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Sak MR 7/21 Diakoniplan Frogner menighet med vedlegg

DIAKONIPLAN FOR FROGNER MENIGHET
Revidert januar 2021
Diakoniplanen for Den Norske Kirke ble vedtatt på kirkemøtet i november 2007. Planen er en
rammeplan som skal være utgangspunktet for lokale diakoniplaner. Planen ble sist revidert i
2020. Frogner menighetsråd vedtok en diakoniplan i 2012, og revisjonen nå i 2021 bygger på
planen fra 2012, samt den reviderte diakoniplanen for Den Norske Kirke fra 2020 og
visjonsdokumentet ‘Mer himmel på jord’ fra 2018.
I diakoniplanen for Den Norske Kirke defineres diakoni slik: "Diakoni er kirkens
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".
Diakoniplanen for Den Norske Kirke definerer fire hovedområder for diakoni: Nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Nestekjærlighet: 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. Det er ikke
alltid mulig å endre vanskelige livssituasjoner. Av og til er diakoniens oppgave å være til
stede, hjelpe et menneske til å leve med sin smerte, tåle den andres lidelse og gå et stykke
av veien sammen. Hvem er vår neste i vårt lokalmiljø? Hvordan kan vi se alle i vårt
lokalmiljø? På hvilken måte kan vi oppmuntre hverandre til å vise nestekjærlighet?
Inkluderende fellesskap: Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap.
Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en
diakonal utfordring. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta i mot. De har plass
til mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor. Hvem mangler fellesskap eller faller
utenfor i vårt lokalmiljø? Er vårt fellesskap i menigheten åpent og inkluderende? Hva er til
hinder for fellesskap (fysiske, helsemessige og økonomiske forhold, men også holdninger)
og hvordan kan vi gjøre noe med dette?
Vern om skaperverket: Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter,
dyr og mennesker, havet og luften og hele det økologiske samspillet. ”For jorden og alt som
fyller den, hører Herren til.” (1. Kor.10.26). Det gjelder også vårt eget forbruk og vår livsstil.
Hvordan kan vi bidra til at enkeltmennesker, menigheten og lokalsamfunnet handler
bærekraftig? Hvordan kan vi løfte frem alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil?
Kamp for rettferdighet: Kirken er kalt til å utfordre urettferdighet og maktmisbruk. Kriken må
stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem som rammes av fattigdom
og urett. Diakoni handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om kampen for et samfunn
der alle behandler hverandre som reelt likeverdige. Diakoni handler om å myndiggjøre og
utruste mennesker til å stå opp for egne og andres rettigheter og til å delta i å bygge
inkluderende og demokratiske samfunn. Hvordan kan vi bidra til å sette urettferdighet på
dagsordenen? Hvordan kan kirken bli en effektiv stemme for rettferdighet i det offentlige
rom? Hvilke konkrete grep kan menigheten ta for å bekjempe fattigdom, moderne slaveri
eller menneskerettighetsbrudd – også lokalt?

Hvordan er situasjonen i Frogner menighet i dag?
Menighetsrådet har ansvaret for det diakonale arbeidet, vedtar diakoniplan,
satsningsområder og fastsetter menighetens diakonale profil. Menighetsrådet har et særlig
ansvar for frivillighet og samspill med lokale lag og foreninger. Menighetsrådet har oppnevnt
et diakoniutvalg, som av menighetsrådet har fått delegert oppgaven med å utarbeide av en
diakoniplan, samt organisere og samordne det diakonale arbeidet på vegne av menigheten.
Det er p.t. ingen ansatt diakon i menigheten.
Men diakoni er ikke bare diakoniutvalgets ansvar, det er hele menighetens anliggende og det
foregår også mye diakonalt arbeid i regi av andre enn diakoniutvalget. En diakoniplan må
derfor omfatte alle sider av menighetens virksomhet der kirkens omsorgstjeneste kommer til
uttrykk. Diakoni skal ideelt sett omfatte alle i menigheten som har behov for omsorg.
Samtidig skal alle inspireres til å gi omsorg etter sin evne.
I det følgende gis det en oversikt over situasjonen i dag, fordelt på hovedområder og
målgrupper.

Nestekjærlighet
Barn og
unge

Voksne og
familier
Eldre

Alle i
menigheten

Inkluderende
fellesskap
Trosopplæring
Konfirmasjonsforberedelse

Vern om
skaperverket
Konfirmasjonsforberedelse

Kampen for
rettferdighet
Konfirmasjonsforberedelse
Fasteaksjonen

Babysang
Besøkstjeneste
Praktisk hjelp til
enkeltpersoner
Blomster til jul
og påske
Blomster fra
alteret til
institusjoner
Preken
Samtaletilbud
(prester)

Frogner singers

Preken
Preken
Kirkekaffe
Offergaver
Mat og messe
Helligtrekongersfest
Julemiddag
Turer
Kulturutvalgets
aktiviteter

Preken
Offergaver

Den frivillige innsatsen er p.t. hovedsakelig rettet mot eldre. En forutsetning for
videreutvikling av dette arbeidet, samt utvidelse av virkeområdet for diakonien til i større grad
å nå andre grupper, er rekruttering av flere frivillige og ansettelse av en diakon eller prest
med særskilt diakonalt ansvar.

Revidert diakoniplan 2021 – mal for tiltak
NESTEKJÆRLIGHET

Tiltak

Målsetting
Tid for gjennomføring
Tid for evaluering

Ressurser
(penger/lokaler/mennesker)
Samarbeid med
Ansvarlig

INKLUDERENDE FELLESSKAP

Tiltak

Målsetting
Tid for gjennomføring

Tid for evaluering

Ressurser
(penger/lokaler/mennesker)
Samarbeid med
Ansvarlig

VERN OM SKAPERVERKET

Tiltak

Målsetting
Tid for gjennomføring
Tid for evaluering

Ressurser
(penger/lokaler/mennesker)
Samarbeid med
Ansvarlig

KAMP FOR RETTFERDIGHET
Tiltak

Målsetting
Tid for gjennomføring
Tid for evaluering

Ressurser
(penger/lokaler/mennesker)
Samarbeid med
Ansvarlig

Diakoniplanen er foreslått av diakoniutvalgsmøte:

_____________ (dato)

Vedtatt av menighetsrådet:

_____________ (dato)

Oversendt kirkelig fellesråd:

_____________ (dato)

Vedlegg – arbeid med diakoniplanen
1) Komplettering av oversikt over dagens situasjon/tiltak på side 2
2) Spørsmål til refleksjon ved utarbeidelse av nye tiltak i diakoniplanen:
a) Hvor er de diakonale utfordringene hos oss?
Utfyllende kan det spørres:
- Hvem er vår neste i vårt lokalmiljø?
- På hvilken måte kan vi oppmuntre hverandre til å vise nestekjærlighet?
- Hvem mangler fellesskap eller faller utenfor i vårt lokalmiljø?
- Er vårt fellesskap i menigheten åpent og inkluderende?
- Hva er til hinder for fellesskap (fysiske, helsemessige og økonomiske forhold, men
også holdninger) og hvordan kan vi gjøre noe med dette?
- Hvordan kan vi bidra til inkludering av mennesker med migrantbakgrunn i vårt
lokalsamfunn og i menigheten?
- Hvordan kan vi bidra til at enkeltmennesker, menigheten og lokalsamfunnet handler
bærekraftig?
- Hvordan kan vi løfte frem alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil?
- Hvordan kan vi bidra til å sette urettferdighet på dagsordenen?
- Hvordan kan kirken bli en effektiv stemme for rettferdighet i det offentlige rom?
- Hvilke konkrete grep kan menigheten ta for å bekjempe fattigdom, moderne slaveri
eller menneskerettighetsbrudd – også lokalt?
b) Hvor er ressursene?
Utfyllende kan det spørres:
- Hva har våre frivillige i dag mulighet/tid til? Hva er deres
ressurser/kompetanse/interesser?
- Hvem kan rekrutteres som nye frivillige medarbeidere? Hvordan rekruttere?
- Innspill til oppgaver for en eventuell diakon eller prest med diakonalt ansvar
- Hvem kan vi samarbeide med?
o Bydel
o Andre menigheter
o Andre trossamfunn
- Hvordan kan legatmidlene utnyttes best?

3) Områder til diskusjon og evt inkludering i diakoniplanen
-

Kirkens rolle ved katastrofer/ulykker i lokalsamfunnet
Grønn menighet
Innkjøp og bruk av tjenester fra leverandører som garanterer arbeidsvilkår i tråd med
gjeldende regelverk
Utvikling av et tilbud om møte- og måltidsfellesskap knyttet til planlagt oppgradering
av kjøkkenet på Schafteløkken
Videreutvikling av besøkstjenesten
Sorggrupper
Videreutvikling av Mat og messe
Etablering av nærvær på Aker Brygge/Tjuvholmen
Synlig i lokalmiljøet på markedsdager – åpen kirke disse dagene
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Søknad til Frogner menighets diakonale stiftelse om midler til stilling som diakon eller prest med
særskilt diakonalt ansvar pr. 19.01.21
Frogner menighet har allerede en besøkstjeneste rettet mot eldre som tidligere har vært aktive i
menigheten. Menighetsrådet ønsker å bygge videre på dette arbeidet ved å utvide og systematisere
tilbudet, inkludert å etablere et system for dokumentasjon i tråd med gjeldende regelverk. Det vil
være naturlig å starte med et tilbud til de som har vært aktive i menigheten (som allerede er kjent for
menigheten) og videreutvikle dette tilbudet til å omfatte også andre med besøksbehov, som for
eksempel pårørende prestene møter i forbindelse med gravferder.
I tillegg er det behov for å skape trygge møteplasser, der eldre kan oppleve sosialt samvær og få
åndelig påfyll. Dette kan være for i form av sosiale tilstelninger, kulturarrangementer som foredrag
og konserter, turer og samtaletilbud. Noen av møteplassene kan og bør være digitale.
Arrangementene kan også åpne for møter med mennesker på tvers av generasjoner til gjensidig
berikelse. En diakon eller prest med særskilt diakonalt ansvar ville ha ansvar for å organisere disse
tilbudene, ofte i samarbeid med andre ansatte, frivillige eller menighetsrådsmedlemmer.
Mange eldre trenger også noen å spise sammen med. Fellesskapet i måltidet bør være sentralt i det
diakonale arbeidet. Dette kan knyttes til en foreslått oppgradering av kjøkkenet på Schafteløkken,
slik at Schafteløkken kan bli en viktig møteplass for eldre i sognet, både for måltider og for andre
arrangementer med matservering. En diakon eller prest med særskilt diakonalt ansvar vil samarbeide
med leder på Schafteløkken om utvikling av tilbud og bruk av lokaler, og ha dialog med
Seniorsenteret og bydel om behov og mulige samarbeid.
For å gjennomføre denne strategien er det behov for en diakon eller prest med særskilt diakonalt
ansvar i full stilling. Ved å åpne for begge stillingskategorier kan man få en større bredde i søkere.
Oppgavene til diakonen/presten vil således blant annet være:
1. Diakon/prest leder menighetens diakonale arbeid, (særlig) rettet mot eldre.
2. Diakon/prest organiserer og deltar selv i en besøkstjeneste for eldre i soknet.
3. Diakon/prest organiserer trygge møteplasser, der eldre kan oppleve sosialt samvær og få åndelig
påfyll.
4. Diakon/prest rekrutterer, utruster og veileder frivillige til deltakelse i dette arbeidet.
5. Diakon/prest er menighetens representant i Nettverk for besøkstjenester, og oppretter og utvikler
samarbeid med andre aktører internt i kirken, kommune/bydel, institusjoner og frivillige
organisasjoner.
6. Diakon/prest er medlem i Diakoniutvalget og møter på stabsmøter.
7. Diakon/prest medvirker i (aktuelle) gudstjenester og kirkelige handlinger, og kan selv ta initiativ til
gudstjenester særskilt rettet inn mot eldre/demente.
8. Diakonen utarbeider i samarbeid med diakoniutvalgets leder en årlig rapport over menighetens
diakonale arbeid for eldre.
Diakoniutvalget har utarbeidet en utlysningstekst (vedlagt) som tydeliggjør ansvar og oppgaver,
forventinger til kompetanse og erfaring, samt hvilke personlige egenskaper den personen som skal
tilsettes bør ha.
Menighetsrådet søker om midler til å finansiere 100 % av en slik stilling.

Grunnlag for søknad til Frogner menighets diakonale stiftelse om midler fra 2021
Frogner menighet har allerede en besøkstjeneste rettet mot eldre som tidligere har vært aktive i
menigheten. Denne drives i stor grad av Grethe Robertsen, som har lagt ned en formidabel innsats.
Diakoniutvalget ønsker å bygge videre på dette arbeidet ved å utvide og systematisere tilbudet. Det
er allerede gjort et forarbeid på hva som trengs for å bygge opp en besøkstjeneste (se vedlegg).
Diakoniutvalget har videre vært i kontakt med den største frivillige leverandøren av slike tjenester
(Røde Kors) og innhentet informasjon om nettverket for besøkstjenester. Vi ser at for å videreutvikle
og utvide tilbudet i vår egen besøkstjeneste, så er det behov for en ansatt med hovedansvar for dette
området – en diakon eller prest med særskilt diakonalt ansvar. Arbeidsoppgaver knyttet til
besøkstjenesten vil være:
-

Rekruttere, skolere og følge opp et team av frivillige
Etablere et system for dokumentasjon i tråd med gjeldende lover og forskrifter for
personvern
Representere Frogner menighet i Nettverket av frivillige besøkstjenester i Oslo

Det vil være naturlig å starte med et tilbud til de som har vært aktive i menigheten (som allerede er
kjent for menigheten) og videreutvikle dette tilbudet til å omfatte også andre med besøksbehov, som
for eksempel pårørende prestene møter i forbindelse med gravferder.
I tillegg er det behov for å skape trygge møteplasser, der eldre kan oppleve sosialt samvær og få
åndelig påfyll. Dette kan være for i form av sosiale tilstelninger, kulturarrangementer som foredrag
og konserter, turer og samtaletilbud. Arrangementene kan også åpne for møter med mennesker som
tilhører andre generasjoner.
Mange eldre trenger også noen å spise sammen med. Fellesskapet i måltidet bør være sentralt i det
diakonale arbeidet. Dette kan knyttes til en foreslått oppgradering av kjøkkenet på Schafteløkken,
slik at Schafteløkken kan bli en viktig møteplass for eldre i sognet, både for måltider og for andre
arrangementer med matservering. Kjøkkenet ville også levere til kirkekaffe og tiltak/sosiale
sammenkomster i Kirkestuen. Man kan også se for seg at kjøkkenet kunne bli leverandør av mat til
hjemmeboende, i så fall trolig i samarbeid med seniorsenteret og kommunen.
For å gjennomføre denne strategien er det behov for en diakon eller prest med særskilt diakonalt
ansvar i full stilling. Ved å åpne for begge stillingskategorier kan man få en større bredde i søkere.
Oppgavene til diakonen/presten vil blant annet være:
-

lede arbeidet for eldre i menigheten i tråd med den diakonale strategien, med videreutvikling
av besøkstjenesten som et hovedansvar
ha en sentral rolle i diakoniutvalget og fungere som sekretær her
bygge nettverk med samarbeidspartnere som Seniorsenteret på Schafteløkken og andre
aktører som det er naturlig å samarbeide med

Diakoniutvalget vil utarbeide en utlysningstekst og stillingsinstruks som tydeliggjør ansvar og
oppgaver, forventinger til kompetanse og erfaring, samt hvilke personlige egenskaper den personen
som skal tilsettes bør ha. Viktige egenskaper vil være initiativ og ansvarlighet, gjennomføringsevne,
nytenkning, konstruktivt samarbeid og evne til å motivere og lede frivillige.

Diakonal stilling i Frogner menighet
Under finnes tallgrunnlaget for søknaden om støtte til en diakonal stilling i Frogner
menighet. Den ene stillingen er for en diakon og den andre for en prest med diakonalt
ansvar. Begge stillingene er plassert i det øvre sjiktet lønnsmessig. Mulighetene for en lavere
lønnsplassering er derfor til stede.
I tillegg til lønn regnes det et tillegg på 40% for sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og
pensjon og ytterligere en sum for driftskostnader som kontorer, telefon, innkjøp PC, porto
og andre administrasjonskostnader.
For diakonstillingen er opplysninger om lønnsplassering hentet inn fra HR leder i KfIO og for
prestestillingen er informasjon hentet fra Presteforeningen, avd. Oslo
Tallene gjelder for 5 måneder i inneværende år.

Budsjett diakon Frogner menighet
Aug-Desember 2021
Lønn:
Sosiale kostnader, pensjon etc
Administrasjon og drift
Arrangementskostnader:

250.000 kr
100.000 kr
27.000 kr
70.000 kr

SUM

447.000 kr

Budsjett prest med diakonalt ansvar i Frogner menighet
Aug-Desember 2021
Lønn:
Sosiale kostnader, pensjon etc
Administrasjon og drift
Arrangementskostander:

291.000 kr
116.000 kr
27.000 kr
70.000 kr

SUM

504.000 kr
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Stillingsbeskrivelse diakon/prest med særskilt diakonalt ansvar (ikke uttømmende):
1. Diakon/prest leder menighetens diakonale arbeid, (særlig) rettet mot eldre .
2. Diakon/prest organiserer og deltar selv i en besøkstjeneste for eldre i soknet.
3. Diakon/prest organiserer trygge fysiske og digitale møteplasser, der eldre kan oppleve sosialt
samvær og få åndelig påfyll.
4. Diakon/prest rekrutterer, utruster og veileder frivillige til deltakelse i dette arbeidet.
5. Diakon/prest er menighetens representant i Nettverk for besøkstjenester, oppretter og utvikler
samarbeid med kommune, institusjoner og frivillige organisasjoner.
6. Diakon/prest er medlem i Diakoniutvalget og møter på stabsmøter.
7. Diakon/prest medvirker i (aktuelle) gudstjenester og kirkelige handlinger, og kan selv ta initiativ til
gudstjenester særskilt rettet inn mot eldre/demente.
8. Diakonen utarbeider i samarbeid med diakoniutvalgets leder en årlig rapport over menighetens
diakonale arbeid for eldre.

Formatert: Skrift: Ikke Fet

Stillingsutlysning diakon eller prest med særskilt diakonalt ansvar
Frogner kirke ligger sentralt plassert i Bygdøy Alle. Menigheten har et variert tilbud og
stor aktivitet rettet mot flere aldersgrupper. Menigheten har et variert kulturtilbud,
driver en barnehage og har en betydelig utleievirksomhet i våre to menighetshus.
Menigheten har tre prester og en kantor som står for de kirkelige aktivitetene i
menigheten. I staben er det ni personer som dekker hele virksomheten.
Arbeidsoppgaver:
- leder menighetens diakonale arbeid rettet mot eldre
- organiserer og deltar selv i en besøkstjeneste for eldre i soknet
- organiserer trygge møteplasser, der eldre kan oppleve sosialt samvær og få åndelig
påfyll.
- rekrutterer, utruster og veileder frivillige til deltakelse i dette arbeidet
- er menighetens representant i Nettverk for besøkstjenester, og oppretter og utvikler
samarbeid med andre frivillige organisasjoner og institusjoner og med kommune og
bydelsadministrasjon
- sitter i Diakoniutvalget og deltar på stabsmøter
- medvirker i aktuelle gudstjenester og kirkelige handlinger, og tar selv initiativ til
gudstjenester særskilt rettet inn mot eldre/demente
- det må påregnes en del arbeid ettermiddag, kveld og helg
Kvalifikasjoner:
For stilling som prest med særskilt diakonalt ansvar: Cand. theol eller tilsvarende med

praktikum.

For stilling som diakon (i henhold til tjenesteordning for diakoner fastsatt av
kirkemøtet):
Enten mastergrad med:
a. Minst en 3-årig fagutdanning på høgskolenivå innen helsefag, sosialfag eller
pedagogikk og
b. Utdanning innen kristendomskunnskap minimum 30 studiepoeng og
c. Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og med veiledet praksis på til
sammen minimum 30 studiepoeng
Eller:
2) Teologisk embetseksamen og praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni
og veiledet praksis på til sammen 30 studiepoeng
Eller:
3) Fast stilling som diakon i menighet eller vigslet som diakon

Erfaring fra diakonalt arbeid er ønskelig. Søker må være medlem av Den norske kirke og
politiattest må legges frem før endelig tilsetting.
Personlige egenskaper:
Vi søker en trygg og reflektert person som er lyttende og livsnær i samtale, fleksibel og
raus i møte med andre og har vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet. Vi vektlegger:
- initiativ og ansvarlighet
- gjennomføringsevne
- nytenkning
- konstruktivt samarbeid
- evne til å motivere og lede, spesielt frivillige
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:





Et stabilt, godt og støttende arbeidsmiljø
Godgjøring etter gjeldende regelverk
Lønn etter avtale
Pensjonsordning i KLP
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STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2020-2023
MER HIMMEL – MER JORD
Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet
Pr. 04.03.2020

INNLEDNING:
Frogner menighet driver et mangfoldig arbeid. Dette fordrer at frivillige bidrar og
utfører oppgaver på alle typer arrangementer i regi av menigheten. Uten frivillige
kan ikke Frogner menighet ha en så omfattende virksomhet. Derfor er det en
nøkkeloppgave å ta vare på og beholde de frivillige som bidrar med mye tid og
kunnskap, samtidig som det er viktig å rekruttere inn nye. Dette vil være en
prioritert oppgave i denne perioden. Vi skal sørge for at alle frivillige får
nødvendig opplæring og oppfølging og vi skal videreføre tradisjonen med å
invitere til samlinger for frivillige medarbeidere i menigheten.

1. GUDSTJENESTEN
Bakgrunn:
Høymessen er det viktigste felles samlingspunktet i Frogner menighet, og den er
fortsatt godt besøkt. Gudstjenesten har et sterkt preg av folkekirken samtidig
som den har en viss høykirkelig profil. Det er høy kvalitet forkynnelsesmessig,
liturgisk og musikalsk. Det holdes også gudstjeneste hver torsdag i kapellet.1
Samt faste gudstjenester på Mariahuset. Også Ordo Crucis og Åpen kirkegruppe
holder regelmessige gudstjenester i Frogner kirkes kapell Det er likevel rom for
mange flere på gudstjenestene, ikke minst savner menigheten flere yngre.
Derfor vil vi:


Bygge et fellesskap som er åpent og inkluderende



Styrke tilbudet til barn- og barnefamilier og til unge voksne



Involvere konfirmanter og andre unge



Videreutvikle samarbeidet med institusjoner og organisasjoner i nærmiljøet



Arbeide med gudstjenestenes form og innhold, slik at de forblir livgivende
høydepunkter for dem som kommer.



Forvalte og fornye kirkebygget. Dåpssakrististiet, prestesakristiet, glasset på
hovedinngangen til kirken og Kirkestuen trenger rehabilitering. Det må også

1 I sommerferien

er det gudstjenester annenhver søndag i Frogner og Bygdøy og ingen gudstjenester i kapellet.

1

vurderes en løsning med sitteunderlag i benkene og en kjøkkenløsning bak i
kirken på det som i dag er et lagerrom.


Jobbe for å etablere og utvikle et kirkelig nærvær på Aker Brygge/Tjuvholmen og
Filipstad og involvere de nye områdene i menighetens liv.
Tiltak 2021:
 Utrede muligheten for å øke kveldsgudstjenester og videreutvikle Messe
& Mat
 Øke synligheten av torsdagsgudstjenesten kl. 12.00 med bukk på gaten
og annonsering generelt.
 Utforske andre former for gudstjenester som inkludere flere grupper i
torsdagsgudstjenesten kl. 12.00, f.eks. Babysanggudstjenester.
 Undersøke muligheten for gudstjeneste på Aker Brygge eller
Tjuvholmen i 2020
 Holde området rundt kirken i orden og oppgradere området foran
Kirkestuen.
 Arbeide med justert ordning for hovedgudstjenesten, søke om
godkjenning av denne innen 15. oktober og innføre ny ordning fra og
med første søndag i advent 2020
 Ta kontakt med Prost og Kirkelig Fellesråd med tanke på kirkelig
involvering i planprosessene for Filipstad.
 Fortsette å ha åpen kirke frem til at det åpnes for at 50 personer kan
møtes til gudstjeneste igjen

2. DÅP OG TROSOPPLÆRING
Bakgrunn:
Frogner har en god tradisjon for at foreldre velger å døpe barna sine i kirken og
gjøre dåpen til en viktig familiebegivenhet. Til tross for generelt synkende
dåpstall i Oslo har Frogner hatt økende antall dåp de siste årene. Menigheten har
en trosopplæringsplan for aldersgruppen 0-18 år og får midler til å lønne en
trosopplæringsleder i deltidsstilling. Det er imidlertid lite aktivt engasjement i
menigheten når det gjelder trosopplæring og det er viktig å holde kontakten med
alle dem som blir døpt i våre menighet og deres foresatte.
Derfor vil vi:


At dåpsbarna og familiene deres blir tatt godt imot av menigheten



At konfirmantene får et godt tilbud og involveres i menighetens virksomhet
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Jobbe for at menighetens trosopplæringssatsing utvikles videre og formidles
bredt, slik at de døpte (0-18 år) deltar i menighetens trosopplæringstilbud



Styrke samarbeidet med menighetens barnehage



Bygge opp et bredere barne- og ungdomsarbeid i menigheten



Sørge for at voksne får steder for samtale, fordypning, dialog og undervisning
om kirkens tro og tradisjon



Samarbeide med andre menigheter der vi trenger å utveksle erfaringer



Arrangere en gudstjeneste for barn rundt påsketider

Tiltak 2021:


Trosopplæringsleder inviteres til samtale i Menighetsrådet
 Revidere menighetens trosopplæringsplan og oppnevne medlemmer til
et gruppe som får ansvaret for dette i samarbeid med Bygdøy menighet



Sikre at alle barn som hører inn under Frogner menighet får invitasjon til
trosopplæringstiltakene. Det nedsettes en liten gruppe som følger dette
opp i samarbeid med trosopplæringsleder

3. KUNST OG KULTUR
Bakgrunn
Kunst og kultur er et av satsningsområdene til kirken i Oslo. Frogner menighet
sitt kulturutvalg gjør en stor jobb med å få profesjonelle kunstnere til å bidra til
menighetens arrangementer. Noen arrangementer er gratis og noen er det
inngangsbilletter på. Slike arrangementer bringer folk til kirken som får en
kulturopplevelse i menighetes regi. Kunst kan knytte sammen livserfaring og tro.
Derfor vil vi:
 Utvikle kirken vår som en tradisjons- og kulturbærer og vise frem
kirkekunsten vår


Søke dialog med kulturinstitusjoner i menigheten/bydelen med tanke på
samarbeid og utvikle videre kultursatsingen i menigheten

Tiltak 2021:

 Fortsette arbeidet i kulturutvalget med å hente inn musikere, forfattere og
andre kunstnere som bidrar til gode kulturopplevelser i menighetens regi
 Ha program i kirken under Oslo Kulturnatt
 Arrangere turer, eventuelt i samarbeid med Diakoniutvalget
3

4. DIAKONI OG SAMFUNNSANSVAR

Bakgrunn:
Diakoni er et satsingsområde for Frogner menighet. Etter at Frognerhjemmet ble lagt

ned 31.12.2018 så har det diakonale arbeidet mot eldre i menigheten basert seg
på frivillig innsats fra enkeltpersoner som har arrangert turer for eldre og som
har besøkt eldre hjemme og på andre sykehjem. I tillegg har måltidet og
samtalene etter torsdagsgudstjenesten blitt et flott tiltak hvor samtale og sosialt
fellesskap rundt et enkelt måltid betyr mye for de som kommer. Det samme har
messe og mat hver siste torsdag i måneden hvor vi starter med en messe i kirken
kl 17 og fortsetter med et måltid i Kirkestuen etterpå. Det nye diakoniutvalget
som ble oppnevnt etter valget høsten 2019 ledes av sokneprest Margunn Sandal.
Dette utvalget skal videreutvikle den diakonale satsingen i menigheten både på
kort og lengre sikt.
Frogner kirke er en del av lokalsamfunnet og har en plass i lokalbefolkningens
bevissthet. Den norske kirke er engasjert i den offentlige samtalen, fremmer
barmhjertighet og arbeider for menneskeverd og respekt for skaperverket.
Frogner menighet er engasjert lokalt og globalt, gjennom diakoni og misjon,
samarbeid med barnehage og skole, kulturtilbud og dialog med andre religioner
og samfunnsaktører. Med de lokaler og ressurser vi råder over, er det likevel mye
mer som kan gjøres for å gi Frogner menighet en enda større plass i
lokalsamfunnet og i beboernes bevissthet.
Derfor vil vi:


Starte arbeidet med å kartlegge hva som kreves for å kunne sette i gang en
organisert besøkstjeneste



Bevare og utvikle menighetens hus på Schafteløkken, som et åpent sted for folk i
byen, trygge driften av menighetens barnehage på Schafteløkken, og utvikle
Schafteløkkenområdet til å bli et åpent og levende sted for mennesker i alle aldre



Styrke det diakonale arbeidet i menigheten og videreutvikle samarbeidet med
aktuelle institusjoner i nærmiljøet



Videreføre og utvide menighetens kulturtilbud og bygge ut kontakten med de
lokale kulturinstitusjonene



Fortsette og fornye kontakten med skoler og barnehager



Sikre et fortsatt internasjonalt engasjement gjennom diakoni og misjon
Tiltak 2021:
 Videreutvikle samtale og måltid etter torsdagsgudstjenestene
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 Diakoniutvalget leverer en tilbakemelding til MR på status i arbeidet
med å starte en organisert besøkstjeneste
 Samarbeide med kulturutvalget om turer andre aktiviteter.
 Ha en gjennomgang av hvordan vi markedsfører menigheten
 Styrke kirkekaffegruppen ved å rekruttere flere
 Arbeide for at kirkevalget blir lagt til samme tid og samme sted som
kommunevalget, og at kirkevalget får lokaler som er lette å finne og lett
tilgjengelige
 Vise et miljøengasjement
 Evaluere og vurdere fortsettelse av Frogner Singers
 Fortsette med måltider og hentetjeneste
 Diakoniutvalget arbeider frem en diakonal strategi

5. FLERE BLIR KJENT MED MENIGHETEN OG ENGASJERER SEG

Bakgrunn:
Frogner menighet har mange tilbud både innen kultur, samlinger for barn,
diakoni og sosialt samvær. Menigheten drifter egen barnehage og driver utleie av
lokaler både til møter og til fest. Menigheten mangler imidlertid en klar og
tydelig strategi for å kommunisere dette til omverden og et program for å
profilere menigheten i lokalsamfunnet.
Derfor vil vi:


Få på plass en velfungerende Facebook-side



Utvikle presentasjonsmateriell som er egnet til å gjøre menigheten bedre
kjent i lokalmiljøet



Beholde og videreutvikle eksisterende hjemmeside



Være synlig på gata og i byen

Tiltak 2021:
 Frogner menighet skal være synlige på markedsdager i bydelen, og kirken skal
være åpen på disse dagene
 Arbeide for at menighetens grafiske profil skal bli benyttet på alle menighetens
plattformer
 Oppslag i tavlene på Bygdøy allé skal være oppdaterte.
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 Arbeide for at Frogner kirke skal være en åpen kirke
 Fortsette med å sende ut et menighetsblad hver måned og sende ut kortere
informasjonsmailer ved behov
6. FRIVILLIG INNSATS

Bakgrunn:
Frogner menighet har mange engasjerte og frivillige medarbeidere som er
ansvarlig for mange av de tilbudene menigheten har både innen diakoni og kultur
og ikke minst i gjennomføringen av gudstjenestene. Likevel er det til tider
vanskelig å rekruttere til enkelte oppgaver og det er også behov for at nye
frivillige engasjerer seg, kommer med sine forslag og ideer og får rom til å gjøre
forandringer som kan gi nytt liv og være til glede for mange. Vi trenger også
fellesskap som støtter, inspirerer, utfordrer og oppmuntrer hverandre, slik at det
oppleves givende å være med ‘på laget’.
Delmål:


Bygge opp og utvikle et team av frivillige som har særlig ansvar for
gudstjenestene og kirkekaffen



Etablere en ‘frivillighetspool’, der mennesker kan melde seg, både for
mindre enkeltoppdrag og faste varige oppgaver



Bygge fellesskap og samhold mellom ulike grupper av frivillige,
gjennom hygge, inspirasjon og god planlegging



Bekjentgjøre givertjenesten og rekruttere flere til å gi til menighetens
arbeid.

Tiltak 2021:
 Invitere til samlinger for frivillige medarbeidere i menigheten
 Rekruttere nye frivillige
 Sørge for at alle frivillige får nødvendig opplæring og oppfølging
 Samling for alle frivillige enten fysisk eller digitalt
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