfaring, som er gitt tillit i oppgaven. Taushetsplikt er
en selvfølge."

Randesund Misjonskirke

I samarbeid med Ansgarskolen, Misjonskirken Norge og Ytre Randesund Misjonskirke er det i
ferd med å etableres et ressurssenter for familie og samliv som skal bidra til livslange samliv
og gode familiære relasjoner, og gi hjelp til livsmestring for mennesker som er berørt av
samlivsbrudd. Vi har over tid hatt et ekteskapsarbeid som har arrangert temakvelder osv.

Skien Misjonskirke

Høsten 2016 startet menigheten opp ’Sjelesorgsteamet’ – et tilbud til de som ønsker noen å
snakke med, både for enkeltpersoner og par.
Diakonalt ressursteam startet opp høsten 2016, og er en ressurs for menighetens
medlemmer i spørsmål om juss, NAV, rus/psykiatri, familievern m.m.

Side 26

Ytre Randesund Misjonskirke

I samarbeid med Ansgarskolen og Randesund Misjonskirke er det i ferd med å etableres et
ressurssenter for familie og samliv som skal bidra til livslange samliv og gode familiære
relasjoner, og gi hjelp til livsmestring for mennesker som er berørt av samlivsbrudd.

Åmli Misjonsmenighet

Samtaledag hver onsdag fra kl. 12.00-15.30. Vi har også en egen bønnetelefon.

Aktuelle samarbeidspartnere
Blå Kors Norge

http://www.blakors.no

City Changers, Kristiansand
http://www.citychangers.no

Fadder for flyktninger, Kristiansand

http://www.flekkeroymenighet.no/Portals/53/FadderBrosjyre%20oppdatert_1.pdf

Fra tiggerkopp Norge
http://fratiggerkopp.no

Frelsesarmeen

http://www.frelsesarmeen.no

Godhetsaksjonen

http://www.godhet.no

KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid
http://kianorge.no

KUP – Kirkens Ungdomsprosjekt

http://www.kirkensungdomsprosjekt.no

Røde Kors

https://www.rodekors.no

Sammen om Nøden, SON – senterne i Bergen og Kristiansand
http://iogt.no/prosjekter/sammen-om-noden/

Hjelpeorganisasjonen TilStede Norge

Ta kontakt med Magnus Gellein (magellein@hotmail.com) eller Maria Berge
(mariahaugumberge@icloud.com) for mer info.

Ungdom i Oppdrag
http://www.ywam.no
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www.mknu.no/diakoni
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