HVA ER DIAKONI?
Diakoni er menighetens
omsorgstjeneste, og er et felles
ansvar.
Ordet diakoni kommer fra gresk
og betyr tjeneste.

Diakoni handler om
nestekjærlighet; å inkludere, se,
møte og lytte til et medmenneske.

”Diakoni er evangeliet i
handling og uttrykkes
gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap,
kampen for rettferdighet
og vern om skaperverket”

(Plan for diakoni Den norske kirke)

Diakoni er tilstedeværelse for
mennesker i sårbare situasjoner.
Diakoniens kjerneverdier er
solidaritet, verdighet, fellesskap
og myndiggjøring.
Det diakonale arbeidet omfatter
alle aldersgrupper og
funksjonsnivåer, uavhengig
av den enkeltes livssyn og
kulturbakgrunn.
Diakoni er å delta i kampen for
rettferdighet, både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Diakonien stiller seg på fattige og
undertryktes side og ønsker å
være ʺen stemme for de
stemmeløseʺ.

Ta gjerne kontakt
Diakonen i Rauma
Emy Benjamins
telefon:
71227470/99642857
diakon@rauma.kirken.no

Diakonitjenesten
i Rauma

HVA GJØR EN DIAKON?
Ønsker du noen å snakke med, kan jeg
være en medvandrer og gå en stykke på
veien med deg i hverdagen.
Samtalen kan være på kontoret, på kafé,
hjemme eller ute på tur. Samtalen
avtales på forhånd.

HVEM ER DIAKONEN I
RAUMA?
Mitt navn er Emy Benjamins.
Jeg er opprinnelig fra Nederland, men
har bodd i Rauma siden 2005. Jeg er
gift med Martin og vi bor på Åndalsnes.
Det er en glede å jobbe i en vakker
kommune som Rauma. Jeg har blitt
veldig glad i menneskene i Rauma i de
årene jeg har bodd her.
Jeg er utdannet diakon og
sosionom. Jeg har yrkeserfaring innen
sosialt arbeid, psykisk helse og kirkelig
arbeid. De siste årene har jeg jobbet
som menighetspedagog her i Rauma.
Jeg ønsker å understreke at min
tjeneste gjelder alle, uavhengig av l
ivssyn og kulturbakgrunn

HVA ER EN DIAKON?
En diakon er en fagperson innen kirkens omsorgsarbeid utdannet på
mastergradnivå og vigslet til tjeneste
av biskopen.
Diakonen har taushetsplikt.
En Diakon har utdanning innen helse-,
sosial– eller pedagogikk i tillegg til
kirkelige fag, dette gir spesielle
muligheter til samarbeid med ulike
kommunale instanser og frivillige
organisasjoner.

Jeg tilbyr ikke terapi, men den gode
samtalen med et annet menneske som
lytter til det du har på hjertet. Samtalen
kan bl. a. handle om tap, sorg, glede,
håp, åndelige eller eksistensielle tema.
Jeg kan også være en støtte inn i nye
fellesskap, aktivitet, eller i kontakt med
det offentlige hjelpeapparatet.
Diakonen er med i enkelte gudstjenester
og kirkelige handlinger, og tar del i det
kirkelige ungdomsarbeidet.
Jeg samarbeider med offentlige og
private aktører, slik Røde Kors,
kommunen, og andre instanser.
Diakonen har ansvar for å utarbeide og
vedlikeholde diakoniplanen i
menigheten sammen med diakoni
utvalget.

