RAPPORT
Oppsummering av aktivitet i Prostidiakon-stillingen så langt,
og noen betraktninger
Jeg startet i jobben som Prostidiakon 19.aug 2019. Mye av tiden har gått til å kartlegge behov, se på
muligheter for nyttige tiltak, knytte kontakt med potensielle samarbeidspartnere og gjøre dem
oppmerksomme på muligheten for hjelp av/samarbeid med Prostidiakonen.

Diakoni blant mennesker med psykisk utviklingshemming
- Her har jeg bl.a. møtt avdelingslederne i Bolig- og miljøarbeidertjenesten, og via dem gått ut
med et tilbud til kommunale omsorgsboliger om å bistå med veiledning og hjelp i sorgarbeid
blant utviklingshemmede. Jeg har så langt hatt 2 oppdrag innen dette. Jeg har også vært
tilgjengelig for personal i boliger for veiledning innen denne tematikken, og dette har blitt
benyttet i.fm. ett tilfelle. Har fått tilbakemeldinger på at dette var svært nyttig.
-

I november ble det gjennomført «Bli kjent i kirken-kurs» i Falnes. Dette er et konsept med
tema-samlinger som skal gjøre deltakerne bedre kjent med sin lokale kirke på en særlig
tilpasset og tilrettelagt måte. Dette kurset rettet seg mot mennesker med
utviklingshemming. 8 deltakere var med på kurset, og vi hadde 4 samlinger.

-

Hjemmebesøk i omsorgsbolig.

-

I mars starter vi opp «Bli kjent i kirken» i Veavågen kirke. 8 deltakere ble påmeldt til et kurs
på 2 samlinger. Vi fikk kun gjennomført den ene samlingen før korona-situasjonen gjorde at
vi måtte utsette siste samling.

-

Etter en henvendelse fra en ansatt i Myrdalsvegen omsorgsbolig ble det startet opp et
prøveprosjekt i Åkra kirke som vi kaller «Kjerke-treff». Det ble etterspurt et tilbud til
mennesker med psykisk utviklingshemming som er eldre/ikke har dagtilbud. Treffene foregår
tirsdager i oddetallsuker kl.11.30-13.00. De består av en kort samlingsstund med mye sang,
sunn lunsj med havregrynsgrøt og frukt, «kaffidrøs» og «velvære-avdeling» hvor deltakerne
får mulighet til å få håndmassasje. Vi har gjennomført 5 samlinger så langt.

-

Jeg har også ledet arbeidet med planlegging og forberedelser til en Påskesamling med
påfølgende kvelds i Torvastad kirke for mennesker med psykisk utviklingshemming som
sokner til denne kirken. Samlingen skulle være like før påske, så den måtte dessverre avlyses
pga. korona-situasjonen.

-

Ellers er jeg i samarbeid med ressurspersoner i Kirkens HEL-arbeid i distriktet, og prøver å nå
ut til så mange som mulig med info om fellesarrangement og tilbud som retter seg mot
mennesker med utviklingshemming. Dette er for eksempel div leir- og tur-tilbud, og enkle
fellesarrangement som årlig juletrefest.

Barn og unge
- Forandringshuset, Kopervik, er et fritidstilbud rettet mot ungdom i Kopervik. Dette startet
opp i 2019, og jeg har vært med som en støttespiller for lederen i arbeidet Despina
Dimitrova. Mange ungdommer har benyttet seg av tilbudet, og man er nå i en prosess for
gjøre noen endringer i tilbudet av hensyn til målgruppen. Jeg er med i denne prosessen.
-

I 2019 søkte jeg om, og fikk tildelt, midler for å kjøpe inn kiste og kunstige blomster til bruk i
temasamlinger om begravelse/sorg i Trosopplæringen i Karmøykirken. Kisten er kjøpt inn, og
er allerede brukt på en samling for 6-åringer. I tillegg har jeg fått kjøpt inn et lite lager av en
småbok som prestene kan dele ut i sørgesamtaler hvor det er barn i nærmeste familie. Man
kan da bruke denne boken som hjelp i samtale om sorg og død sammen med barna.

-

Hauge Videregående Skole jobber med å hjelpe sine elever til en mer aktiv og meningsfylt
fritid. Jeg har vært i dialog med dem om dette.

-

Har hatt noe individuell oppfølging av unge mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Eldre
-

Startet med å se på samlingene på Vea sykehjem som Karmøykirken har ansvar for. I
samarbeid med diakon på Vea er disse samlingene nå litt mer tilrettelagt, bl.a. ved at det er
mer sang og musikk på samlingene, og det skal gi eldre hyppigere mulighet for å delta i
nattverd.

-

Har vært i møte med frivillighetskontaktene på sykehjemmene i Karmøy, og har i etterkant
lagt til rette for/vært med på at Kopervik bu – og behandlingshjem har hatt besøk av
Babysang-gruppen. Kontakt er opprettet, og det planlegges videreføring av samarbeidet.

-

Har bidratt med sang-andakt på eldretreff.

-

Hjemmebesøk.

Diverse samarbeid
- Har samarbeidet med Pilegrimskoordinator Wenche Lindtner og en lokal gruppe av frivillige
om å planlegge en Pilegrimsvandring fra Skudenes til Avaldsnes over 2 dager. Målgruppen
var i hovedsak pensjonister. Denne måtte dessverre avlyses pga. hensyn til smittevern.
-

Har samarbeidet med Diakoniarbeider Oddbjørg Øygarden i Haugesund om en fagdag om
«Åndelig og eksistensiell omsorg» for helsepersonell. Haugesund kommune og Haugesund
kirkelige fellesråd stod som arrangør, og jeg fikk være med og invitere helsepersonell fra
Karmøy til å delta. Denne fagdagen måtte dessverre avlyses pga. hensyn til smittevern.

-

Har vært i dialog med ledelsen i Helse- og omsorgsetaten i Karmøy ang informasjonsarbeid
rundt kirkens tiltak hvor målgruppen er mottakere av helse- og omsorgstjenester (for
eksempel brukere i kommunale omsorgsboliger eller på sykehjem).

-

Kopervik menighet har prøvd å arrangere Førstehjelpskurs med HLR-trening på baby/små
barn i forbindelse med Babysang-treff. Det viser seg å være stor interesse for dette. Jeg har
nå kjøpt inn et sett med baby-dukker til HLR-trening som vi ønsker å bruke på kurs-samlinger
i forbindelse med Babysang-treff i hele Karmøy. (Første kurset som var satt opp måtte
avlyses pga. hensyn til smittevern.) Prostidiakon skal lede dette kurs-prosjektet.

-

Det finnes et samarbeid om Sorggruppe-tilbud mellom prostiene på Haugalandet. De fleste
av disse gruppene har i den siste tiden blitt arrangert i Haugesund og Tysvær. Jeg har blitt
med i samarbeidsgruppen, og har vært med på å sette i gang en sorggruppe på Karmøy. Det
er et mål å fortsatt ha kurs i Karmøy.

-

Samarbeid med Frivillighetskoordinator i Karmøy:
 Jeg har drevet aktivt informasjonsarbeid om Aktiv i Karmøy i lag og menigheter, og flere
har registrert seg.
 Jeg har vært med og kartlegge hvilke tilbud Karmøykirken har mht. Leve hele livetreformen.

Covid-19
- I forbindelse med spredning av Korona-viruset i Norge måtte mye av den planlagte
aktiviteten avlyses/utsettes. Flere av disse tiltakene/arrangementene var noe jeg har jobbet
fram gjennom prosjektperioden som Prostidiakon, så dette ville naturligvis slå negativt ut på
en eventuell statistikk over gjennomførte tiltak/arrangement i prosjektet.
-

Korona-viruset har også skapt behov for nye tiltak i samfunnet, og jeg har vært med og bidra
med noe her;
 På henvendelse fra Avdeling for folkehelse har Karmøykirken gått ut og fått frivillige til å
registrere seg til tjeneste, og oversikten over disse er videreformidlet til
Frivillighetssentralen, som også er med i dette samarbeidet.
 Jeg har satt i gang Karmøykirkens Samtale-telefon. Dette er et samtale-tilbud alle i
Karmøy kan benytte seg av, og man får snakke med prester og diakoner med
taushetsplikt. Prostidiakon har hatt ansvar for en av disse telefonene, og altså vært
tilgjengelig for samtaler.
 Har vært rundt og delt ut «Påske-hilsen» (brev, blomst, snop++) til 15 av de jeg har hatt
kontakt med i arbeidet blant mennesker med psykisk utviklingshemming.
 Har hatt en del individuell oppfølging/kontakt med mennesker over telefon og div sosiale
medier.

Muligheter fremover
Dersom vi får en videreføring av Prostidiakon-stillingen, ser jeg flere muligheter:
-

Gjøre tiltakene som er generert av stillingen mer permanente, slik at flere får glede av dem,
og skape gode rutiner og relasjoner. Prøve å legge til rette for at «konsept-tiltak» som f.eks.
Bli kjent i kirken skal tilbys flere steder i kommunen. Dette tiltaket kan også tilbys til nye
landsmenn, som en innføring i den delen av det norske samfunnet som handler om den
kristne delen av vår kultur.

-

Tror det kan være en styrke å formalisere samarbeid mellom kirke og kommune. Tror vi kan
utnytte potensialet bedre dersom vi finner fram til et felt vi vil fokusere på sammen.

-

Prostidiakon kan være med og se på mulighetene for et mer helhetlig samarbeid mellom
kirke og kommune i vårt felles ansvar for mottakere av kommunale pleie- og
omsorgstjenester når det gjelder deres rett til egen tros- og livssynutøvelse (jmfr. Rundskriv
1-6/2009 fra helse- og omsorgsdepartementet). Dersom vi klarer å jobbe mer strategisk her,
tror jeg at kommunen vil kunne benytte seg av kirken som lokal ressurs i mye større grad

-

Se nærmere på de utfordringene/behovene som er avdekket i forskjellige grupper.

-

Kan få starte opp med et kor-tilbud for unge og voksne mennesker med utviklingshemming i
Karmøy. Tiltaksplan er allerede utformet, og frivillige med god kompetanse har allerede stilt
seg til disposisjon.

Skudeneshavn, 05.05.20
Janne Kristine Eng

