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Innledning.
Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre
faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg har vi
vektlagt å hegne om våre jubilanter, og holde fast på samarbeidet med
konfirmantgruppa. Økonomien har også vært sak på møtene våre.

Arbeidsområder:
 Styremøter – gjennom hele året.
 Oppmerksomhet til jubilanter – gjennom hele året.
 Juletrefest for pensjonister – avslutningen på vårt arbeid hvert år – i
samarbeid med konfirmantene – i denne meldinga, avholdt som
nyttårsfest.
 Tur.
 Årsmeldinga.
 Eldres dag – i oktober.
 Økonomi – eget regnskap

Styrets sammensetning:
Styrets sammensetning har i 2014 vært:
Leder: Liv Nybakk
Nestleder: ingen.
Sekretær: Ellen Aspmo
Kasserer: Siri Kvæl.
Styremedlem: Lise Skomedal Trones og Lillian Moldjord.
Fordelingen av oppgaver:
Leder – ansvar for møtene, initiativtaker til alle gjøremål, bevertning, stoff til
menighetsblad.
Sekretær – referat fra møtene, stoff til menighetsblad, årsmelding.
Styremedlem: jubilanter, og loddsalg ved arrangement.
Kasserer – regnskap, skyss, innkjøp.
Nestlederfunksjonen har det ikke vært behov for.
Ved avslutning av hvert styremøte har vi bestemt dato for neste – dette for å
lettere opprettholde kontinuitet. Det viste seg i ettertid å fungere veldig godt.
Møtedag har vært man, fra kl. 18.00 ved prestekontoret.
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Styremøter:
Vi har dette året avholdt fem styremøter, og følgende saker har vært behandlet:
20. januar: Oppmerksomhet til jubilanter – dugnadsmøte, med skriving av kort
og planlegge gaver. Søknad til menighetsrådet om fast tilskudd til
økonomien. Menighetens årsmøtet.
23. april: Oppdatering - oppmerksomhet til jubilanter.
Sommertur. Økonomi. Tilbakemelding fra årsmøtet.
17. juni: Organisering av sommerturen.
Informasjon: gudstjeneste 10. august v/tunellen,
Eldres dag 28. september,
Karl fyller 100 år 25. august.
1.september: Tilbakemelding fra arrangement i menigheta i løpet av sommeren.
Oppmerksomhet til en 100 åring – Liv ordnet etter avtale.
Planlegging av Eldres dag 28. september.
Innkjøp av årer, samt trekker i forbindelse med loddsalg.
Konfirmantdeltakelse.
17. november: Blomstergave i sorg.
Gjennomgang av juletrefesten på sykestua.
Konfirmantdeltakelse.
Til åpning av møtene leser leder eller prest et ord. Vi har alltid tid til å drikke
ettermiddagskaffe i lag – kjempetrivelig. Møtene avsluttes med Fader Vår.

Hilsen til jubilanter:
Det er fast tradisjon for utvalget å sende oppmerksomhet til pensjonister fra fylte
80 år. Vi hilser med bok, skrevet av Edin Løvås, ved 80 år, bilde til de som
fyller 85 år. En gave til de som blir 90 år og over nitti - hilsen i form av
blomster. Boken og bildene blir sendt ut fra prestekontoret – et samarbeid oss
mellom. Lise ordner med blomster, og avlegger heimebesøk. Det er vi umåtelig
takknemlig for, og vi vet det betyr mye for den som får besøk. Vi takker også
menighetsrådet for støtten vi fikk, som gjorde det mulig å kjøpe inn flere av
bøkene.
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Juletrefest/nyttårsfest på sykestua.
Det første arrangementet utvalget startet året med var nyttårsfest – dog planlagt
på høsten året før, men setter i gang diakoniutvalgets arbeid. Lørdag 4. januar
var det fest på sykestua. Vi møtte opp i god tid, og fikk klargjort deler av gang
og oppholdsrom til å bli en fin festsal. Selv om det nok ble travelt for mange,
kom alle seg til bords til avtalt tid – festpyntede og fine. Konfirmantene var
sammen med oss og hadde fått eget bord for anledningen.
Liv ønsket velkommen, og Ingrid ledet oss gjennom en allsang. Så holdt
presten en liten andakt før Mannskoret stilte opp. Faste og kjærkomne innslag.
Stor takk til dere som bare er der og gjør stunda fin.
Etterpå kom personalet fra kjøkkenet opp med mat, og konfirmantene
kunne delta i serveringen. Noe de var flinke til, selv om mange opplevde det
som uvant. Vi fikk oss mat alle sammen, og koste oss rundt bordene.
Konfirmantene tok deretter ansvar for loddsalget og motiverte mange til kjøp.
Noen er som kjent heldigere enn andre og hadde vinnerlykke. Sånn er det.
Loddpengene går som kjent til sykestua. Det kom inn i overkant av to tusen –
flott!
Etter loddtrekning takket Liv for samværet, og presten ledet oss gjennom
Fadervår og velsignelse. En veldig fin ettermiddag på nyåret!!
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Tur til Saltstraumen.
Også i år hadde vi lyst til å legge turen til Saltstraumen. Fjorårets tur gav
mersmak. Været var heller ikke i år det aller beste, men hva gjør det i trivelig
selskap. Vi startet til vanlig tid for turene – oppmøte ved sykestua kl.10, med
samling på Storjord rundt halv elleve. Til sammen rundt 20 reisende møttes for
opptelling og fordeling i biler. Sykestubussen samt tre personbiler var med som
skyssmulighet. Gunnar Tiurdal besørget bussen, Lillian Moldjord, Hugo Nybakk
og Lise prest kjørte privatbilene. Det var fint med privatbilene, og god plass.
Tusen takk til sjåførene!
I år hadde vi tenkt at første stopp skulle være kort.
Vi hadde bestilt plass i Urtehagen på Tofte i Misvær,
for formiddagskaffe. En veldig fin opplevelse – du
verden hva de får til. Kan anbefales på det aller
varmeste. Servering inne i gammelstua, med
overbygg til uteplass. Helt i min smak. God kaffe og
nydelig kake kunne vi kjøpe der, samt honning og
urter…Lise holdt ord for dagen, og delte ut vennskapskort de kunne gi til en
som trengte. Veldig positivt! 
Videre gikk turen til Saltstraumen. Liv hadde ordnet med plass på Kafé Kjelen
til middag. Men først skulle vi på shopping i husflidslagets lokaler på
gammelskola. Et utallig behov var dekt i form av
husflidsprodukter. Et anbefalt sted å stoppe for de
som leser dette. Omvisning på museet for de som
ville det. Trivelig. Vel tilbake på Kjelen, var det
duket til middag. Kveite.

Liv ønsket velkommen og fortalte hvordan det
var tenkt. Alle i utvalget hadde ordnet med
gevinster, så et loddsalg ble det også. Artig at
også kafédama vant. Dette huset var virkelig
blitt trivelig, med fin utsikt til fiskere langs
bredden og et storslått skue over
virvelstrømmene. En flott tur i år også.
Velkommen også neste år.
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ELDRES DAG.
Vi er glade i tradisjoner, og feiring av De eldres dag er blitt en tradisjon i Beiarn.
Og så er den blitt de eldres og de unges dag. Ingenting er vel bedre enn det.
Konfirmantene setter sitt preg på dagen, og det setter vi eldre pris på.
I år startet dagen som den pleier, med gudstjeneste i Høyforsmoen kapell.
Lise S. Trones var prest, og sammen med konfirmantene ledet de oss gjennom
liturgi og salmer. Datoen var den 28. september.
Som vanlig inviterte Diakoniutvalget til middag etterpå. Vi hadde mange
som vartet opp: diakoniutvalget, konfirmantene og Beiarn Turistsenters drivere
tok hånd om dagen. Det ble servert tradisjonell mat:
kjempegod kjøttsuppe med saukjøtt i, trollkrem til dessert,
og kaffe og kake. Konfirmantene var flinke – de kan trygt
ta sikte på servitørfaget om de vil. På oppfordring fra
Diakoniutvalget presenterte de seg for oss, ikke bare med
navn, men de fortalte også hvem deres besteforeldre var,
siden det trolig er dem vi kjenner best til.
Konfirmantene besørget loddsalget - nytt av
dato – åresalg. Fungerte helt fint, og kan brukes om
igjen. Ei lur investering for laget. 2500 kr kom inn
denne dagen, og som alltid er det noen som vinner, og
andre ikke.
Det deles ut blomst til eldste dame og eldste
herre ved arrangementet: I år var det Henrik Myrvoll,
og Ella Nystad som ble beriket med blomster –
imponerende så spreke de er.
En veldig fin dag – vi takker alle som var der!
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ØKONOMI:
Diakoniutvalget har etter hvert opparbeidet en brukbar økonomi. Ved faste
overføringer fra menighetsrådet, samt ofringer og loddsalg, greier vi ivareta våre
faste oppgaver. Det er vi veldig glad for. Vi har i tillegg spart penger ved å
benytte sykestubussen og privatbiler ved turdager.
Pengene blir som tidligere brukt til skyss, middag, bøker, blomster og
turer. Oversikten er gjort i regnskapet. Tanker om omlegging av arbeidet, evt.
skjære ned på noe har vært diskutert, men er ikke ønskelig. Oppgavene og
arrangementene er godt innarbeidet. Det som er helt på det rene er at uten sikker
økonomi greier vi heller ikke ivareta alle tjenester.

AVSLUTNING:
Utvalget har også i år arbeidet etter satsningsområder i den gamle
”Handlingsplan for diakoni”. Den inneholder beskrivelser om juletrefest,
sommertur og eldres dag.
Det er et viktig og givende arbeid som blir gjort, som vi håper vil være del av
menighetsarbeidet i mange år framover.
Samarbeidet med konfirmantene er veldig flott, de deltar på en god og positiv
måte under arrangementene, og gir av seg selv. Et veldig givende og flott tiltak
som det må arbeides videre med fremover. Dette har vært et godt og meningsfylt
år i diakoniens tjeneste.

Ellen Aspmo,
sekretær i Diakoniutvalget.
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