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«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 

Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, 

vern om skaperverket 
    og kamp for rettferdighet» 
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Nestekjærlighet 
 

«Mennesket er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli 
møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler både om små, 
enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren, 
men ivaretar den andres verdighet. Gjenkjennelsen; «det kunne vært meg», er viktig, likeså 
gjensidigheten (Plan for diakoni, 2008:16)». 
 
Målsetting:  1. Den lokale menigheten har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer. 
  2. Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet (ibid). 
 
 
Tiltak: Sjelesorg og samtaler 
Målsetting: Gi tilbud om hjelp og støtte til mennesker i vanskelige livssituasjoner. 
Målgruppe: Alle mennesker som har behov for det. 
Hvordan: Tilbud for alle aldre. Det informeres om tilbudet der det er naturlig, på nettsiden, i 
menighetsblad, og det henges opp informasjon om tilbudet i våpenhuset i Søm kirke, i 
Randesund kirke, og på sykehjemmene. 
Samarbeid med: Frivillige i menigheten. 
Ansvarlig: Prestene og diakonen. 
 
Tiltak: Sorgarbeid 
Målsetting: Sorgbearbeiding. 
Målgruppe: Mennesker som har mistet noen/livsledsager, eller opplevd andre former for tap 
(samlivsbrudd osv.). 
Hvordan:  

- Oppfølging av etterlatte (brev, tlf. og samtale/tilbud om besøk).  
- Sorggruppe (samarbeid med diakoner i Kristiansand og Søgne). Oppstart ved behov. 

Også mulighet for samtalegruppe etter samlivsbrudd.  
- Minnegudstjeneste for de som har mistet noen siste år (samarbeid med diakoniutvalg 

og stab).  
Ansvarlig: Diakonen. 
 
Tiltak: Bønnearbeid 

Målsetting: Løfte mennesker og menighet fram for Gud. 
Hvordan: 

- Middagsbønn ca. ni ganger i året (tidebønn, i forkant av onsdagstreff med månedens 
gjest). 

- Forbønn i gudstjenesten (del av liturgien). 
- Personlig forbønn i gudstjenesten. 
- Bønneoversikt med temaer (tilgjengelig for alle). 
- Bønnekrukke. 
- Bønn og samtale i kapellet hver mandag (én time). 
- Forbønn i kapellet hver formiddag (bønnepermen). 
- Forbønn i hjemmet. 
- Salving av syke. 

Samarbeid med: Frivillige, prester. 
Ansvarlig: Forbønnsleder, prest og diakon. 
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Tiltak: Besøkstjeneste 
Målsetting: Være medvandrer og til stede for mennesker der de er i sine liv. 
Målgruppe: Alle aldre. 
Hvordan:  

- Besøkstjeneste med frivillige 
- Hjemmebesøk av prest/diakon (evt. sykehjem/sykehus). 
- Soknebud. 
- Bursdagsblomst til 90-, 95- og 100-åringer. 
- Kontakt med institusjoner. 

Samarbeid med: Institusjoner, diakoniutvalg og frivillige. 
Ansvarlig: Prest og diakon. 
 
Tiltak: Kirkevert 
Målsetting: At hver enkelt som kommer til kirken skal føle seg velkommen og bli sett. 
Hvordan: Kirkeverten står ved inngangen til kirkerommet og hilser folk velkommen. De bistår 
også under gudstjenesten. 
Samarbeid med: Frivillige. 
Ansvarlig: Daglig leder. 
 
Tiltak: Diakoniens dag 
Målsetting: Synliggjøre hva diakoni er for menigheten og inspirere til diakonal holdning og 
handling. 
Hvordan: En gudstjeneste på høsten i regi av diakon og diakoniutvalg.  
Samarbeid med: Diakoniutvalg, frivillige og stab. 
Ansvarlig: Prest og diakon. 
 
Tiltak: Postkassa og kontaktkortet «Kan vi ringe deg?»  
Målsetting: Vise omsorg og være til stede for mennesker der de er i sine liv. 
Hvordan: Fylle ut kontaktkort og levere det i den grønne postkasse «Post til diakonen» i 
våpenhuset i Søm kirke, eller fylle ut skjemaet på menighetens nettside. Diakonen ringer den 
enkelte og avtaler videre kontakt/oppfølging. 
Samarbeid med: Diakoniutvalg. 
Ansvarlig: Diakonen. 
 
Tiltak: Oppfølging av barn og unge 
Målsetting: Gi tilbud om hjelp og støtte til barn og unge som trenger det. 
Målgruppe: Alle som har behov for det. 
Hvordan: Samtalepartner og støttespiller for de som trenger det. Det informeres om tilbudet 
for konfirmanter og på Enter. Synlighet av diakonen i ulike barne- og ungdomstiltak i 
menigheten. Det informeres om tilbud om samtale på nettsiden, i menighetsblad, og det 
henges opp informasjon om tilbudet i våpenhuset i Søm kirke.  
Samarbeid: Ungdomsarbeider, kateket, prester og trosopplærer. 
Ansvarlig: Diakonen. 
 
Tiltak: Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) 
Målsetting: KUP er et forebyggende arbeid for utsatte barn og unge. Dette er også et tilbud 
for unge i Randesund. Randesund menighet har en representant som er med i KUP sitt 
representantskap.  
Målgruppe: KUPs målgruppe er ungdom og unge mødre med barn, med få eller ingen 
fritidsaktiviteter, og/eller utfordringer i forhold til vennekrets, familie, skole, selvfølelse eller det 
å mestre hverdagen sin. 
Hvordan: Informasjon om KUP sitt tilbud til målgruppen. Eventuell videreformidling av kontakt 
med ansatte i KUP. 
Ansvarlig: Ungdomsarbeider, kateket, prester, diakon og trosopplærer. 
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Inkluderende fellesskap 

 
«Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt i felleskap. Å styrke båndene mellom 
mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode 
fellesskap gir alle muligheter til både å yte og å ta i mot. De har plass i mangfoldet og sørger 
for at ingen faller utenfor (Plan for diakoni i Den norske kirke 2008:18)».  
 
Målsetting: 1. Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende. 

2. Menigheten deltar aktivt med å styrke fellesskap og nettverk generelt i 
lokalsamfunn (ibid). 

 
 
Tiltak: Kirkekaffe 
Målsetting: Skape rom for fellesskap i menigheten der mennesker blir sett og opplever seg 
inkludert og blir invitert til deltakelse. Legge til rette for kirkekaffe etter hver gudstjeneste. 
Hvordan: Ved utvalgte gudstjenester er det stor kirkekaffe med kaker etc. Ellers er det enkel 
kirkekaffe med kjeks og kaffe. 
Samarbeid med: Frivillige. 
Ansvarlig: Diakonen og menighetsråd 
 
Tiltak: Institusjonsgudstjeneste 
Målsetting: Knytte fellesskap mellom Gud og mennesker. 
Hvordan: Månedlig nattverdsgudstjeneste på begge sykehjem i Randesund. 
Samarbeid med: Institusjoner. 
Ansvarlig: Kantor, prest og diakon. 
 
Tiltak: En kirke for alle  
Målsetting: Å tilby et fellesskap spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemninger. 
Hvordan: Gudstjenester 4-5 ganger per semester, fordelt mellom diakonene og deres 
menigheter i Kristiansand. Nyttårsfesten i januar er hvert år i Søm kirke. 
Samarbeid med: Boliger for mennesker med utviklingshemninger. 
Ansvarlig: Diakonene i Kristiansand. 
 
Tiltak: Inkludering/deltakelse av frivillige i alle aldre i gudstjenester 
Målsetting: Bidra til delaktighet for å se og bli sett, og for å gi plass til mangfoldet. 
Hvordan: Klokker, kirkevert, kirketjener, tekstleser, medliturg, oppgave i forbindelse med 
bønnestasjoner, dåpsvert, lys- og lydansvarlig, kollektører, deltakelse i drama, musikalske 
bidrag osv. 
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Stab og menighetsråd 
 
Tiltak: Onsdagskafé 

Målsetting: Skape rom for fellesskap der mennesker blir sett og opplever seg inkludert, og blir 
invitert til deltakelse.  
Hvordan: Åpen kafe med vafler og kaffe hver onsdag på kirketorget i Søm kirke (kl. 11-13). 
Åpent for alle, også for dem som har deltatt på babysang.  
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Diakonen 
 
Tiltak: Etter skoletid 

Målsetting: Å tilby et åpent fellesskap med fokus på gjestfrihet for skolebarn på vei hjem.  
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Hvordan: Alle onsdager (unntatt ved ferier og Månedens gjest) deler kafeen ut ”restevafler” til 
skolebarn etter at skolen er slutt. Dette er et samarbeid mellom kafégruppen og diakonen. 
Her har diakonen et spesielt ansvar for å være en tilstedeværende og trygg voksen for barna 
som kommer. Vanligvis er det 40-60 skolebarn som kommer til kirken for å spise vaffel og 
drikke saft tre ganger i måneden.  
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Diakonen 
 
Tiltak: Hyggetreff 
Målsetting: Lage et hyggelig samvær i menighetens regi på Randesund omsorgssenter. 
Hvordan: Månedlige samlinger for beboere på omsorgssenteret, pårørende og eldre i 
nærmiljøet. Kl. 1600-1730 hver andre onsdag i måneden. Innhold: Sangstund, andakt, 
musikk, smørbrød, kake og loddsalg. 
Samarbeid med: Ansatte på sykehjemmet og frivillige. 
Ansvarlig: Diakonen 
 
Tiltak: Tirsdagsmiddag og småbarnssang 
Målsetting: Skape et middagsfellesskap for alle aldre med lav terskel. Inkludere 
småbarnsfamilier med et tilpasset tilbud. 
Hvordan: 3-4 tirsdager i semesteret inviteres familier og voksne i alle aldre til middag i Søm 
kirke fra kl. 16 til 1730. Fra kl. 17 til 18 inviteres det til småbarnssang i kirkesalen. Dette er 
ofte koblet opp til et trosopplæringstiltak, f.eks. 2-årstreff eller 4-årstreff. 
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Diakoniutvalget, diakonen og trosopplæreren. 
 
Tiltak: Juleverksted 
Målsetting: En hyggelig aktivitet der barn og voksne kan være sammen, og også lage noe 
(julepynt eller lignende). 
Hvordan: Juleverksted med ulike stasjoner i etterkant av grøt en tirsdag i førjulstida.   
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Staben 
 
Tiltak: Samarbeid med Åpent hus på Strømmetunet 
Målsetting: Være med å skape et miljø for eldre og andre i nærmiljøet. 
Hvordan: Kantor bidrar med musikalske innslag på Åpent hus på Strømmetunet annenhver 
uke (samlinger med middag og tema).  
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Kantor 
 
Tiltak: Kirkens internasjonale arbeid i Kristiansand (CIF) 
Målsetting: Rekruttere frivillige fra Randesund menighet til dette arbeidet og informere om 
tilbudet til CIF. 
Hvordan: Informere om behovet for frivillige i de ulike delene av dette arbeidet og også om 
tilbudet til CIF via menighetsblad, nettside, kunngjøringer og oppslag. Også å rekruttere fra 
andre naturlige arrangementer og sammenkomster.  
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Diakonen 
 
Tiltak: Samling på sykehjemmene på julaften 
Målsetting: Skape et fellesskap på julaften 
Hvordan: Menigheten arrangerer hver julaften en formiddagssamling på begge de to 
sykehjemmene med opplesning av juleevangeliet, en kort andakt, julesanger og musikk.  
Samarbeid med: Kantor, frivillige og sykehjemmets ansatte 
Ansvarlig: Diakonen 
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Tiltak: Strikkekafé 
Målsetting: Skape et åpent og inkluderende fellesskap på dagtid. 
Hvordan: Menigheten arrangerer annenhver torsdag fra kl.11 til 1330 strikkekafé i kjelleren i 
Søm kirke. Dette er et lavterskeltilbud uten forpliktelse, hvor man kan bli kjent med hverandre 
og hvor det er lett å invitere inn nye. Det serveres kaffe, og man kan ta med nistepakke og 
strikketøy. 
Ansvarlig: Diakonen og frivillige 
 
Tiltak: Samtalegrupper  
Målsetting: Skape mindre fellesskap i en stor menighet for å bygge relasjon og dele livs- og 
troserfaring. 
Hvordan: Menigheten tilbyr samtalegrupper fra ca. 6 til 12 deltakere. Gruppene samles 
hjemme hos hverandre. Møtefrekvensen og innholdet varierer, deltakerne er ulike og setter 
sitt preg på gruppen. De fleste møtes en gang i måneden. 
Ansvarlig: Diakonen og staben 
 
Tiltak: Kirkeringer 
Målsetting: Mindre fellesskap som arbeider mot menighetens julemesse, i form av å lage ting 
for salg eller skaffe gevinster, og også praktisk arbeid knyttet til Randesund kirke. 
Hvordan: Gruppene samles hjemme hos hverandre og møtes ca. en gang i måneden. 
Møtene går på omgang blant medlemmene. Kirkeringene er et sted hvor man kan samtale 
om Guds ord, ha et tema, dele et enkelt måltid, prat og om ønskelig ha med håndarbeid, 
kollekt/utlodning. I tillegg til et åndelig og sosialt fellesskap er målet om å bidra økonomisk til 
Randesund menighet. Gruppene er åpne og et fint sted å bli kjent med nye. 
Ansvarlig: Frivillige 
 
 

Vern om skaperverket 
 
«Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, 
havet og luften og hele det økologiske samspill. «For jorden og alt som fyller den, hører 
Herren til.» (1. Kor. 10, 26). Det gjelder også vårt eget forbruk og vår livsstil (Plan for diakoni 
i Den norske kirke, 2008:21)». 
 
Målsetting: 1. Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds 

skaperverk og mennesket som en del av det. 
 2. Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som 

fremmer balanse og helhet (ibid). 
 
 
Tiltak: Skaperverkets dag (Gudstjeneste på Randøya) 
Målsetting: Bevisstgjøre oss på at vi har et forvalteransvar og at vi står i en sammenheng i 
forhold til skaperverket. 
Hvordan: Friluftsgudstjeneste på Randøya (kommer til ny vurdering pga. utfordringer knyttet 
til båttransport). 
Samarbeid med: Midt-Agder friluftsråd, frivillige og søndagsskolen. 
Ansvarlig: Prest og kantor. 
 
Tiltak: TROS 3. trinn 
Målsetting: Lære barna å ta vare på skaperverket og at vi har et ansvar både for skaperverk 
og hverandre. 
Hvordan: Undervisning for barna om temaet og bruktmarked på Balubadag. 
Samarbeid med: Misjonsprosjekt, frivillige og stab. 
Ansvarlig: Trosopplærer. 
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Tiltak: Friluftsgudstjeneste til Nygårdsjordet 
Målsetting: Friluftsgudstjeneste og fellesskapstur for alle aldre. 
Hvordan: Friluftsgudstjeneste med elementer fra pilegrimsvandring holdes Kristi 
Himmelfartsdag hvert år. 
Samarbeid med: Frivillige. 
Ansvarlig: Prest, kantor og diakon. 
 
Tiltak: Grønn menighet (kommer til ny behandling i menighetsråd) 
Målsetting: Ta vare på skaperverket. 
Hvordan: Tilstrebe at alt søppel kildesorteres i kirkene våre, tilstrebe å bruke svanemerkede 
produkter, tilstrebe å bruke minst mulig kjemikalier, bruke minst mulig engangsutstyr,  
undervisning om forvalteransvaret (TROS 3. trinn, konfirmanter++), grønn gudstjeneste 
(Randøyadagen), Balubadag, KN-aksjonen. 
Samarbeid med: Frivillige 
Ansvarlig: Stab og menighetsråd. 
 
 
 

Kamp for rettferdighet 
 
«Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til 
mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og 
solidaritets side sammen med dem. Som kirke er vi utfordret til å arbeid med rettferdighet og 
menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer 
knyttet til globalisering, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, 
den teknologiske utviklingen, med mer (Plan for diakoni i Den norske kirke, 2008:23)». 
 
Målsetting: 1. Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. 

2. Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd 
krenket (ibid). 

 
 
Tiltak: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon/innsamlingsaksjon. 
Målsetting: Bevisstgjøre vårt globale ansvar og dele med mennesker i nød. Konfirmantene får 
delta på en praktisk måte for å kjempe for mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. 
Hvordan: Informasjon om aksjonen på forhånd for å spre kunnskap og informasjon om 
fasteaksjonen. Innsamling ved å gå med bøsse fra dør til dør i Randesund. Dette gjøres i 
fastetiden, tirsdag før palmesøndag. 
Samarbeid med: Frivillige, konfirmanter og ledere fra andre menigheter i Randesund. 
Ansvarlig: Menighetsråd og stab. 
 
Tiltak: Balubadag 
Målsetting: Gudstjeneste og aktivitetsdag for hele familien, for å bevisstgjøre i forhold til å ta 
ansvar for hverandre og for verden, om å dele rettferdig, og også for å samle inn penger til 
misjonsprosjektet. 
Hvordan: Gudstjeneste med fokus på temaet, i etterkant av gudstjeneste aktivitetsdag med 
kafé og ulike stasjoner der man betaler for å gjøre aktiviteter. Parallelt er det bruktmarked der 
barna fra TROS 3. trinn selger leker, bøker osv. Alle inntekter går til menighetens 
misjonsprosjekt. 
Samarbeid med: Frivillige og stab 
Ansvarlig: Trosopplærer 
 
 
 



Lokal diakoniplan for Randesund menighet 
 
 

8 
 

Tiltak: Offer 
Målsetting: Gi tilbake av det vi får. 
Hvordan: Prosjekter med ulike behov presenteres, og man samler inn penger i 
gudstjenesten. 
Ansvarlig: Menighetsråd 
 


