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Korona-året synliggjorde Kirkens Bymisjon  

Når den kollektive krisen kommer, er hovedregelen at de som rammes mest, er de som har ulike 

livskriser fra før. I tillegg rammes flere. Da pandemien mer eller mindre stengte landet, ble Kirkens 

Bymisjon sine åpne dører mer synlig. Verdiene, motivasjonen og engasjementet åpnet for både 

fleksibilitet og kreativitet. I 2020, det tøffe motbakkeåret, kunne vi med stor frimodighet 

praktisere slagordet «Rom for alle». 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim har til formål å fremme diakonale tiltak som bidrar til å 

virkeliggjøre kirkens oppdrag. Formålet fremmes i samarbeid med Den norske kirkes organer og i 

overensstemmelse med dens bekjennelse. Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer 

respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt diakonale oppdrag er å avdekke urett, lindre nød, og påvirke 

årsakene til at nøden og uretten oppstår. Formål, visjon og oppdrag søkes fremmet i samarbeid med 

kirke, trossamfunn, myndigheter, institusjoner og organisasjoner, ved hjelp av ansatte og frivillige 

medarbeidere og i medvirkning med de det gjelder.  

I januar 2020 trådte Kirkens Bymisjons strategi 2020-2025 i kraft (se s. 4). Tidligere hadde de 12 

selvstendige bymisjonsstiftelsene blitt enige om felles formuleringer av formål og visjon. Strategien 

beskriver 3 innsatsområder – Bygge felleskap, Styrke bærekraft og Skape bevegelse.  

Det første året i strategiperioden har vært et overgangsår. Det vil si at vi startet 

implementeringsarbeidet, samtidig som vi forholdt oss til vedtatte budsjett og årsplaner. 

Implementeringsarbeidet har bestått i å gjøre strategien kjent blant ansatte, frivillige og målgrupper. 

Med strategien i hånda har vi vurdert hva som trengs og hvem som har behov for oss nå, og deretter 

satt oss mål om hvor vi skal. Dette er nedfelt i handlingsplan og budsjettering for 2021. Strategien har 

allerede gitt oss retning og fremdrift innenfor flere områder i et år som på mange måter har vært 

annerledes. Grunnet pandemien har vi måttet dreie driften og tilpasset oss nye behov flere ganger 

gjennom året. Vi har lagt om arbeidsmetoder og tilegnet oss ny kunnskap underveis. Nå jobber vi 

videre med hovedmålene våre og hvilke indikatorer vi skal rapportere på i 2021 for innværende år.  

Aktiviteten har vært stor i 2020, tross pandemieffekter. Vi har ikke gått til permitteringer, slik noen 

andre bymisjoner har vært nødt til å gjøre. Det er også hyggelig å se at andre har sett oss under 

pandemiutfordringene, noe som har bidratt til gode gaveinntekter. Den mest profilerte tilpasningen, 

er at det vesentligste av arbeidet i pandemiperioden i Gate og kirke, ble trukket til kirkebakken, med 

synlige bålpanner (se bilde s. 1) som samlingspunkt. Et annet eksempel på tilpasninger er at da 

Natteravnrådet anbefalte stenging, fortsatte vi tilpasset virksomhet gjennom «Nærvær på gata», 

med tydelig støtte fra kommunen. 

Nye «blomster» i 2020: Legal Aid (gratis jushjelp) og Kirkens Bymisjon kafé, Levanger. Våre prioriterte 

arbeidsområder forøvrig i 2020 var tettere samarbeid mellom de 12 stiftelsene, personalpolitikk, en 

langsiktig og bærekraftig økonomi. Vi har også holdt fokus på våre bærekraftsmål, hvor vi nå leder et 

felles arbeid for bymisjonsstiftelsene. Disse prioriteringene vil, sammen med organisasjonsdebatt, 

koronautfordringene og post koronatiltak, også prege jubileumsåret 2021.  

Vi ønsker å vise mot og forene krefter med flere for å styrke håp. 

 

Odd Anders With, daglig leder 
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SEKSJON UNG 
Seksjon Ung Ansatte/årsverk Frivillige Driftskostnad Fagansvarlig Adresse 

Seksjonsleder UNG 1/1   Gunhild Holten Munkegata 4 
OBU 6/6 Ingen 5 261 864 Veslemøy Dalseg Bispegata 1 
I jobb, mot og 
mestring 

3/3  12 3 089 000 Ole O. Svalesen Olav Tryggvasons gate 1 

Home-Start 
Familiekontakten 

3/2,8 79 2 399 817 Mari Berg Nedre Møllenberg 28 

Trofast - åpen 
barnehage 

4/1,92 4 2 056 232 Charlotte Lunøe Nedre Møllenberg 28 

Aktiv barsel 1/0,2 5 192 482 Charlotte Lunøe Nedre Møllenberg 28 
Myrsnipa 
samværssted 

3/2 Ingen 1 633 362 Hanne Tøndel Nedre Møllenberg 28 

Natteravn Midtbyen 1/1 113 1 033 487 Karl Sellgren Munkegata 4 

Østbyen 
Frivilligsentral 

2/1,8 100 1 851 673 Thomas Bakken Innherredsveien 11 

Generasjonsmøter 1/1 64 1 288 103 Christel Vroone Innherredsveien 11 

Skattkammeret 
Orkland 2/1,1 8 1 304 175 

Anne Berit Aspli Orkdalsveien 54 

 

Seksjon UNG består av arbeidet og aktivitetene blant barn, ungdom og familier, Seksjonen ledes av 

Gunhild Holten og har 26 ansatte fordelt på 21,72 årsverk. 

 

OBU - Omsorgsstasjonen for barn og ungdom 

OBU er et lett tilgjengelig samtaletilbud for familier med barn og ungdom i skolealder (grunnskole og 

videregående skole), som har behov for bistand fra Barne- og familietjenesten. Tiltaket drives på 

oppdrag fra Trondheim kommune, og samarbeidsavtalen ble høsten 2020 fornyet for perioden 2021-

2023. OBU arbeider også med tilbud til barn og ungdom i foreldrekonflikt, i nært samarbeid med 

andre instanser som har ansvar for denne type tiltak.  

I 2020 mottok OBU til sammen 256 henvendelser. Dette er en økning fra 2019 (208), men samtidig på 

samme nivå som 2018 (254) og 2017 (260). Gjennom året har vi registrert at innholdet i 

henvendelsene (problematikken) har endret seg og dette sees i sammenheng med utbruddet av 

koronaviruset og de sterke tiltakene vi har hatt for å hindre spredning og beskytte samfunnet.  

Den første perioden etter nedstenging var nok for mange preget av nyhetens interesse. Via digitale 

samtaler fortalte mange ungdommer at hjemmeskole fungerte godt og de opplevde gjennom dette 

mindre sosialt press og generelt reduserte hverdagskrav. Hjemmeskole og hjemmekontor med yngre 

barn var nok en prøvelse for mange. Situasjonen tatt i betraktning, så det imidlertid ut til at de aller 

fleste klarte seg relativt godt. Utover høsten begynte mange ungdommer å gi uttrykk for at de følte 

seg mer nedstemt og motløs enn tidligere, de uttrykte slitenhet og strevde med finne motivasjon og 

mening i hverdagen. Når det gjelder de yngste barna har vi særlig registrert en økning av 

henvendelser som omhandler utvikling av skolevegring. Selv om mye er gjort for å skjerme de yngste 

barna, har de erfart at skolen stengte ned, fritidsaktiviteter opphørte og de ble også pålagt strenge 

sosiale begrensninger – både i forhold til jevnaldrende og til nære voksne som for eksempel 

besteforeldre. Vi kommer ikke unna at den nye hverdagen for barna har medført brudd på rutiner og 
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brudd/avstand i betydningsfulle relasjoner. Hverdagen ble uforutsigbar, og som følge av dette har 

barns usikkerhet og utrygghet kunne vokse frem. 

Med bakgrunn i at de fleste tilbud for barn og ungdom stengte ned 12. mars og at det parallelt med 

dette ble meldt om kapasitetsproblemer hos de nasjonale hjelpetelefonene, besluttet OBU (19. 

mars) å utvide/tilpasse tilbudet til også å gjelde samtaler/råd og veiledning pr. telefon. At vi ikke bare 

var tilgjengelig for familier vi allerede hadde et samarbeid med, men også for nye henvendelser, ble 

publisert på egen hjemmeside/Facebook side/Instagram, informasjon gikk ut til Rådmannens fagstab 

samt til BFT i alle bydeler. Informasjonen ble i tillegg publisert (23.03) på politiets Facebook side over 

mulige hjelpetelefoner for barn og ungdom i Trondheim. 

 

I jobb, mot og mestring         

I jobb, mot og mestring er en virksomhet som vil hjelpe unge voksne i alderen 18 til 30 år til å få 

reelle muligheter i arbeid, skole og samfunnsliv. Denne målgruppen har ofte et utgangspunkt med 

helseproblemer av psykisk eller sosial art, og en sterk følelse av utenforskap. De aller fleste har en 

lang historie med opplevelser av å mislykkes, også i kontakt med ulike hjelpeapparat. Tilliten til egen 

mestring er følgelig ofte veldig lav, og mange har lite nettverk. Det betyr at deltakerne har behov for 

spesielt tett og helhetlig oppfølging over tid for å kunne nå målet om å komme tilbake til studier, 

arbeid eller en eller annen form for hensiktsmessig aktivitet. Vi jobber fleksibelt og tilrettelegger en 

plan for hver enkelt person, hvor deltaker har stor medbestemmelse. 

Etter oppstart i 2019, har vi kommet inn i gode rutiner knyttet til rekruttering og oppfølging av 

frivillige. Vi har dyktige og stabile frivillige som gjør en uvurderlig innsats inn i arbeidet vårt, 9 nye 

frivillige kom til oss i 2020.  

14 av deltakerne har deltatt på ulike sosiale aktiviteter i regi av tilbudet, og 18 deltakere har hatt 
arbeidstrening i Kirkens Bymisjon butikk. På grunn av korona- pandemien og smittefaren knyttet til 
den, har vi måttet avlyse noen sosialkvelder, men vi har stort sett funnet trygge alternativer - slik 
som å møtes digitalt, utendørs og i perioder inne med god avstand og smittevernrutiner. Butikken 
var også stengt i nærmere halvannen måned, fra mars til slutten av april, men vi har siden klart å 
holde den åpen med tydelige smittevernregler.  
 
Kirkens Bymisjon butikk er en god og trygg arena for deltakerne, og vi har et veldig godt og 
inkluderende miljø. Butikken er åpen hver ukedag kl. 10-17 og lørdager kl. 10-15. Vi har delt opp 
arbeidsdagen i to økter slik at det er plass til mange deltakere, men også slik at det er reelle 
arbeidsoppgaver når de kommer på jobb. Ungdommene deltar aktivt i selve driften av butikken, alt 
fra å ta imot donasjoner i form av klær og leker, vaske, stryke, prise, plassere varer i butikk, lage 
utstillinger, dele på sosiale media, markedsføre på finn.no, sortere varer, kassabehandling osv. På 
høsten ble det også utviklet et nytt produkt som både lages og selges her i butikken; gjenbrukbare 
kaffefilter av gjenbruksstoffer. Dette har blitt et populært gaveprodukt. Vi har også pusset opp 
barnemøbler som har kommet inn.  
 
I butikken samarbeider ansatte, frivillige og deltakere om de ulike prosjektene. Det er mange 
spennende og utfoldende oppgaver, også knyttet til selve butikkdriften. I tillegg til å være en veldig 
fin arbeidstreningsarena, er vi stolte over å kunne si at Kirkens Bymisjon butikk i Fjordgata 9B sparte 
miljøet for 3,1 tonn tekstilavfall i 2020. Tekstilproduksjon har et stort forbruk av vann og energi, 
samtidig som det okkuperer land som kunne blitt brukt til matproduksjon. Under 1 % av tekstilene i 
verden materialgjenvinnes til nye tekstiler. Vi skal være med å bidra til å innfri EU sine bærekraftsmål 
innen 2030! 
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Det å delta i de sosiale arenaene har for noen vært et stort mål i seg selv og en arena hvor de ikke har 

opplevd mestring tidligere. Dette har gitt de både sosial og arbeidsmessig verdifull trening, som ofte 

blir helt avgjørende for det å klare å tre inn i de sosiale arenaene som arbeid og skole ofte er. Det er 

bygd sterke fellesskap blant de deltakerne som jobber i butikken og de som deltar på sosiale 

aktiviteter. Sammen med den individuelle oppfølgingen i form av metodiske samtaler og ulike typer 

hjelp til f.eks CV- skriving, arbeids- og skoleformidling og hjelp opp mot offentlig hjelpeapparat, 

mener vi at vi nå har utviklet en god, gjennomarbeidet og helhetlig modell for arbeidet, som i stor 

grad gir deltakerne den hjelpen de trenger for å komme seg ut i arbeid, skole eller annen 

hensiktsmessig aktivitet.  

13 deltakere ble avsluttet i løpet av året. Av disse startet to i videregående opplæring, en i et 

lærlingeløp for å bli snekker, en med høyere studier, en i ordinært arbeid, en i arbeidspraksis i regi av 

NAV, to med videre behandling i psykiatrien, to fortsatte med oppfølgingen fra NAV- veileder, en 

valgte å avslutte fordi hun ikke følte at oppfølgingen vår passet henne og to flyttet. Vi har i tillegg 

hatt regelmessig kontakt med tre deltakere som vi avsluttet før 2020, som vi følger opp videre i en 

type ettervern.  

Pågangen fra Nav er fortsatt stor, og medfører kø før deltakelse hos oss. Dette tar vi som et tegn på 

at behovet for mer individuelle, fleksible og helhetlige tilbud ikke er mindre i denne tiden, snarere 

tvert imot. En utvikling med knappere og mer rigide rammer, spesielt knyttet til 

arbeidsavklaringspenger (AAP), ser også ut til å medføre at behovet hos målgruppen bare øker.  

 

Home-Start Familiekontakten 

«Takk for at dere er til og takk for at dere brakte lys, håp og glede inn i en vanskelig og tung tid for 

oss.» -Familie 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram som drives 

på oppdrag av Trondheim kommune og er tilknyttet et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Stiftelsen 

Kirkens Bymisjon Trondheim er ansvarlig for driften av Home-Start Familiekontakten Trondheim, som 

hadde 25-årsjubileum dette året. 

HSF er et tilbud til familier som bor i Trondheim Kommune, og som selv ønsker støtte i eget hjem. 

Familien må ha minst ett barn under skolealder. Vi når ut til familier med ulik bakgrunn, nasjonalitet 

og utfordringer.  

Avdelingen vår ble stengt ned i mars, og alle fysiske møter ble satt på vent. Både koordinatorer og 

familiekontakter har fulgt opp familier over telefon og sms.  

Vi opplevde at flere familier hadde behov for støttende samtaler. I tillegg ringte familier som tidligere 

har fått hjelp fra HSF, for å snakke med en av koordinatorene og få hjelp med hverdagsutfordringer 

som oppsto. Det har handlet om alt fra hvilke retningslinjer som gjelder i forhold til smittevernregler, 

engstelse både med tanke på hvordan de kunne ivareta barna best mulig under nedstengingen, og 

hvilke vurderinger de skulle ta når samfunnet begynte å åpne litt opp igjen. Noen samtaler har også 

vært for å dekke sosiale behov i en litt ensom hverdag. Familiekontakter har også fortalt at de i 

denne perioden har hatt kontakt med familier de har besøkt tidligere.  

Koordinatorene deltok i matutdeling i samarbeid med andre virksomheter i Kirkens Bymisjon. Dette 

ble godt mottatt av familiene, og det meldte seg stadig nye familier som hadde behov for mat. 
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Matutdelingen gav også en mulighet til å møte både barn og voksne i familiene, og ta en prat ved 

bilen vår.  

Både før og etter nedstengingen har det vært en jevn tilstrømming av nye familier, og det har blitt 

startet opp nye oppdrag gjennom året. Besøk ute og inne har blitt tilpasset smitteverntiltak i 

kommunen og retningslinjer fra Home-Start Familiekontakten Norge.  

Koordinatorene har besøkt 111 familier dette året, og 29 nye frivillige har gjennomført kurs. Rundt 

halvparten av familiene er norske. Den andre halvparten har innvandrerbakgrunn. 77 familier har fått 

besøk og støtte fra en familiekontakt. Noen oppdrag har vært kortere enn normalt, og noen har vart 

lenger på grunn av koronasituasjonen. Antall besøk gjennom perioden har vært redusert for alle 

familiene, mens antall familier ligger på samme nivå som tidligere. 

32 familier med barn som har særskilte behov fikk hjelp fra en familiekontakt i 2020. Det er et bredt 

spekter av diagnoser og utfordringer hos barna. Hverdagen for mange av disse familiene ble ekstra 

vanskelig under nedstengingen, og foreldrene har gjort en imponerende innsats for barna sine. De 

første ukene var vanskeligst, men ganske raskt fikk mange av barna tilbake et dagtilbud som ga dem 

gode opplevelser - og foreldrene fikk en mulighet til å hente seg litt inn. Likevel har nedstengingen 

vært en stor tilleggsbelastning for familiene. De har opplevd besøkene fra familiekontakten i tiden 

etterpå som avgjørende for å ha kommet seg gjennom hverdagen på en bedre måte enn de ville ha 

gjort uten. 

20 familier fikk ikke hjelp. Noen har vi måttet avvise fordi det ikke har vært ressurser nok. Andre har 

selv valgt det vekk fordi familien var i risiko og måtte begrense nettverk. Andre igjen opplevde at 

hverdagen endret seg, permitteringer og hjemmekontor gav mer ressurser til hjemmesituasjonen.   

 

Trofast - åpen barnehage 

Trofast er et tilbud for småbarnsfamilier på ettermiddagstid. Her møtes familier, spiser et måltid 

sammen og har ulike aktiviteter ute og inne. I ferier tilbyr vi aktiviteter og turer rundt omkring i 

Trøndelag. Målgruppen er barn mellom 0-8 år og deres foreldre. Større søsken er også velkomne. 
Trofast møter familier med mange ulike nasjonaliteter. Familiene har tilfelles at de lever med lav 

inntekt over lang tid, det bringer med seg en del utfordringer.  

Frem til mars, da vi måtte stenge ned pga. koronapandemi, hadde vi normal drift med 4 dager 

åpningstid og kunstverksted. I vinterferien besøkte vi Trøndelag kunstmuseum to dager og hadde 

kunstprosjekter der. Under nedstengingen kjørte vi ut mat fra Matsentralen til familier som hadde 

vanskelig for å komme til byen, dette gjorde vi i samarbeid med Home-Start familiekontakten. 

Matutdelingen ble også brukt til å informere om korona, den nåværende situasjonen, og ha 

støttesamtaler for de som trengte det. Denne perioden var preget av at mange var redde og usikre. 

Under nedstengingen fant vi alternative løsninger for kunst, kultur og ferie. Vi lagde «barne- tv» med 

blant annet koronamonster og kohort-dans som vi sendte på vår Facebookside en gang i uken, 

plantet tomatfrø som vi ga ut da vi hadde matutdeling, og vi fikk bruke Trøndelag Kunstmuseum sine 

lokaler til spising og aktivitet. Vi har i det hele tatt søkt nye muligheter for å møtes og ha aktiviteter. 

Ut over at vi fikk bruke Trøndelag kunstmuseum, besøkte vi kunsthall og Babel visningsrom samt 

Rosendal teater på høsten. Vi har også kunnet gjennomføre noen få overnattingsturer til Mjuklia og 

til Laberget leirsted. 
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Med nedstenging av samfunnet fulgte permitteringer og ustabil økonomi for mange familier. Vi har 

hjulpet til med å finne frem i digitale systemer for å finne de rette søknadene, forstå vedtak og ha 

støttesamtaler. Midlene fra Stiftelsen Dam gjør at vi har større kapasitet og flere ressurser til å hjelpe 

familier med dette.  

Mange familier har dette året levd med en usikker økonomisk hverdag og fremtid. Før pandemien 

jobbet flere i lave stillingsprosenter og som tilkallingsvikarer. Det har vært svært vanskelig for dem å 

finne ut av hvilke økonomiske rettigheter de har i denne tiden. Vi har sett en eskalering i utfordringer 

for disse familiene. Vi har møtt flere som har hatt behov for hjelp til å søke om fornying av kontrakt 

for kommunal bolig, eller trengt hjelp til å finne et annet sted å bo fordi kontrakten ikke ble fornyet 

I 2020 hadde Trofast - åpen barnehage besøk av totalt 72 familier. Det lave antallet skyldes at vi 

flyttet fra lokaler på Saupstad, og mistet dermed mange av våre faste familier. Dessuten måtte vi 

inntil videre si nei nye familier som ønsket å komme til oss, pga. smittevernregler. 

I august fikk vi innvilget søknad om en 30 % stilling for koronarelatert arbeid fra Stiftelsen Dam, og i 

desember fikk vi innvilget ny søknad for å kunne fortsette med denne stillingen frem til desember 

2021.  

   

Charlotte Lunøe på matutdelingsrunde i slutten av mars, barne-tv på Facebook under nedstenging. 

 

Aktiv barsel 

Barselgruppen er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Trondheim kommune, 

Kvalifiseringssenteret for innvandrere, og obligatorisk barselgruppe for mødre som er i permisjon og 

tilknyttet introduksjonsprogrammet. Målgruppen er mødre med minoritetsspråklig bakgrunn, som er 

i permisjon. Her finner de sammen i et fellesskap og får et betydningsfullt nettverk. I tillegg til at det 

er sosialt, gir det rom for språkpraksis og mulighet for verdifull deling av informasjon om barn, helse 

og samfunn. 

4 damer i pensjonsalder har pleid å delta fast som frivillige i barselgruppen. Det har vært en 

uvurderlig hjelp, både i form av matlaging, rydding, deling av kompetanse, livserfaring, og det å 

fungere som bestemødre i gruppen. På grunn av korona har de frivillige ikke vært i gruppen siden 

nedstenging i mars 2020.  
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I februar startet vi opp trening igjen på FEMME treningssenter. Dette er et populært tilbud. Vi 

kombinerer det med at vi har trening og kvinnehelse som tema, og vi snakker mye om dette i 

gruppen. Det er viktig at kvinnene får trent etter fødsel, ikke minst er det viktig for den psykiske 

helsen. 

Gjennom året har vi møttes til trilleturer, vært en tur på Rosendal teater, møttes under 

matutdeling/matuthenting på Møllenberg og kunnet invitere én og én familie på besøk til 

Møllenberg da samfunnet var nedstengt. Vi har ellers kommunisert både på meldinger og via sosiale 

medier. 

For 2020 er det registrert 29 deltakere i barselgruppen. Vi har også hatt to norsklærere innom på 

høsten. Mange av mødrene søker over til Trofast – åpen barnehage etter barselperioden 

(ettermiddagstilbudet i samme hus). Det gjør at vi vi holder kontakten med mødrene i en periode på 

flere år. 

 

  

Trening på FEMME treningssenter 

 

Myrsnipa 

Myrsnipa er et samværssted hvis hovedmål er å legge til rette for trygge og gode samvær mellom 

barn og foreldre som ikke kan være alene sammen som familie. Myrsnipa skal bidra til trygghet, 

kvalitet og utviklingsmuligheter for barn og foreldre i samværstiden. 

I løpet av 2020 ble det gjennomført 322 samvær på Myrsnipa. Vi erfarer, og får tilbakemeldinger på, 

at barn og foreldre i stor grad opplever Myrsnipa som et fint og trygt sted å være. 

Grunnet covid-19 holdt vi stengt siste halvdel av mars og første halvdel av april. Samvær ble da enten 

utsatt eller gjennomført digitalt. Senere ble det avgjort at samvær mellom barn og foreldre regnes 

som samfunnskritiske møter, og skal gjennomføres under gjeldende smitteverntiltak. 

Målgruppen er barn som er under barnevernets omsorg, barn som akuttplasseres, og barn som skal 

ha samvær under tilsyn etter barneloven (barnefordelingssaker, bestillinger fra Bufetat). Vi fører ikke 

tilsyn i private hjem. Samvær må foregå utendørs, på restaurant e.l. eller i våre lokaler. Fra april og ut 

året hadde vi stadig økende antall bestillinger av samvær under tilsyn.  
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Natteravn Midtbyen 

Natteravn Midtbyen drives av Kirkens Bymisjon Trondheim, på oppdrag fra Trondheim kommune. 

Arbeid i 14 andre natteravngrupper i bydelene, pluss en MC-ravngruppe, koordineres også i stor grad 

av Natteravn Midtbyen. 

Vårt oppdrag er å gjøre det tryggere for ungdom å være ute, redusere vold, rus og skadeverk, gi 

voksne innsikt i miljøet på gata, og å overføre gode verdier og holdninger mellom generasjonene. Vi 

skal være synlige og tilgjengelige, primært i sentrumsområdet på kveld/natt i helgene. 

Pandemien førte til at en stor del av våre frivillige ble satt på frivillig pause, fordi de regner seg som 

sårbar gruppe med hensyn til Covid-19. Det har medført at natteravnene i 2020 gjennomgående har 

vært yngre, og hatt kortere fartstid som natteravner enn tidligere. Vi har likevel hatt gode 

kontinuitetsbærere med oss for å sikre kvaliteten på vandringene. En større andel av de frivillige har 

vært flerkulturelle, enten innvandrere eller barn av innvandrere. Dette er positivt i forhold til at vi 

kan møte flerkulturelle ungdommer på en enda bedre måte. 

I mars 2020 innførte vi en helt annen type vandring som vi kalte «Nærvær på gata», med egne vester 

med Kirkens Bymisjon sin logo i stedet for Natteravn-utstyret som er underlagt Natteravnrådet i 

Norge sine regler. Dette gjorde det mulig for oss å være synlig til stede i byen i en periode hvor all 

natteravning ble pauset som et forebyggende smitteverntiltak av Natteravnrådet (15.03.-

30.04.2020). Nærvær på gata ble gjennomført i samråd med vår politi-kontakt og SLT-koordinator i 

Rådhuset som igjen hadde kontakt med kommuneoverlegen. Dette tiltaket la vi ned da ordinære 

natteravn-vandringer startet opp igjen.  

På våren fikk Kirkens Bymisjon 20 sykler fra en butikkjede, disse fikk vi lakkert og merket. Vi 

gjennomførte flere sykkel-vandringer som rakk over områder fra Ila til Grilstad.  

Rekruttering av nye frivillige har pågått som normalt hele året, 93 nye natteravner ble registrert i 

2020. Vi gjennomførte 111 vandringer, med totalt 530 deltakere. 

                          

«Nærvær på gata» - et pandemitiltak da Natteravn måtte stenge for en periode. 
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Østbyen Frivilligsentral 

I januar 2020 overtok Østbyen Frivilligsentral (ØF) store, sentrale og meget velegnede lokaler i 

Innherredsveien 11. Perioden fra februar til august handlet hovedsakelig om renovering og 

oppbygging av lokalet, noe som ble gjort mulig gjennom en omfattende innsats fra ansatte i ØF og 

våre frivillige. 

ØF har spesielt fokus på tre grupper i vårt arbeid: barn og unge, innvandrere og eldre. Dette kommer 

til uttrykk i de aktiviteter og arbeidsområder som frivillige bidrar til. Vi har ukentlig møteplass for 

eldre i Charlottenlundhallen og «Fire snitter og en kaffe», som arrangeres i våre lokaler i 

Innherredsveien. I arbeidet med barn og unge har ØF valgt å sette søkelys på læring og mestring. 

Dette kommer til uttrykk gjennom Generasjonsmøter, som tilbyr leksehjelp for flyktningeungdom i 

Trondheim. Her får vi verdifull hjelp fra frivillige pensjonister. Det er åpning for at alle som ønsker 

det, uansett språkferdigheter og bakgrunn, kan bidra som frivillige på gode, trygge og inkluderende 

arenaer. I tillegg holder vi språkkurs og har språkkafé for kvinner. ØF ser på det som et 

samfunnsoppdrag å legge til rette for god integrering. 

Møteplassene for eldre var stengt i perioden mars til august på grunn av koronasituasjonen. Gleden 

var stor da de åpnet igjen i august – og de forble åpne hver fredag ut året. «Fire snitter og en kaffe» 

er åpent for samme målgruppe hver søndag i partallsuker. Dette er et samarbeidsprosjekt med 

Trondheim Kommune, og vi mottok også støtte fra Stiftelsen Dam. I denne perioden startet vi også 

opp et transporttilbud («Alle skal med») til sistnevnte møteplass, slik at eldre kunne ta seg trygt til 

arrangementene våre. I tillegg til dette fikk ØF en del andre henvendelser fra primært eldre som 

trengte hjelp med handling. 

Kvinners Språkkafe var åpen i perioden mellom august og november, og var relativt godt besøkt i 

perioden. Vi startet opp Kvinners språkkafe i samarbeid med Lademoen Menighet, og har som mål å 

være en arena hvor fremmedspråklige kan lære norsk språk og kultur gjennom dialog og interaksjon 

med nordmenn.   

Generasjonsmøter har som foregående år vært meget viktig for ØFs arbeid, prioriteringer og 

arbeidsmetode. Dette prosjektet har løftet virksomheten på utrolig mange måter, og bidratt til at ØF 

har blitt en mer dynamisk, fremoverlent og vital virksomhet. Mye av vårt arbeid er knyttet til GM, og 

mer informasjon om dette finnes i dets årsrapport.  

Et arbeidsområde for virksomheten i 2020 var TV-aksjonen. Her hadde ØF flere roller. Ansatte og 

frivillige tilknyttet sentralen hadde rollen som distriktsleder for Sentrum (med hovedansvar for 

Rosenborg, Strindheim, Lademoen, Lade, Singsaker og Sentrum), samt Områdeleder for Lademoen.  

I perioden har ØF arrangert et gratis sytti timers datakurs. Tilbudet ble gjort mulig gjennom et 

samarbeid med Navigator Kompetanse og med økonomisk støtte fra «Kompetanse Pluss». 

Gjennom samarbeidspartnere som Aktivitetsgruppa i Ringvebukta har flere av våre brukere og folk i 

Trondheim fått tilbud om gratis ved. Totalt ble ca. 800 sekker (60L) delt ut gratis til førti 

husholdninger. Tilbudet har vært rettet mot mennesker med vedvarende lav inntekt.  

I tiden etter nedstengingen av samfunnet (12. mars) ble ØF og andre frivilligsentraler utfordret av 

Trondheim kommune til å være klare til å ta på seg oppdrag og henvendelser fra samfunnet i 

samband med den nye situasjonen. Pågangen var mindre enn forventet, men det ble innledet et 

samarbeid med Extra Rosenborg om en bringetjeneste, slik at personer som ikke kunne/hadde 

mulighet til å handle selv, fikk varene levert på døren av ØFs frivillige.  
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Om det er noe året 2020 har bevist, så er det at mennesker trenger andre mennesker. Pandemien 

har vist oss at vi alltid vil trenge møteplasser, og at det er de mest sårbare blant oss som blir mest 

påvirket i slike ekstraordinære situasjoner. Dette har man særlig sett blant ungdommene tilknyttet 

Generasjonsmøter, og de eldre vi møter på våre møtesteder 

 

Generasjonsmøter 

Generasjonsmøter er et TV-aksjonsprosjekt som har som mål å skape møter på tvers av generasjoner 

og kulturer. Målgruppen er tredelt: ungdommer med flyktningbakgrunn generelt, enslige 

mindreårige flyktninger spesielt, norske pensjonister og eldre. Disse møtes ukentlig for leksehjelp. I 

tillegg deltar ungdommene som frivillige i prosjektet «Sosiale møteplasser for hjemmeboende eldre» 

i Charlottenlundhallen og «Fire snitter og en kaffe» i lokalene våre i Innherredsveien. Disse 

ungdommene har lite sosialt nettverk og er veldig opptatte av å kunne gi noe tilbake, da de er veldig 

takknemlige for støtten de får fra frivillige og andre. Det er til stor gjensidig glede at unge og eldre 

møtes på tvers av kulturer og at ungdommene opplever å møte folk som er genuint interesserte i 

hvordan de har det. 

I tillegg til leksehjelp har vi hatt teorikurs for bil, en workshopdag med jobbsøking som tema, to 

leksehjelpkurs for frivillige og et sommerprogram med aktiviteter og oppussingsdugnad av Østbyen 

Frivilligsentral sine nye lokaler i Innherredsveien 11. Som et resultat av at ungdommene har bidratt 

så mye til oppussingen, føler de seg veldig hjemme hos oss og har veldig respekt for lokalets 

utseende. De har lært mye nytt og opplevd mye mestring i denne tiden. 

I alle aktiviteter vi utfører, har vi det miljøterapeutiske arbeidet i bakhodet. Vi jobber i henhold til 

TBO (Traumebasert omsorg), noe vi har erfart som en virkningsfull, og nyttig tilnærming. Disse 

ungdommene trenger ekstra støtte og omsorg, noen som lytter, og noen ganger hjelp med praktiske 

ting. Vi har omfavnet dette i all kontakt med våre ungdommer og vi er tilgjengelige hvis de har behov 

for noe. Denne tilnærmingen har gjort at de liker å komme til leksehjelp og til Østbyen Frivilligsentral 

generelt, og at de føler seg trygge, hørt og sett. 

Renhold av våre nye lokaler ga oss en fantastisk mulighet til å hjelpe noen av våre ungdommer med å 

få arbeidserfaring. Vi har ansatt to jenter med bakgrunn fra Eritrea som renholdere. De får tett 

oppfølging og en arena hvor de kan lære seg de ferdighetene de trenger for å bli gode ansatte i det 

norske arbeidsmarkedet. I veiledningen har vi mest fokus på kommunikasjon og hvordan ting 

fungerer i et «vanlig» arbeidsforhold.  

Koronasituasjonen har preget vårt tiltak på mange måter. Vi har likevel klart å gjennomføre 

leksehjelp i 11 uker i vårsemesteret og 14 uker i høstsemesteret. Vi måtte begrense antall deltakere 

til 5 ungdommer og 5 frivillige, i kontrast til planer om å øke antall deltakere. Vi forsøkte i noen uker 

å gjennomføre digital leksehjelp, men det var ikke særlig effektivt. Leksehjelpsamlingene vi fikk 

gjennomført var i mindre grupper, så ventelistene ble lange. Siden pensjonister er i risikogruppen for 

coronaviruset, utvidet vi frivilliggruppen til å inkludere studenter. Halvparten av de frivillige har i 

2020 likevel vært pensjonister.  

Vi har søkt om midler til Sommerprogram og et nytt konsept; torsdagstreff for ungdommer, et 

sosialtreff. Vi har fått innvilget midler til begge deler. Torsdagstreffet starter i 2021. 
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Bilder fra oppussing av nye lokaler for Østbyen Frivilligsentral i Innherredsveien 11, nær Solsiden. 
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Skattkammeret Orkland 

Skattkammeret Orkland arbeider for at alle barn og unge i Orkland skal ha mulighet til å delta i 

idrettsaktiviteter uten en prislapp som ekskluderer. Ved å tilby gratis utlån av sportsutstyr av god 

kvalitet ønsker vi å utjevne forskjeller og bidra til et mer rettferdig samfunn. I tillegg arrangerer vi 

kurs, og ønsker å hjelpe barn og unge inn i aktiviteter i nærmiljøet. Vi har avdekket et behov for 

opplæring i grunnleggende skiferdigheter for barn, ungdommer og foreldre til barn fra 

innvandrerbakgrunn, og gir kursing i dette. Ved å hjelpe denne gruppen utjevner vi forskjeller, og 

bidrar til integrering i lokalsamfunnet. I tillegg kommer miljøaspekt og bærekraft inn i bildet. Mange 

kommer innom med pent brukt utstyr som vi låner ut til våre brukere. Vi har som mål at flere skal 

finne glede og mestring i idrett, noe som vil resultere i økt selvfølelse og tilhørighet.  

Skattkammeret Orkland har også en sosial funksjon. Etter skoletid er vi en arena hvor barn og 

ungdommer stikker innom for å spille fotballspill, shuffleboard (som var en flott gave fra 

Sanitetsforeningen), og for å henge med venner. Vi ønsker å være et sted hvor alle barn og unge kan 

erfare respekt, rettferdighet og omsorg. 

Året startet med utlån langt over våre forventninger. I februar toppet det seg med over 800 utlån, og 

før koronastenging i midten av mars, telte vi 700 utlån på to uker. 

På sommeren startet vi et samarbeid med kommunens aktivitetstilbud. Dette tilbudet blir kalt 

“SommerOrkland”. Vårt bidrag var paddleboardkurs og dansekurs, våre frivillige var instruktører og vi 

brukte da våre fire paddleboards. Dansekurset var også svært populært, vi hadde tre profesjonelle 

dansere til å undervise i hiphop, breakdance og moderne dans. Dette kurset ble med stor suksess 

arrangert tre dager i august med en oppvisning siste dagen. Vi samarbeidet også med 

flyktningetjenesten sitt sommeraktivitetstilbud og stilte opp med en av våre frivillige medarbeidere 

som guide både på fjelltur og togtur.  

Vi har i 2020 erfart en overveldende utvikling i forhold til utlån. Dette gjelder spesielt i vintersesong. 

Vi opplever at Skattkammeret er i ferd med å etablere en solid plass i Orkland og at vi blir verdsatt. 

En viktig målsetting vi hadde ved oppstart var at vi skulle unngå stigmatisering, Dette opplever vi at vi 

har klart. Våre brukere er fra alle samfunnslag, og Skattkammeret blir brukt både av de som ønsker å 

være miljøbevisste, de som vil prøve utstyr før de kjøper sitt eget, og av de som vil å ha mulighet for 

en aktiv hverdag uten prislapper som ekskluderer. 
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SEKSJON LEVE 

 

Seksjon LEVE har vært ledet av Stein Bratseth. Seksjonen har 29 ansatte fordelt på 23,7 årsverk. 

 

Gate og kirke 

Gate og kirke sitt hovedmål er å holde Vår Frue kirke åpen for alle, med et særlig rom for dem som 

lever utsatte liv og med en tydelig, gatenær prestetjeneste. Kirken skal være fysisk åpen og 

tilgjengelig, men like viktig er det at det føles godt å komme inn, at det oppleves som et åpent og 

inkluderende rom. I en så omskiftelig tid som året 2020 viste seg å bli, merket vi at arbeidet vårt sto 

på et stødig fundament. Vi kunne omstrukturere måten vi jobbet på og samtidig kjenne samklang 

med de verdiene arbeidet er bygget opp omkring. Vi fortsatte å holde kirken åpen (med de til enhver 

tid gjeldende smittevernregler), vi fortsatte å be, og vi fortsatte å se hverandre, snakke med 

hverandre og dele livserfaringer. Den største endringen dette året, var at vi begynte å bruke 

kirkebakken som en naturlig og forlenget del av kirkerommet. 

Vi hadde hatt tanker om bruk av kirkebakken allerede før pandemien kom, vi måtte bare kaste oss 

rundt og gjøre tankene om til virkelighet. Tre bålpanner ble kjøpt inn allerede i mars. Oppsøkende 

arbeid og samlinger på kirkebakken med mat og kaffeservering hver dag ble en realitet. 

Hverdagsbønn og lystenninger er del av en solid bunnplanke som har vist seg bemerkelsesverdig rolig 

og trygg å stå på. Vi vet at nøkkelen til å bygge et fellesskap for utsatte mennesker ligger i trofast 

nærvær og forutsigbarhet. 

Våre frivillige var permittert en periode fra 12. mars, men har siden mai måned vært tilbake i 

arbeidet. Ansatte og frivillige jobber tettere sammen enn før, det har vært en positiv erfaring som 

Seksjon LEVE Ansatte/årsverk Frivillige Driftskostnad Fagansvarlig Adresse 

Seksjonsleder LEVE 1/1   Stein Bratseth Munkegata 4 

Gate og kirke 10/6,2 250 6 903 385 Odd Halvor Moen 
Munkegata 4 og Vår 
Frue kirke 

Gatejuristen 2/2 5 2 183 697 Linn Bauck Schultz gate 8 

Legal Aid 1/1 Ingen 1 515 119 
Martin H. 
Ølstadløkken 

Schultz gate 8 

ByBo 2/1,6 Ingen 1 536 442 Jørn Kusslid Schultz gate 8 

      

Batteriet Midt-
Norge 

3/2,2 2 2 442 471 Eva Fridstrøm Schultz gate 8 

Aksept og 
mestring 

2/1,6 Varierer 1 532 662 
Liss-Tone 
Bakkehaug 

Klostergata 29B 

Nadheim 
Trondheim 

2/1,8 5 1 859 792 
Liss-Tone 
Bakkehaug 

Klostergata 29B 

I jobb, verksted 5/2 6 2 792 062 Eva Hansen Brobak Olav Tryggvasons gate 1 

Søster til søster 2/1,8 Ingen 2 716 448 Thorkild Lote Olav Tryggvasons gate 1 

Arbeidsrommet 1/0,8 9 1 355 970 
Mette M. Baatvik/ 
Emilie Løvset 

Kjøpmannsgata 29/ 
Olav Tryggvasons gate 1 

Kirkens Bymisjon 
kafé, Levanger 

2/1,5 10 2 031 467 Tonje Strugstad 
Håkon den godes gate 
3B 
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har ført til et sterkere fellesskap og «vi-følelse». I løpet av 2020 fikk vi to nye medarbeidere; Mona 

Wagnildhaug som er frivilligkoordinator, og Kamille Nygård, som er gateprest.  

Mona og Kamille, pluss fagansvarlig Odd Halvor Moen og kulturansvarlig Knut Størdal dannet en fast 

kulturkomité som et forum for kreativitet og gode ideer. Her kom ideen om å søke kommunale 

midler til prosjekt «Bålpannekultur» opp. Dette fikk vi støtte til, og dermed kunne vi starte opp 

Bålpannekultur i november. Konseptet handler om kulturformidling utendørs i forbindelse med 

kaffe- og matservering på kirkebakken. Den har blitt et lyspunkt, en vitaminpille i en tid med mye 

bekymring og uro. 

Kort oppsummert, vi har hatt mange artister og sangere på besøk på kirkebakken, både på 

formiddager og på noen fredags- og lørdagskvelder. I perioder da det var mulig i forhold til 

smittevernregler, kunne vi også gjennomføre Taizé-messe, Kulturnatt, Åpen mikrofon og Sangkafé. I 

adventstiden hadde vi adventskalender med musikalsk overraskelse på kirkebakken hver dag klokka 

ett. Bålpannekultur oppleves så positivt at vi tror det har kommet for å bli, også etter 

koronapandemien er over. 

Det åpne koret Liv Laga har hatt 25 øvelser dette året. Det har vært et jevnt oppmøte, med ca 12-18 

korister på hver øvelse. I tillegg til øvelsene på torsdager har koret også deltatt på torsdagsmesser, 

hverdagsbønner og julekonserter.  

I 2020 har vi hatt et fint samarbeid med kunstneren Trygve Skogrand, som har laget utstillingen 

«Brostein-evangeliet» spesielt for oss. Noen av bildene er laget før, men en stor del av utstillingen er 

spesiallaget til Vår Frue. Utstillingen sto fast i Vår Frue kirke i lang tid.  

Etter initiativ fra en deltaker på Kirkens Bymisjons virksomhet «I jobb, verksted», og etter to års 

arbeid for å gjøre det mulig, kom et minnesmerke for mennesker som er døde pga. rusavhengighet 

på plass i blomsterbed utenfor Vår frue kirke. Dette var klart til Verdens Overdosedag 31. august, og 

Kommunens helse- og overdoseteam arrangerte en fin markering. 

 

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Kirkens Bymisjons årlige julekonsert ble gjennomført 2. desember med 50 publikummere til stede på 

to konserter, den ene ble «strømmet» til partnere i næringslivet, til frivillige og andre interesserte. Vi 

fikk sponsorstøtte til nesten alle utgifter tilknyttet konserten. Dermed gikk den med et fint 



Side 18 av 36 
 

overskudd, selv om billettinntektene var relativt små. Trondheim Symfoniorkester & Opera samt 

gjesteartistene Marthe Valle og Andreas Kjerkol Elvenes leverte to flotte konserter.  

Vi legger mye ressurser i høytidene i Vår Frue - åpen kirke. Når byen stenges ned og det oppleves 

som «alle» samler seg i kjernefamilien eller gode venners lag, er det ekstra viktig at vi kan by på 

fellesskap og inkludering. Siden koronasmitten tok seg kraftig opp i Trondheim like før jul, måtte vi 

endre planene våre ganske drastisk to dager før julaften. Vi avlyste den planlagte juletregangen rundt 

grana på Torvet, og en del mennesker ble hjemme for ikke å risikere smitte. Men vi feiret likefullt tre 

gudstjenester (med 50 personer til stede hver gang) inne i kirka. Og samværet på kirkebakken ble en 

sterk og vakker markering av julebudskapet. Vi serverte julemåltid, delte ut julegaver og feiret en 

enkel gudstjeneste der bl.a. Tore Johansen, Jan Magne Førde og Julius Shutu (sang, trompet og 

djembe) spilte. Et magisk øyeblikk oppstod da kirkeklokkene begynte å ringe inn jula samtidig som 

«Deilig er jorden» tonet ut på kirkebakken. 

Med unntak av 1. og 2. juledag, hadde vi samlinger i Vår Frue kirke alle dager i romjulen og 

nyttårshelgen. 

 

 

Kirkebakken utenfor Vår Frue kirke sommer 2020 

 

Gatejuristen Trondheim 

Gatejuristen Trondheim gir gratis og oppsøkende rettshjelp til personer som har eller har hatt 

rusproblemer. Vi er en del av Gatejuristnettverket i Norge, og jobber etter den grunnleggende 

forståelsen av at det er forskjell på å ha rett og å kunne hevde sin rett. I tillegg til å gi individuell 
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rettshjelp til personer i målgruppa, arbeider Gatejuristen for å sette søkelys på systemer og praksis 

som ikke ivaretar den enkeltes rettigheter.  

Legal Aid Trondheim ble opprettet i 2020, med bistand fra Gatejuristen Trondheim i oppstartsfasen. 

Legal Aid Trondheim er organisert som en søster-virksomhet til Gatejuristen Trondheim. Forut for 

etableringen var Gatejuristen det eneste spesielle rettshjelptiltaket i Trøndelag. Dette innebar en 

betydelig ekstra belastning på arbeidskapasiteten ved kontoret. Opprettelsen av Legal Aid Trondheim 

har vært en viktig bidragsyter til at Gatejuristen Trondheim har hatt mulighet til å bistå målgruppen i 

så stor utstrekning i 2020. 

Gatejuristen Trondheim mottok i 2020 570 nye saker, fordelt på 276 ulike klienter. Disse sakene 

kommer i tillegg til saker som ble videreført fra 2019, hvor saksgang ikke var avsluttet. Det har vært 

etterstrebet å ha åpent for mottak av nye saker og åpne dører ved kontoret, så langt som det har 

vært mulig under de rådende omstendigheter. Vi er svært tilfredse med å ha klart å opprettholde et 

svært høyt saksnivå i 2020. 

 

Legal Aid 

Legal Aid Trondheim er et gratis rettshjelptiltak som yter rådgivning og rettshjelp til personer som av 

økonomiske eller sosiale årsaker står utenfor det ordinære rettshjelpstilbudet i Norge. Dette 

lavterskeltilbudet hadde oppstart i juni 2020, og ble opprettet på bakgrunn av at Jushjelpa i Midt-

Norge – det studentdrevne rettshjelptiltaket som var det eneste som drev tilsvarende virksomhet i 

Trondheim – la ned driften i juni 2019. Jushjelpa i Midt-Norge var for øvrig det eneste 

rettshjelptiltaket av sitt slag som eksisterte mellom Hamar og Tromsø. Gatejuristen Trondheim 

merket nokså umiddelbart effekten av nedleggelsen da de mottok en rekke henvendelser fra 

personer med rettshjelpsbehov, som ikke hørte til målgruppen deres.  

Legal Aid sitt mandat er å forsøke å supplere det ordinære rettshjelpstilbudet og sørge for at flest 

mulig har tilgang til rettssystemet. I dette ligger en grunnleggende erkjennelse av at dagens 

rettshjelpsordning er langt ifra tilstrekkelig. I lov om fri rettshjelp er det satt strenge krav til inntekt 

og formue som mindre enn 9 % av befolkningen oppfyller, samt at det bare innvilges støtte til en 

liten gruppe saker.  

I tillegg viser erfaring at graden av veiledning fra offentlige instanser, som er en lovfestet rettighet, 

ofte er utilstrekkelig og i noen tilfeller helt fraværende. Samlet sett fører dette til at en stor andel av 

befolkningen ikke kjenner sine rettigheter og mangler adgangen til å hevde sin rett. 

Ettersom individene i målgruppa ikke vil ha tilgang til rettshjelp andre steder, blir ikke deres behov 

registrert og utgjør derfor store statistiske mørketall når det kommer til kartleggingen av 

rettshjelpsbehovet i Norge. Legal Aid Trondheim bidrar på denne måten til å avdekke disse 

mørketallene og har – sammen med de få studentdrevne rettshjelptiltakene i Norge og Gatejuristen-

nettverket – en unik samfunnsnyttig funksjon. 

Legal Aid Trondheim mottok 87 saker i 2020, fordelt på 67 ulike klienter. Dette til tross for at tiltaket 

ikke åpnet for fullt saksmottak før august pga. fellesferien, samt forsinkelser fra forsikringsselskapet 

side som var nødvendig for offentlig godkjennelse. Så langt det har vært mulig under Covid-19-

pandemien, har tiltaket forsøkt å ha åpent saksmottak i Schultz gate, men periodevis nedstenging 

gjennom høsten har gjort det utfordrende. Til tross for dette har tiltaket lykkes i å nå sine mål for 

året, noe tiltaket er fornøyd med. 
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ByBo 

ByBo er et boligsosialt tiltak som skal hjelpe vanskeligstilte som har utfordringer knyttet til rus, 

psykiatri og/eller krevende adferd, og som mangler bolig eller står i fare for å miste sin bolig. Vårt 

oppdrag er å kartlegge den enkeltes problemer, bistå med å trygge og stabilisere eksisterende 

boforhold og/eller være med i prosessen mot å etablere nye boforhold der det er nødvendig. ByBo 

hjelper også målgruppen i møte med øvrige livsutfordringer som er til hinder for at den enkelte skal 

kunne bo stabilt og godt.  

Vi har et godt samarbeid med offentlig og privat hjelpeapparat. Helse- og velferdskontorene i 

Trondheim er blant våre viktigste samarbeidspartnere. NAV og andre tjenestekontorer i kommunen 

har også vært betydelige medspillere. Internt i organisasjonen har Gatejuristen, Vår Frue - åpen kirke, 

Aksept og mestring og gatepresten vært de vi har samarbeidet mest med. Samarbeidet med Vår Frue 

- åpen kirke har vært spesielt viktig for oss når det gjelder oppsøkende arbeid, da de fleste andre 

treffsteder for vår målgruppe har vært stengt ned eller hatt sterkt reduserte tilbud dette året. 

ByBo har jobbet med 60 personer i 2020. Av disse er 16 personer helt nye for oss. Vi har totalt sett 

bistått med å skaffe 25 personer bolig av fast eller midlertidig art i 2020. ByBo har gjennom hele året 

vært heldige i forhold til pandemien vi står, og har stått i. Driften har stort sett gått som vanlig, med 

de tiltak som det offentlige samt arbeidsgiver har innført i forhold til smittevern. Våre klienter har 

vært mye forhindret fra å ha kontakt med nettverket pga. pandemien, ByBo sin sosiale rolle har 

derfor vært vesentlig forsterket gjennom året for å forebygge ensomhet. 

Forskjellen mellom fattig og rik vises særdeles godt på boligfronten. Dette gjelder om vedkommende 

har uføretrygd, er minstepensjonist, eller sliter med utfordringer som rus og eller psykiatri. Stadig 

flere mennesker tar kontakt med ByBo for hjelp, spesielt enslige med svak økonomi. 

 

Batteriet Midt-Norge 

Batteriet Midt-Norge (BMN) er et ressurssenter for organisasjoner, grupperinger og enkeltpersoner 

som jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Vi bistår med egenorganisering, 

selvhjelp og påvirkningsarbeid. På BMN tilbyr vi veiledning, kurs, lokaler og utstyr, nettverk og en 

årlig konferanse. Batteriet skal bidra til at avstanden mellom marginaliserte grupper og 

beslutningstakere reduseres, ved å bidra til økt slagkraft i organisasjonene. 

På tross av pandemien har vi gjennomført de aller fleste av årets kurs, to av dem ble omgjort fra 

fysisk oppmøte til digital deltakelse. Året har ellers vært preget av politisk arbeid og synliggjøring av 

Kirkens Bymisjon sin rapport «Snakk om fattigdom», arbeid med en håndbok for sosiale 

entreprenører (håndbok for Batteriene), arbeid med organisasjonen «Mennesker i Limbo» (MiL), 

styrking av rutiner og strukturer, samt digital læring. 

Arbeidet i MiL har vært sårbart i forbindelse med pandemien. I vårhalvåret fikk også denne gruppa en 

sentral akutt problemstilling, da asylmottaket der de fleste medlemmene bor skulle nedlegges. 

Mobilisering mot, og synliggjøring av deres bosituasjon ble da hovedfokus i arbeidet. Saken endte 

med at mottaket består, med færre plasser og nye eiere. Selv om en del av medlemmene i MiL ble 

flyttet til andre mottak i denne prosessen oppleves, det som vesentlig for resultatet at deres 

stemmer kom fram i det offentlige rom. Vi har også hatt et godt samarbeid internt med Legal Aid. 
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Dette har ført til at mange av medlemmene i MiL har blitt møtt på sine ønsker om å få veiledning i 

forhold til sin egen asylsak. 

   

Mennesker i Limbo på Søndagsrevyen 8. mars         Kurs i å søke tilskuddsmidler 

 

For året 2020 blir statistikk irrelevant, da rammene for både utlån av lokaler og veiledning har vært 

bestemt av pandemi-situasjonen. Vi har ikke systematisert veiledning gjort via e-post, telefon eller på 

nett, men det er helt tydelig for oss at vi har hatt mindre kontakt med målgruppa enn i normale år.  

Selv om vi ikke kan vise til tall og statistikk, kan vi trekke fram organisasjoner som har kommet til, og 

som vi har jobbet mye med over lengre tid. «Sterkere sammen» og «Muligheter for alle» (Mufa) er 

nye organisasjoner som har fått hjelp til oppstart hos oss, og som i løpet av året er kommet langt 

med sitt arbeid. Dette er organisasjoner som på sikt ønsker å bli sosiale entreprenører.  

«Forandringsfabrikken Trøndelag» har også jobbet mye sammen med oss, og har i store deler av året 

hatt kontorplass hos BMN. I februar deltok vi for første gang også som støtte i et møte med rådgivere 

til helseministeren i Helsedepartementet. Dette for å være med på å synliggjøre arbeidet i stiftelsen 

FIRE, og å støtte deres behov for tilskudd over statsbudsjettet. 

 

Aksept og mestring 

Aksept og Mestring skal være en del av et helhetlig tilbud til mennesker som lever med hiv i Midt 

Norge, gjennom å tilby samtaler, praktisk bistand, møtested og informasjon. Vi skal spre kunnskap og 

redusere nysmitte gjennom vårt informasjonsarbeid og tilbud om hiv-hurtigtest, samt være en 

nettverksbygger lokalt og nasjonalt til våre samarbeidspartnere. 

Aksept og Mestring har gjennom 2020 hatt et stort trykk på en-til-en samtaler og våre 

samlingspunkter som åpne kvelder, tirsdagskaffe og nettverksmøter. Vi har hatt tett oppfølging av 

hver enkelt deltaker regelmessig gjennom hele pandemien, både med hensyn til den enkeltes behov 

og for å gi ut riktig og god informasjon om covid-19. Faglige nettverksmøter har i stor grad blitt flyttet 

til digitale plattformer. Vi har likevel kunnet ha 11 fysiske undervisningsoppdrag for ulike 

migrantgrupper på asylmottak, voksenopplæringen, og for helse og sosialfaglige ansatte og 

studenter.  Samtale- og testtilbudet har vært godt besøkt gjennom året. Vi har et godt samarbeid 

med sykehus og kommunale tjenester lokalt, og nasjonale aktører på hivfeltet. 

Da året var over, hadde vi gjennomført 716 individuelle samtaler og blitt kjent med 14 nye i 

målgruppen (mennesker som lever med hiv). Fra 2014 har vi da vært i kontakt med 102 mennesker 

(50 kvinner og 52 menn) i vår region. Det er ulike grunner til at folk benytter seg av vårt 
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samtaletilbud, noen ønsker en samtale om ulike tema direkte relatert til hivdiagnosen, tema som 

arbeid, familie og bolig går igjen, samt støtte til kontakt med det øvrige hjelpeapparatet som NAV, 

UDI, tannlege, lege, husbanken mm. Mange hos oss har migrantbakgrunn (80 av 102) så det har også 

vært mange samtaler om covid-19 dette året. Ved nedstenging i mars ble mange av samtalene flyttet 

over til telefon- eller videosamtaler, og vi har gjennom hele året vært svært tett på våre brukere - 

spesielt de som bor alene og/eller har lite nettverk. Det ble tatt 93 hivtester, noe som er litt mindre 

enn normalt på grunn av perioder med nedstenging. 

På tross av covid-19 har vi kunnet gjennomføre mange av våre treff, men med noen forbehold, som 

antallsbegrensning og påmelding. Mange av kveldene har vært rene sosiale samlinger med middag, 

grilling og tur. Vi har også hatt temakvelder på åpen kveld og Tirsdagskaffe, som er et lavterskelmøte 

med fokus på det sosiale. 

  

Elahe Taheri og Christina Hansen, ansatte i Aksept og mestring 

 

Nadheim Trondheim 

Nadheim Trondheim er et tilbud for mennesker som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Vi tilbyr 

samtaler, informasjon og veiledning, helsehjelp og et trygt møtested.  Vi deler ut preventivt utstyr og 

tilbyr testing for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi er del av et faglig nettverk lokalt og nasjonalt.  

Nadheim Trondheim kunne endelig i begynnelsen av 2020 invitere inn til vårt helt eget sted, og har 

gjennom hele året kunnet tilby samtaler og veiledning fysisk og/eller digitalt. Totalt har vi vært i 

kontakt med 63 unike personer; 48 kvinner, 13 menn og 2 transkvinner. Vi har hatt 50 

veiledningssamtaler på telefon, 82 besøk, hvor 32 har vært oppfølgingssamtaler og 50 har vært drop-

in besøk (førstegangsbesøk i 2020).  Vi har tatt kontakt på 253 ulike annonser i Trøndelag. 

Hovedvekten av de vi møter har migrantbakgrunn, dette ser vi også på ulike nettsteder der vi jobber 

oppsøkende. Men vi har et stort fokus på å utforske nye arenaer for salg av seksuelle tjenester, for å 

komme i kontakt med flere i vår målgruppe. Dette året er det gjort et stort stykke arbeid med å 

skaffe til veie utstyr og lage rutiner og prosedyrer for å få et legetilbud på plass. Fra november har vi 

gjennomført 8 legekonsultasjoner med lege og sykepleier. Totalt har vi delt ut 31 640 kondomer. Ved 

utgangen av 2020 hadde vi fått på plass Lege nr. 2 som skulle starte opp etter jul og dele legevisitten 

med første lege. 
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En svært viktig del av arbeidet vårt er det oppsøkende arbeidet rettet mot vår målgruppe. Dette skjer 

i hovedsak gjennom at vi tar direkte kontakt ved å ringe eller sende melding på sms eller What`s app 

til annonser på ulike nettsider. Vi har gjort anslagsvis 500 henvendelser gjennom året. Noen svarer og 

takker for meldingen, mens andre hører vi ikke fra. Likevel dukker det opp folk på drop-in som har 

mottatt SMS uten at de har svart oss tilbake. Med andre ord, det nytter å sende ut informasjon om 

tilbudet vårt, selv om vi ikke får svar. 

I tillegg til helsehjelp og samtaler, har vi hatt fokus på frivillighet og rekruttert 4 frivillige norsklærere 

(studenter i lektorutdanningen ved NTNU) og 4 språk/kulturtolker (spansk, ukrainsk, russisk og polsk) 

som har bidratt med sin kunnskap inn i virksomheten. Dette har vært svært nyttig både med tanke på 

å kunne tilby norskundervisning, få hjelp med oversetting av materiale, og tolk i samtaler og faglige 

diskusjoner om kultursensitivitet. 

Nadheim Trondheim har lagt bak seg sitt andre år. Året har vært preget av en pandemi som har hatt 

stor innvirkning på vårt arbeid som virksomhet. Men aller viktigst er det at dette året har vært svært 

vanskelig for de menneskene vi er i kontakt med. Før oppstart av Nadheim Trondheim, var det en 

usikkerhet rundt behovet for et prostitusjonstiltak i Trondheim, og vi hadde liten oversikt over 

hvordan situasjonen i byen var. Ved utgangen av 2020 er vi sikre på at det er riktig å kunne tilby et 

trygt sted for samtaler, helsehjelp og et felleskap. 

 

I jobb, verksted 

I jobb, verksted består av tre ulike verksteder; Engleverkstedet, Brosteinverkstedet (som er i 

samarbeid med - og i lokalene til Nidaros Restaureringsarbeider), og Produktutviklingsverkstedet 

(PUV), som lager produkter av andre materialer. Fellesnevneren for alle tre, er at alle produkter lages 

av gjenbruksmaterialer.  

Disse arbeidstiltakene skal gi mening og et raust fellesskap til mennesker som for tiden ikke er del av 

det ordinære arbeidslivet. Årsaker kan være fysisk sykdom, psykiske utfordringer og/eller 

utfordringer knyttet til rus. Arbeidet skal tilpasses den enkeltes utfordringer og behov så godt det lar 

seg gjøre. Deltakerne jobber fra 1 til 3 dager per uke, alt etter kapasitet og dagsform. Målet er at 

deltakelse i et av våre verksteder skal bidra til økt livskvalitet og gi håp og mening til livet. Som 

deltaker får man motivasjonspenger for de dagene man er på jobb, disse pengene har også blitt 

utbetalt når verkstedene har vært nødt til å holde stengt pga. smitteverntiltak. Vi har ikke hatt større 

fravær på verkstedene enn vanlig, utover de begrensningene smittevernreglene har satt. 

Verkstedene gir per i dag arbeid til 12 deltakere.  

Vi har i 2020 etablert oss godt i Olav Tryggvasons gate 1. Større lagerplass og bedre fasiliteter har 

bidratt positivt til trivsel for både deltakere og ansatte. Vaffelmandager er et sosialt fellesskap som er 

viktig å videreføre. 

På julemarkedet 2020 fikk vi pris for «årets utstiller i trebod», det var årets viktigste anerkjennelse 

for oss. Begrunnelse for utmerkelsen var blant annet at «Kirkens Bymisjon selger unike, ombrukte 

varer med kjærlighet», og at vi «uoppfordret forteller historien bak alle produktene, hvordan de blir 

laget, og om menneskene som står bak produktene». En slik utmerkelse betyr mer for I jobb, 

verksted og Kirkens Bymisjon enn noe salgstall. Det er ikke bare produktene som skal selges, det 

viktigste er at våre verdier også vises og kjennes utad. 
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Vi hadde en plan om å delta på julemarkeder på Oppdal, Levanger og Orkanger, men disse ble alle 

avlyst pga. koronasituasjonen. Våre salgskanaler er først og fremst Kirkens Bymisjon butikk i 

Fjordgata 9B, Kirkens Bymisjon sin nasjonale nettbutikk, og julemarkedet i Trondheim. 

I jobb, verksted er et resultat av TV-aksjonen 2018. Midlene fra TV-aksjonen varer ut 2021 og 

utfordringen blir å være bærekraftig etter 2021. Den største utfordringen er den økonomiske 

bærekraften. Hvordan kan vi vise oss så tydelig og gjøre oss så synlig at byen kjenner at de trenger 

dette arbeidstiltaket som I jobb, verksted er? Målet for I jobb, verksted er å tilby et godt 

arbeidsfellesskap til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Når arbeid 

betraktes som mer enn lønnsarbeid, blir lønn som bærende element i arbeidsforholdet mindre viktig. 

I våre verksteder er mestring, økt selvfølelse og deltakelse i sosiale fellesskap viktigere mål å nå, enn 

fastsatte produksjonsmål. 

 

Julemarkedet 2020, vår trebod i venstre hjørne  

     

F.v.: Diplom for «Årets utstiller i trebod», kollega Christella Munezero og fagansvarlig Eva H. Brobak, 

glassengel og brosteinslys fra Trondheims gater. 
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Søster til Søster/Bror 

«Søster til søster» (Sts) og «Bror» er voldsforbyggende kurs og nettverkskonsept. Prosjektene tar 

utgangspunkt i at minoriteter, på tross av sårbarhet, har unike ressurser og er viktige aktører med 

betydelig påvirkningsevne med tanke på å avdekke, lindre og stoppe vold. De har flerkulturell 

forståelse, er flerspråklige og har viktige nettverk. I tillegg yter de ofte betydelig økonomisk og 

psykososial støtte i sine nettverk. De representerer også en gruppe hvor svært mange ikke får brukt 

sine ferdigheter og kapasitet fullt ut pga. utfordringer rundt språk, utdannelse osv. Prosjektene 

mobiliserer gjennom et kursopplegg som gjør minoriteter bedre i stand til å spre informasjon og 

holdninger samt gi kompetent støtte i sine nettverk knyttet til vold i nære relasjoner, 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 

Prosjektet Seksuell helse etter kjønnslemlestelse er nytt av 2020 og har som formål å frembringe 

kunnskap rundt hvordan man kan få god seksuell helse etter kvinnelig omskjæring. Prosjektet 

inkluderer menn og kvinner fra land med sterke tradisjoner for omskjæring av kvinner. Prosjektet 

følger en «kunnskapsbasert praksis»- modell for utvikling, kunnskap og innhold. 

I 2020 har vi gjennomført 12 kurs med en stor bredde både på fag og målgruppe. Herunder Sts-kurs, 

Bror-kurs, og kurs for og med samarbeidspartnere. For første gang var kursholderne på Sts-kurs to av 

deltagerne fra Bror som har blitt kursholdere (i tillegg til deltagere fra Sts).  Det å ha mannlige 

kursholdere på Sts-kurs, var i stor grad en positiv opplevelse. Det har vist seg å både redusere 

fordommer og bidra til refleksjon. 

I tråd med ønske fra Trondheim kommune har vi fokusert mer på jobb og støtte rundt jobbsøking. 

Det har blitt positivt mottatt og er til dels en naturlig påbygging av Sts-konseptet i tråd med utvikling 

av kursholdere. 

Søster til søster har gjennom året fulgt opp flere voldsutsatte og bistått at kvinner har kommet ut 

ekteskap med svært høyt og usunt konfliktnivå. Vi har også bistått kompetanseteamet i saker hvor 

kvinner og barn har blitt holdt i utlandet mot sin vilje. 

 

Arbeidsrommet 

Arbeidsrommet har blitt en godt etablert arena for arbeidstrening og personlig utvikling for fattige 

tilreisende EØS-borgere, flyktninger, personer i arbeidstrening/arbeidsavklaring og frivillige. 

Arbeidsfellesskapet er preget av trivsel, glede og mestring. Det at vi har opplevd suksess med 

produktene våre i form av mange gode tilbakemeldinger og høye salgstall gir stolthet og løft i 

hverdagen. Å se hverandre og lære av hverandre er viktig. Læring og utvikling skjer for alle, og det 

varierer fra en situasjon til en annen hvem som lærer bort og hvem som lærer. 

Vi ser at det å være med på å utvikle produkter, lære seg ulike håndverk, lage produktene, samt 

levere dem til forhandler, gir både stolthet og mestringsfølelse. En arbeidsdag på Arbeidsrommet er 

med på å gi mening i livet. Produksjon, opplæring og samtaler er med på å peke framover mot nye 

mål.  For fattige tilreisende bidrar Arbeidsrommet med en liten inntekt og en slags normalitet i et 

ellers svært stressende liv. 

Dette året har 21 personer vært involvert i driften, fem av disse er fattige tilreisende, og tre personer 

var i praksis hos oss gjennom INN.  Koronapandemien har ført til at flere har deltatt sjeldnere i 2020. 

Som i 2019 har vi heller ikke hatt kapasitet til å ta imot så mange i arbeidsavklaring eller annen type 
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praksis som tidligere. Det har heller ikke vært hensiktsmessig å rekruttere nye frivillige da vi allerede 

måtte begrense antallet per dag på grunn av smittevern. 

Vår avtale med den nasjonale nettbutikken om en årlig bestilling av 1000 17.mai brosjer, og 

glassbrikker fortløpende, har vært viktig for oss. Med færre besøkende i Kirkens Bymisjon butikk og 

på julemarkedet, samt at andre julemarkeder ble avlyst, har dette vært en trygghet i et usikkert år. Vi 

har måttet prioritere å produsere så mye som mulig av håpsbrosjer og glassbrikker for å få mest 

mulig salgsinntekter fra nettbutikken. 

I 2020 fikk vi virkelig erfart hvor viktig et slikt arbeidstiltak og fellesskap er for deltakerne på 

Arbeidsrommet. For flere av deltakerne er Arbeidsrommet det eneste nettverket de har, og den 

eneste plassen de kan spørre om hjelp. Det har også vært et viktig møtested for å opplyse om, og 

diskutere korona og smittevern. Det har i tillegg vært viktig for de fattige tilreisende å ha en 

økonomisk sikkerhet, da de fikk betalt under nedstenging. 

 

 

Håpsbrosje, hekleteppe og glassbrikker fra Arbeidsrommet 

 

Kirkens Bymisjon kafé, Levanger 

Kirkens Bymisjon Kafé er en tradisjonell kafé der møter mellom mennesker og positive opplevelser 

skal være i fokus. Vi ønsker å være et sted som legger til rette for hygge, fellesskap og aktivitet. Målet 

vårt er å skape samhold og å jobbe for at folk skal oppleve seg sett og inkludert - uavhengig av hvem 

man er. Vi har gjester i alle aldre, fra mange land og fra mange samfunnslag, dette gir oss et godt 

mangfold som oppfordrer til videre inkludering. Vi har en liten, men variert meny med suppe, 

påsmurt mat og litt godsaker. Vi jobber aktivt med å holde prisene nede så vi er tilgjengelige for så 

mange som mulig. 

Kirkens Bymisjon kafé startet som et tv-aksjonsprosjekt, og hadde offisiell åpning i august 2020. Etter 

dette har vi arrangert flere gratiskonserter, etablert en fast strikkekafé, fått på plass flere 

studenttiltak, og tatt imot ungdommer på praksis og voksne på arbeidsutprøving.  

Vi har fått mange gode samarbeidspartnere i byen, blant andre Frivilligsentralen, Levanger 

kommune, Røde Kors, Sanitetskvinnene, 8.mars komiteen, og kulturkomiteen i kommunen. Gjennom 
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samarbeid med disse har vi vært med på å sette søkelys på viktige tema som barnefattigdom, 

ensomhet og utenforskap. Dette skal vi fortsette med. 

 

         

  ' 

Øverst fra venstre: et lite utvalg fra kakedisken, besøk av Levangeroktetten på Kirkens Bymisjon sin 

aksjonsdag den 2. november, egenprodusert julebakst - og kafeen sin fasade når bord og stoler ikke 

står ute. 
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SEKSJON STØTTE 

 

Organisasjonens støttefunksjoner har vært ledet av Arild Fehn frem til 28.02.2020. Fehn gikk ut i et  

2-års vikariat frem til 28.02.2022 (senere forlenget til 01.08.22). Vikarierende administrativ leder er 

Roger Karlsen fra 14.04.2020 til 28.02.2022 (senere forlenget til 01.08.22). Seksjonen hadde 10 

ansatte, fordelt på 8,5 årsverk frem til 30.09.2020, inkludert HR-Leder. Fagansvarlig for marked og 

kommunikasjon, Kine Vestad, sluttet i sin stilling 30.09.20 Administrasjonskonsulent Unni Solheim 

gikk inn i 60 prosent engasjement som konsulent marked og kommunikasjon f.o.m. 01.10.20. Etter 

30.09.20 har Støtte hatt 9 ansatte fordelt på 7,9 årsverk. Støtte skal sammen med daglig leder 

iverksette styrets vedtak og sørge for at vi er i stand til å lede og utvikle virksomheten, sikre 

økonomien og serve tiltakene på best mulig måte. Tilretteleggingen skjer innenfor områdene 

økonomi, personal, marked og kommunikasjon, næringsliv, eiendomsforvaltning, strategi og 

organisasjonsutvikling. Vi bidrar til utviklingen av det nasjonale nettverket gjennom deltakelse i 

Fellesrådet for Kirkens Bymisjon i Norge (FBN), og nasjonale fagforum.  

Virksomheten finansieres gjennom driftsavtaler, offentlige tilskudd, og innsamlede midler fra 

næringsliv og private givere. Av totale inntekter kommer 60 % fra offentlige tilskudd, 31 % fra 

innsamlede midler og 5,8 % fra salg av tjenester. Økonomirådet har bidratt med kompetanse 

innenfor økonomi og forvaltning. Rådet har vært ledet av Jon Tore Dokken. 

 

Personal, arbeidsmiljø og samarbeid 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim (SKBT) er fortsatt en IA-bedrift og jobber etter de 2 nasjonale 

målsetningene som ble etablert for 4 årsperioden 2019 – 2022. Disse er: Redusere sykefraværet med 

10% i den kommende 4 årsperioden (2019-2022), og redusere frafallet fra arbeidslivet. Økt fokus på 

å få langtidssykmeldte tilbake i jobb. 

I mars 2020 inngikk SKBT en avtale med Stamina Helse AS om leveranse av bedriftshelsetjenester. 

Dette har vært et fruktbart samarbeid, og vi har etablert en samarbeidsplan, HMS-mål og fått nye 

rutiner for årlig gjennomføring av vernerunder inkl. risikokartlegging ved alle våre 21 virksomheter. 

Disse vernerundene ble gjennomført i perioden august – oktober, og alle oppfølgingssaker er fulgt 

opp og løst.  

Etiske retningslinjer ble utarbeidet og implementert i vår digitale arbeidsavtale for ansatte.  

Arbeidsgiver og tillitsvalgte har gjennomført 4 kontaktmøter og 24 saker ble drøftet. 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 5 møter (hvorav ett ekstraordinært ifm. koronapandemien) og 

behandlet 26 saker.  Avvik, sykefravær, vernerunder inkl. risikokartlegging og aktuelle hendelser er 

faste poster på dagsorden. 

I forbindelse med koronautbruddet og den nasjonale nedstengingen i mars 2020 ble det etablert en 

nasjonal beredskapsgruppe hvor daglig leder var fast deltaker. Vi har også hatt en lokal 

beredskapsgruppe (bestående av ledergruppen). Vi har gjennomført mange møter og gitt 

fortløpende skriftlig informasjon til ansatte vedr. hvordan vi alle skal forholde oss til de enhver tid 

gjeldende restriksjoner.   

Totalt sykefravær i 2020 var 4,8 % som er 0,4% lavere enn 2019 (5,2 %).   



Side 29 av 36 
 

Ved utgangen av året hadde stiftelsen 71 ansatte i hel og deltidstidstillinger, tilsvarende 58 årsverk.  

Stiftelsen skal arbeide for en personal- og arbeidsgiverpolitikk som sikrer likestilling mellom kvinner 

og menn med hensyn til lønn, arbeidstidsordning, avansement og rekruttering. Kjønnsfordelingen er 

som vist her:  

 

 

Marked og kommunikasjon 

Strikkedugnaden i 2020 var preget av store begrensninger i forhold til smittevern.  

Vi oppfordret til gjenbruk og til å strikke sett med oransje skjerf, luer og vanter. Fokuset ligger på at 

de oransje strikkeplaggene er for alle, budskapet er at vi står sammen for et varmere samfunn. Vi fikk 

inn mange fine bidrag, også dette året. Strikkegleden var stor, både hos unge og eldre. Kirkens 

Bymisjon butikk i Fjordgata 9B var innleveringssted for strikkedugnaden i Trondheim. Kirkens 

Bymisjon kafé, Levanger, hadde også stor aktivitet rundt dugnaden, både i forhold til innleveringer og 

ønske om å få oransje strikkeplagg.  

På selve aksjonsdagen mandag 2. november, fikk vi drahjelp fra mange butikker i Trondheim sentrum 

som takket ja til å synliggjøre skjerf og budskap om juleaksjonen i sine utstillinger og butikkvinduer. 

Flere butikker på Levanger gjorde det samme. 

Mange strikkeplagg ble delt ut fra våre virksomheter, og Rockheim lyste oransje i tre dager (2.-4. 11.) 

med rulleteksten "Et varmere samfunn". Aksjonsdagen markerer hvert år starten på vår juleaksjon 

«Gled en som gruer seg til jul».  

På tross av pandemi og økonomisk dårlige tider for mange, har de private giverne ikke sviktet Kirkens 

Bymisjon gjennom dette året. Det ser ut som at mange har vært klar over viktigheten av fortsatt å 

støtte ideelle organisasjoner som når ut til noen av de dårligst stilte i samfunnet. Dette er vi svært 

takknemlige for.  

Sosiale media ved årsskiftet: Vi er aktive i sosiale medier og jobber for å gjøre oss synlige. Vi har en 

side på Facebook som inkluderer alle virksomhetene i SKBT, denne er likt av 23 100 kontoer og har 

nesten like mange følgere. Bursdagsinnsamlinger økte i denne kanalen i desember.  

I tillegg til siden for kirkens Bymisjon, Trondheim, har mange av virksomhetene egne Facebook - og 

Instagramsider for å holde kontakt med sine brukere, støttespillere og andre interesserte. 

Hovedsiden vår på Instagram har 850 følgere, her la vi ut 55 varierte poster fra ulike virksomheter 

gjennom året. Side for Kirkens Bymisjon, Trondheim på LinkedIn ble opprettet 03.01.20. Her deler vi 

alle ledige stillinger som blir lagt ut i Trøndelag, i tillegg til poster som er relevante i forhold til 

næringsliv og ambassadører. 
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På høsten begynte vi å jobbe med googleoppføringen vår, for å gjøre oss enda mer synlige på nett.   

16 683 søk ble registrert på Kirkens Bymisjon Trondheim i desember 2020.  

     

F.v.: Kollega Mona Wagnildhaug, Kirkens Bymisjon kafé, Levanger, Rockheim lyste oransje for oss. 

 

Næringsliv 

Vi har i 2020 fornyet avtalene med 5 av våre faste samarbeidspartnere, vi har ingen nye 

samarbeidspartnere fra dette året og vi har heller ikke mistet noen.  På grunn av restriksjoner knyttet 

til Covid-19 har ingen ansatte fra samarbeidspartnere deltatt i arbeidet vårt dette året, med unntak 

av noen få personer som stod i boden vår på julemarkedet i Trondheim.  

I vårt Advisory Board, som består av 5 ledere fra samarbeidspartnerne, var det planlagt et felles møte 

i februar. Pga. Covid-19 situasjonen ble det avholdt individuelle møter på høsten i stedet for. Dette er 

et viktig og nyttig forum for oss i arbeid med næringslivet.  

Vi har vanligvis mange arrangementer i løpet av et år, både rettet mot næringslivet og mot et mer 

generelt publikum. Noen av disse lot seg ikke gjennomføre i 2020, mens andre igjen kunne 

arrangeres med noen modifikasjoner. Vi fikk også anledning til å teste ut noen nye konsepter. 

Arrangementer i 2020: 

- Frokostseminar i juni, i samarbeid med NiTs kvinnenettverk GRO-nett, og med et begrenset antall 

deltakere pga. restriksjoner. Tema var «Kvinnene vi ikke ser», med foredrag fra Kirkens Bymisjon sine 

virksomheter Nadheim og Home-Start Familiekontakten. 

- Golfturnering: Vår samarbeidspartner Danske Bank arrangerte, sammen med Danica Pensjon og 

oss, golfturnering på Byneset Golfklubb i juni. Dette ble en stor suksess i golfmiljøet, og inntektene 

gikk til sommeraktiviteter for barnefamiliene på Trofast og Home-Start Familiekontakten. 

Golfturneringen ble også en inspirasjon for Danske Bank i Oslo, som arrangerte en tilsvarende 

turnering på Miklagard Golf, til inntekt for Skattkammeret i Oslo.  

- Julekonsert: Vi arrangerte to julekonserter den 2. desember kl. 18.00 og 20.00 i Vår Frue kirke, med 

Marthe Valle og Andreas Elvenes som artister. Som tidligere år, var vi så heldige å ha med oss en 

gruppe strykere fra Trondheim Symfoniorkester og Opera. På grunn av smittevernregler kunne vi 

bare legge ut billetter til 50 publikummere på hver konsert, men solgte billetter til streaming fra 

konserten kl. 18.00 i tillegg. Dette ga oss muligheten til å kunne dele denne konserten gratis med alle 

våre frivillige og gjester. Streamingen ble gjort mulig takket være bidrag fra tre av våre gode 

samarbeidspartnere, E.C. Dahls Eiendom, Danske Bank og OBOS.   
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Arrangement som måtte avlyses på grunn av smittevernregler: 

- Næringslivsfrokosten i samarbeid med NiT, som har vært et fast arrangement på høsten, ble avlyst. 

Denne ble ikke erstattet av noe annet arrangement. 

- Det årlige lutefisklaget for samarbeidspartnere og støttespillere ble avlyst. Vi planla å erstatte dette 

med en rekke lunsjer som skulle avholdes i mindre grupper i våre egne lokaler. Disse ble vi imidlertid 

nødt til å avlyse i siste liten da smittesituasjonen forverret seg i denne perioden.  

- En planlagt julelunsj med næringslivet på Levanger ble avlyst av samme grunn.  

- Den planlagte adventskonserten med Magnolia Jazzband, i samarbeid med Erik Frederiksen, ble 

også avlyst. 

Vi har i arbeidet med næringslivet et stadig økende fokus på FNs bærekraftmål. Vi opplever også at 

mange bedrifter etter hvert stiller krav til et slikt engasjement relatert til ulike former for samarbeid. 

Vi har styrket vår kompetanse på dette området i 2020, og kommer til å fortsette med det i tiden 

framover. 

Selv om 2020 var et svært spesielt år hvor mange i næringslivet led store tap, opplevde vi likevel at 

engasjementet og givergleden knyttet til det arbeidet Kirkens Bymisjon utfører, økte. Dette er vi 

svært takknemlige for på vegne av våre deltakere, gjester og brukere, og det gjenspeiler også den 

solidariteten og dugnadsånden samfunnet vårt har vært preget av siden mars 2020. Tusen takk! 

 

  

Golfturnering på Byneset Golfklubb i juni, næringslivsansvarlig Kari Lian nederst til høyre 
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Styret har hatt følgende sammensetning etter valg og konstituering: 

Anne Guttormsen Vinsnes (leder), Eldfrid Øvstedal (nestleder), Bjørn Egil Ramse Berg, Siv Mari 

Forsmark. 1 vara: Astrid Kähler, 2 vara: Lise Andersen Wiseth, Linn Marita Bauck (ansatt), vara: 

Veslemøy Dalseg (ansatt), Hildegunn Dømbe Hermansen, vara: Kjell Erik Ullmann Øie  

 

Representantskapet har bestått av:  

Brit Skjelbred (leder), Torhild Hovednak, vara: Camilla Lehtivuori , Per Winsnes, vara: Britt-Arnhild 

Wigum Lindland, Ragnhild Jepsen, vara: Andreas Hilmo Grandy-Teig , Ingrid Finboe Svendsen, vara: 

Ann Hågensen, Ingun Synnøve Bøe, vara: Marte Solbakken Leberg , Bjørn Soknes, vara: Gunhild 

Singsaas og Solveig Oftedal, Bodil Øwre-Johnsen, Jon Steinar Bjørgum, 1. vara: Runa Svare, 2. vara: 

Olav Stenhaug, Kåre Dag Mangersnes, vara: Ottar Leines 

 

Økonomirådet: Jon Tore Dokken (leder), Bente Sjøbakk, Amund Jensen, Tore E. Dahl, Lise Andersen 

Wiseth, Carina Solbakken (ansatt), Odd Anders With (daglig leder) og Roger Karlsen (adm.leder) 
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Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim, samlet for alle avdelinger og prosjekter 

     

     

   Note 2020 

ANSKAFFEDE MIDLER   

Tilskudd    

 Offentlige   

  Statlige 2,18 24 846 928 

  Kommunale 2,18 11 363 000 

 Andre 3,18 950 573 

Innsamlede midler, gaver mv. 4,18 18 390 865 

   

Opptjente inntekter fra operasjonelle 
aktiviteter   

 

Aktiviteter som oppfyller organisasjonens 
formål 5 3 524 874 

 Aktiviteter som skaper inntekter 6 694 113 

Finans og investeringsinntekter 7 416 964 

   

SUM MIDLER   60 187 317 

     

     

FORBRUKTE MIDLER   

Kostnader til anskaffelse av midler   

 Innsamling 8 3 980 468 

 Eiendom 8,14 800 992 

Kostnader til organisasjonens formål 1,9,10,11,14,18,19  

 Arbeidstiltak  8 103 833 

 Barn og unge  14 951 937 

 Behandling og helsehjelp  1 469 089 

 Boligtiltak  1 294 540 

 Eldreomsorg   

 Fattigdomstiltak   

 Flerkulturelt arbeid  2 563 028 

 Frivilligsentralen  1 964 059 

 Gatenært  7 543 418 

 Kafeer og aktivitetshus  1 466 919 

 Miljøtiltak  1 096 214 

 Åpen kirke  7 425 017 

Administrasjonskostnader 9,12 3 151 064 

Finanskostnader   
SUM FORBRUKTE MIDLER   55 810 578 

 Skattekostnad  21 -28 078 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT   4 348 661 
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TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL  2020 

Grunnkapital   

Annen bunden formålskapital   
Formålskapital med eksternt pålagte 
restriksjoner   

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 16 374 386 

Annen formålskapital 17 3 974 275 

SUM DISPONERINGER   4 348 661 
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Vi «dro til Bloksberg» for å finne nye lokaler til to av våre virksomheter, Aksept og mestring og 

Nadheim Trondheim. I januar 2020 kunne vi innvie denne flotte gamle villaen på Øya til deres bruk. 

 

Bilde av fasaden til Kirkens Bymisjon butikk i Fjordgata 9B 
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