HANDLINGSPLAN FOR DIAKONIUTVALGET I SKIEN MENIGHET 2015
Revidert og godkjent av Diakoniutvalget 08.12.2014.
Oppgaver i henhold til menighetens faste strategiplan med tillegg av andre
aktiviteter, tilordnet de fire satsingsområdene i Plan for diakoni i Den norske
kirke.
Tre hovedgrupper er prioritert:
• Tiltak for barn.
• Tiltak for rekruttering til menigheten
• Gudstjenester med bestemte målgrupper
Satsingsområde Aktivitet
Nestekjærlighet Besøkstjenesten

Nestekjærlighet

Nestekjærlighet

Nestekjærlighet

Inkluderende
fellesskap

Inkluderende
fellesskap/
nestekjærlighet
Kamp for
rettferdighet

Ansvar
Diakon,
prestene,
flere
frivillige

Kommentar
Besøkstjenestens mål er å
ivareta eldre, ensomme og
sykes behov for åndelig
og sosial kontakt med
menighet og samfunn
Legater
Soknepresten,
To legater og en stiftelse.
styrene
Midler brukes til
eldrearbeid,
funksjonshemmede og
boliglån
Sykehjemsandakter Diakon,
Hver uke. Gudstjenester
organisten,
ca to ganger i året.
diakoniarbeider,
Konfirmantene deltar en
prestene, frivillige gang i året.
Frivillige til
Ansatte og
Regelmessig
Skien diakonale
menighetsrådet
rekrutteringsarbeid blant
Senter, Tilja, Kia
menighetens medlemmer
og Kirkens SOS
Gaustablikkturen/ Diakon,
Tradisjonsrik tur for
gudstjeneste høst
soknepresten.
menighetens eldre.
Samarbeid med
Innbydelse til spes.
Gulset og andre
gudstjeneste/kirkekaffe
menigheter
Supertirsdag.
Wikstøl,
Lavterskeltilbud hver
Middagsklubb før soknepresten og
14.dag. Rekrutterer til
barnekorøvelsen
frivillige
gudstjenester og kan bidra
til rekruttering av
frivillige ledere
Samlingsfesten
Menighetsrådet,
Et satsingsområde fra
(høst)
diakoniarbeider
Plan for diakoni hvert år

Inkluderende
fellesskap

Verdensmiddag

Diakon,
diakoniarbeider,
frivillige.
Samarbeid med
Kia
Diakon,
sokneprest i
samarbeid med
Mental Helse,
Skien diakonale
senter, Tilja og
Kirkens SOS
Diakon,
soknepresten,
diakoniutvalget

Inkluderende
fellesskap

Verdensdagen for
psykisk helse

Inkluderende
fellesskap

Kirkeverter og
Frivillig
klokkertjeneste

Inkluderende
fellesskap/
nestekjærlighet

”Miljø” ved og
under
gudstjenestene.

Inkluderende
fellesskap

Møter med
Diakon,
Klokkere, besøkere soknepresten
og kirketjenere

Inkluderende
fellesskap
Inkluderende
fellesskap/
Vern om
skaperverdet
Kamp for
rettferdighet

Frivillighetsfest

Kirkens Nødhjelp
Julaften og
fasteaksjon

Troslærer,
kapellan,
diakoniarbeider

Kamp for
rettferdighet

Kontoret

Staben,
Kirkevergen

Vern om

Tilfeldige

Sokneprest,

Klokkere,
kirketjenere,
kirkeverter og
prester.

Diakoniarbeider
og stab
Åpen kirke
Soknepresten,
sommer og om
Gerd Schjerven,
mulig i adventstida Frivillige

Innvandrergrupper og
etniske nordmenn lager
mat sammen og serverer.
I 2015: To ganger.
Nytt tiltak i 2013 som er
bestemt videreført i 2014.
Skien kirke åpnes dag og
kveld for ulike
arrangementer.
Menigheten deltar ikke i
2015
Kan gi flere effekter, bla
vise en ”åpen”
kirke/menighet og
rekruttere frivillige og
flere til gudstjenestene
Spesiell oppmerksomhet
på barns tilstedeværelse
og sporadiske
kirkegjengere.
Leker, bøker, tegnesaker.
Trøst, vaktfunksjon.
Skal bidra til med å
rekruttere frivillige til
tjeneste og øke
kompetansen og
samholdet i ”korpset”.
Takk og feiring
Her deltar frivillige, også
noen som ellers er lite i
kirken.
Fasteaksjonen.
Sammen med
konfirmantene og
frivillige.
Rettferdige varer.
Kommunen er Fair trade
sertifisert.
Tiltak som kommer fra

skaperverket
Vern om
skaperverket
Vern om
skaperverket

Alle fire
områdene

markeringer/
Earth hour
Søppelsortering.
Ungdomshuset og
kontoret

menighetsrådet

Diakoniutvalget,
Kirkevergen,
Sekretær,
eiendomsutvalget
”Grønn” kirkekaffe Diakoniutvalget,
diakon,
kirkevertene
Gudstjenester

Bispedømmeråd,
Kirkerådet og andre.
Frivillige vaktmestere i
Ungdomshuset er lært
opp.

Kirkekaffe to ganger i året
med frukt og grønnsaker.
Det skal fokuseres på
frukt og grønt også ved
andre anledninger.
Staben,
Vår:
frivillige tilknyttet
- Skjærtorsdag (if)
gudstjenestelivet,
- KN-gudstj.
korene
Konfirmantene
(kfr)
- Verdighetsmesse
(hvert annet år)
- En for alle
gudstjeneste
(Kirkens SOS)
1.søndag i februar
- Earth hour (lørdag)
(vos)
- 1.mai
1maikomiteen (kfr)
- Blomstergudstj.
Barn/unge (vos)
- Gudstj. på Skien
diakonale Senter
(ne)
- Gudstj. på
sykehjem (ne og if)
- Skaperverkets dag
(vos)
- Olsok på
Kapitelberget (if)
Høst:
- TV – aksjonen (ne)
- Gudstjen. med
Simen (Diakoniens
søndag) (if)
- Høsttakkefest

Alle områdene

Eiendoms forvaltning

Skien 08.12.2014
Inge Apneseth (leder)

Barn/unge (vos)
- Eldres Dag (if)
- St. Johannes dag
St.Johannes og
Marialosjene (3.s. i
advent)(ne)
- Søndag for de
forfulgte (ne og kfr)
- Gudstjeneste med
speidertroppene
(vos)
- Gudstj. på
sykehjem (ne og if)
- Misjonssøndag
(Stefanusbarnas
søndag) Barn
(2.s.i advent) (ne og
kfr)
Diakoniutvalget,
En rett forvaltning av
Eiendomsutvalget, Cappelensgt 5 og 7 med
Inge Apneseth
tanke på diakonal bruk og
økonomisk gevinst til
diakonalt arbeid.

Gunnar Thelin (sekr.)

