
Revidert årsmelding 2016 
frå Diakoniutvalet 

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste 

I Diakoniutvalet : 

• Frå Stord: Gurli Karin Tveit (leiar), Gerny Gandrud, Elfrid Kartveit og Karen 
Irene Høyland 

• Frå Nysæter: Ingebjørg Grønsdal og Solveig Nome 

  

Visjon for den diakonale tenesta i Den norske kyrkja: 
Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og 
teneste. 
Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt 
gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen 
for rettferd. 
	
Lokal målsetjing for Stord og Nysæter. 

• Den lokale kyrkjelyden har eit omsorgsarbeid som er retta mot lokale 
utfordringar. 

• Kyrkje og kyrkjelyd inspirerer til eit liv i nestekjærleik. 
• Fellesskapa i kyrkjelyden er opne og inkluderande. 
• Kyrkjelyden deltek aktivt med å styrkja fellesskap og nettverk generelt i 

lokalsamfunnet. 
• Kyrkje og kyrkjelyd arbeider med den bibelske forståinga av Guds skaparverk 

og mennesket som ein del av det. 
• og den enkelte er aktivt og konkret med på å skapa ein positiv livsstil som 

fremjar balanse og heilskap. 
• Kyrkje og kyrkjelyd engasjerer seg i rettferdig fordeling av ressursane i verda. 
• Kyrkje og kyrkjelyd står opp for menneske som får krenka menneskeverdet 

sitt. 
 
Den lokale diakoniplanen er blitt jobba med på diakoniutvalet sine møter og har blitt 
revidert.  
 
 
Målgruppe. 



Alle menneske er i utgangspunktet målgruppe for diakoniarbeidet. Det handlar om 
Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte. 
Likevel er det slik at særskildte livssituasjonar og hendingar påkallar diakonien på ein 
spesiell måte. 
	
 

I kyrkja på Stord og Nysæter har diakonalt arbeid blitt synliggjort ved desse 
oppgåvene: 

• Deltaking på internasjonal  gudsteneste og Interkulturelt Kristent Fellesskap 
(IKF) sine arrangement: Ope hus på Heiane mottak som etter kvart er flytta 
over til Horneland bedehus samt laurdagssamlingar på Sagvåg bedehus og 
Horneland bedehus 

• Jule-og påskevandring for psykisk utviklingshemma  
• Fasteaksjonen der  konfirmantar frå Stord deltok og samla inn kr 113.364,50 

saman med konfirmantane frå Nysæter. Antall konfirmantar var 115 stk frå 
Stord og 43 stk frå Nysæter 

• Assistert ved konfirmantundervisningar 
• Deltaking på «Hyggjetreff for vi over 60» på Nordbygda bedehus 
• Besøksteneste, blant anna med blomehelsing til jul 
• Kyrkjeskyss/kyrkjevert/kyrkjekaffi 
• Temakveld i kyrkja om sorg og håp v/ Sorg og Omsorg Stord, gjekk ut grunna 

relativt få frammøtte tidlegare år 
• Julestallen på torget lørdagar i desember, dog utan gløgg og pepperkaker, 

men med juleevangeliet som teiknemontasje og informasjon om gudstenester i 
jula. 

• Minnegudstenester i Stord kyrkje 2. juledag. I Nysæter kyrkje blei 
minnegudstenesta avlyst og tatt inn i vanleg gudsteneste i januar, grunna 
ekstremværet Urd. 

• Institusjonsandaktar 
• Kontakt med menneske i sorg og kriser, bl a ved båreandakter og kontakt via 

invitasjonar til samtale og sorggrupper 
• Det har ikkje vore påmelding til sorggrupper i år 
• Samarbeid med Kriseteamet. Vi har ikkje blitt kalla ut i 2016 
• Deltaking på Kvinnenes internasjonale bønedag bl. a. i samarbeid med 

Frelsesarméen i mars 
• Ei vellukka gjennomføring av Godhetsfestivalen i juni i samarbeid med andre 

kyrkjer og bedehus 
• Diakonikonferanse i Bergen i november der diakon og leiar i diakoniutvalget 

deltok. Tema: Håp – for kven, for kva? Med Hilde Frafjord Johnsen, Henrik 
Syse og Halvor Nordhaug og Robert Stoltenberg  

 



• Initiativ og innkalling til tverrfaglig møte med mål om samarbeid med ulike 
frivillige og kommunale personer/ organisasjoner i Stord kommune. 

• Adventsstund for sørgende og enslige 
• Evaluering og arbeid med diakoniplanen  
• Antall møter i Diakoniutvalet: 5 

 

 

 

Lisbeth Nygård, soknediakon 


