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Kirkens Bymisjon

Fra leder - mot fremtiden

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 for så mange, kunne vi med stor 
frimodighet praktisere slagordet «Rom for alle».

Aktiviteten har vært stor i 2020, tross pandemieffekter. 
Vi, som andre, har i perioder måttet redusere våre til-
bud. Og vi har gjort hva vi kan for å minimere konse-
kvensene av dette for våre brukere.

Vi har ikke gått til permitteringer, slik noen andre bymi-
sjoner har vært nødt til å gjøre. Det er også hyggelig 
å se at andre har sett oss under pandemiutfordringe-
ne, noe som har bidratt til gode gaveinntekter.

Onsdag 22. januar 2020 rundet Kirkens Bymisjon 165 
år. Etableringen av Foreningen for indre Mission i 
Christiania i 1855 var en kirkelig reaksjon på den so-
siale nøden som fulgte i kjølvannet av industrialiserin-
gen og urbaniseringen. Uten en velferdsstat, var det 
de diakonale organisasjonene som satte i gang hjel-
pearbeid. Et grunntrekk i Kirkens Bymisjons historie har 
vært ønsket om å være nær hos de vanskeligst stilte i 
samfunnet, og etablere tiltak preget av “hjelp til selv-
hjelp”. Denne tilnærmingen til diakonien preger arbei-
det vårt også i dag.

Vi er en del av en større Bymisjons-familie. Vi er til 
sammen 12 stiftelser som er til stede i alle landets re-
gioner.  

Vi ser i dag at det er store utfordringer knyttet til split-
telse, uro og avmakt i samfunnet. I perioden 2020 – 
2025 skal vi derfor stå sammen for å styrke håp og 
fremtidstro. Og vi skal gjøre en ekstra innsats overfor 
barn og unge. Utenforskap skal møtes med fellesskap. 
Avmakt skal møtes med muligheter. Kraften i uro skal 
omsettes til handling.  
 
Takk for dine bidrag i 2020. Velkommen til å ta del i 
vår visjon og i vårt fellesskap.

Fra en entusiastisk start i 1990 i Stavanger finnes i dag 
Kirkens Bymisjon Rogaland i 10 av regionens kom-
muner; Ullensvang, Stord, Sveio, Tysvær, Haugesund, 
Karmøy, Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger.  
Kirkens Bymisjon i Rogaland har til sammen 35 små 
og store tiltak og virksomheter. De fleste av våre tiltak 
drives dels på offentlig støtte, men like mye med støtte 
fra små og store private virksomheter – og på gaver 

fra privatpersoner.

Rogaland A-senter er vår desidert største virksomhet 
og tilbyr rusbehandling, -forebygging og -forskning på 
oppdrag fra Helse Vest og Helsedirektoratet.

Vibemyr skoleverksted er et videregående skoletil-
bud for elever i Sør-Rogaland med særlige behov 
for tilpasset opplæring, og driver på oppdrag fra 
Rogaland fylkeskommune.

I samarbeid med Hitecvision driver vi PaaHjul. I tre 
sykkelverksteder/-butikker tilbyr vi arbeidstrening for 
mennesker med ruserfaring og sykkelreparasjoner for 
våre innbyggere.

Våre ansatte, frivillige og utallige store og små bi-
dragsytere deler en visjon om at vi kan gjøre godt for 
andre. Vi ønsker at alle mennesker erfarer respekt, 
rettferdighet og omsorg.

Mot fremtiden, med en historisk bagasje
Vi vil styrke håp og fremtidstro

30 år i Rogaland

Rogaland, april 2021, 
Tore Sværen, 
konst. daglig leder
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Kirkens Bymisjons

strategi 2020 - 2025
Kirkens Bymisjon ser i dag store utfordringer knyttet til splittelse, uro og avmakt i samfunnet. 
Forskjellene øker. Klimaendringene krever handling nå. Noen mangler tilgang til grunnleggende 
rettigheter. Stadig flere argumenterer for seg og sitt heller enn oss og vårt. Der fellesskap forvitrer 
og grupper settes opp mot hverandre, øker den sosiale spenningen. Et samfunn som fokuserer på 
forbruk, prestasjon og konkurranse, skyver mange ut.

Med utgangspunkt i Kirkens Bymisjons nasjonale stra-
tegi for 2020-2025, skal Kirkens Bymisjon Rogaland 
(SKBR) i 2021 jobbe for at mennesker opplever re-
spekt, rettferdighet og omsorg.

Vi vil jobbe for at alle mennesker blir sett på som like-
verdige i samfunnet uavhengig av sosial posisjon og 
status.

Vi skal arbeide for at alle mennesker får økt tilgang 
på de rettigheter og tjenester som finnes i samfunnet 
og bidra til at flere opplever økt fotfeste og livskraft.  
Vi skal i løpet av strategiperioden, gjennom våre fel-
lesskap og vårt diakonale arbeid, stå sammen for å 
styrke håp og framtidstro.

Vi skal gjøre en ekstra innsats for å styrke arbeidet 
vårt blant barn og unge i denne perioden.

Kirkens Bymisjon i Rogaland skal være en tydelig sam-
funnsaktør som gjennom sitt arbeid avdekker urett, lin-
drer nød og påvirker årsakene til at uretten oppstår. 
For å få til dette, skal vi:

Bygge fellesskap
Vi skal bygge fellesskap for at ingen mennesker skal 
stå alene.

I fellesskapet finner vi kraft, støtte, identitet og mulig-
heter.

Kirkens Bymisjon Rogaland skal gjennom alle sine 
tiltak ha fokus på fellesskapet og å forebygge uten-
forskap.  Frivillig engasjement er hjørnesteinen i det 
meste av vår virksomhet. Å ta del i et fellesskap av fri-
villige og fagutdannede ansatte er noe mange ønsker 
– og vi setter pris på hver og en som ønsker å bidra.  
Vi tror på fellesskapets kraft. Vi ønsker å gi mennes-
ker en anledning til å oppleve fellesskap og samkvem 
med andre. Å bidra med sitt, - sitt engasjement, sin 

kompetanse. Være sammen, gjøre noe sammen, pra-
te sammen. Å oppleve gjensidig respekt, med plass 
både til å prate og lytte.  Anerkjennende felleskap er 
noe våre ansatte og frivillige gjør så godt de kan for 
å legge til rette for.  

Styrke bærekraft
Kirkens Bymisjon Rogaland skal legge til rette for at 
mennesker opplever mer bærekraftige liv.  
Dette betyr å lete etter meninger med livene som ikke 
fordrer stort forbruk eller solid økonomi, og å styrke 
menneskers livskraft gjennom fellesskap.

«Du er god nok og du kan bety noe for andre!»

Bærekraft handler også om å ta på alvor jorden og 
alt livet på den.

Vi skal i løpet av 2021 omorganisere oss og rydde 
i organisasjonen for å bli en enda mer bærekraftig 
stiftelse; sosialt, økonomisk, organisatorisk og faglig. 
Dette gjør vi for å utføre oppdraget på en enda bedre 
måte i årene som kommer og for å bli bedre rustet for 
videreutvikling og fremtidens utfordringer.

Skape bevegelse
Kirkens Bymisjon Rogaland vil mobilisere bredt for å 
bevege samfunnet i en retning som ivaretar likeverd.  
Vi skal kjempe for lik tilgang til rettigheter, og stå opp 
mot makt og meninger som skaper fattigdom og 
urettferdighet.  Vi skal fremme samarbeid på tvers i 
organisasjonen og søke samarbeidspartnere i andre 
organisasjoner og det offentlige, og vi skal drive po-
litisk påvirkningsarbeid gjennom debatt, høringer og 
media.  Vi ønsker å være til stede i flere av våre kom-
muner, og vi ønsker å øke vår kapasitet til å være til 
stede for flere mennesker.

Året 2025
I 2025 har vi gjort det vi kan for å bygge, styrke og skape en forsterket tro på fremtiden.  
Vi har lagt til rette for at mennesker har møttes innenfor nestekjærlige rammer, bidratt til et mer inkluderende 
samfunn, bidratt til å verne om skaperverket og kjempet for rettferdighet.  
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland har vist mot og forent krefter med flere for å styrke håp.

Rapportering av Kirkens Bymisjons 
strategi 2020-2025 – 
implementeringsåret 2020
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 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 om-
sorg. Vårt diakonale oppdrag er å avdekke urett, lin-
dre nød, og påvirke årsakene til at nøden og uretten 
oppstår. Formål, visjon og oppdrag søkes fremmet i 
samarbeid med kirke, trossamfunn, myndigheter, insti-
tusjoner og organisasjoner, ved hjelp av ansatte og 
frivillige medarbeidere og i medvirkning med de det 
gjelder.

I 2020 trådte Kirkens Bymisjons felles strategi for alle 
stiftelsene i kraft. Strategien beskriver 3 innsatsområ-
der – Bygge felleskap, Styrke bærekraft og Skape be-
vegelse.

Det første året i strategiperioden har vært et over-
gangsår. Det vil si at vi startet implementeringsarbei-
det, samtidig som vi forholdt oss til vedtatte budsjett 
og årsplaner. Implementeringsarbeidet har bestått i å 
gjøre strategien kjent blant ansatte, frivillige og mål-
grupper. 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 måt-
tet dreie driften og tilpasset oss nye behov flere gan-
ger gjennom året. Vi har lagt om arbeidsmetoder og 
tilegnet oss ny kunnskap underveis. Nå jobber vi vide-
re med hovedmålene våre og hvilke indikatorer vi skal 
rapportere på i 2021 for innværende år.
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COVID19-tiltak

Det siste året har vi endret mye i måten å jobbe på 
for å kunne være til stede for mennesker som tren-
ger oss. Det har krevd mye. Flere av de faste tilta-
kene våre som møtestedene og kafeene har i tråd 
med smittevernsreglementet holdt stengt, salget av 
Gatemagasinet Asfalt var stoppet og internt har vi 
måtte lært oss å samhandle mer digitalt enn noen 
gang tidligere. Behovet for våre tilbud har vært større 
enn noen gang og mulighetene begrenset.

Fra våre møtesteder og tiltak har vi fått historier om 
perioder med mer rus, dårlig psykisk helse, mindre 
tilgang til sosiale tjenester og hjelpeapparat og isola-
sjon og ensomhet. Vi har møtt mange barn og unge 
som bærer på ekstra utfordringer. En uforutsigbar 
hverdag har ført til at barns usikkerhet og utrygghet 
i større grad har kunnet vokse frem. Mange er slitne 
og strever med å finne mening og motivasjon i hver-
dagen. Kirkens Bymisjon representerer et fast holde-
punkt for mange i en usikker tid, og 2020 har lært oss 
nye måter å være tilstede for mennesker i gatemiljø-
ene, og for familier som opplever utfordringer som har 
vært for store til å takle alene.
Våre ansatte har tatt virksomhetene og tilbudene våre 
ut på gata for å være tilgjengelig, vi har arbeidet 
oppsøkende på nye måter, og vi har tilrettelagt flere 

aktiviteter digitalt. Her et lite utvalg av SKBRs aktivite-
ter i 2020:

Matutlevering
Fra møtestedene og kafeene våre er det normalt mu-
lig for mennesker i gatemiljøene å kunne stoppe inn-
om å få seg et måltid. Ved nedstengingen ble dette 
flyttet ut i gatene, med fokus på å nå mennesker der 
de var. Det ble satt opp bålpanner utenfor våre faste 
steder hvor mat og varm drikke ble servert, mat ble 
pakket i take-away-bokser og delt ut i vinduer, eller 
kjørt hjem på døren til de i vårt nettverk vi vet trengte 
det mest og vi gikk oppsøkende ut til miljøene med 
varm drikke. 

Mange som tidligere ikke har hatt behov for våre til-
bud har gjennom året tatt kontakt og bedt om mat. I 
samarbeid med Norgesgruppen satte vi også i gang 
et pilotprosjekt med utlevering av matkasser til barne-
familier i Haugesund og Tysvær. 50 familier fikk levert 
en kasse med mat og husholdningsprodukter på døra 
hver andre uke i 6 uker. I Stavanger lot ikke den faste 
julaftenfeiringen seg gjennomføre på grunn av økt 
smitterisiko. Gjennom et samarbeid med Stavanger 
kommune fikk vi derfor levert julemiddager hjem på 
døren til dem i vårt nettverk som trengte det mest. 

Den vedtatte strategien sier at vi skal være tilstede i 
digitale rom. Da pandemien slo til og landet stengte 
ned ble det helt nødvendig. Praten over kaffekoppen 
ble erstattet med chat og telefonsamtaler, kurs og ak-
tiviteter for barn og unge ble til digitale sendinger. I til-
legg ble to nye konsepter etablert som vi ønsker å ta 
med oss videre:

Podcast «Alle er mer enn du ser» 
Gatediakonen på Haugalandet har sammen med 
Folk og kirke, Den norske kirkes menighetsblad i 
Haugesund, utviklet en podcast. Vi inviterer gjester 
inn i Gatekapellet i Haugesund sentrum. Tema er like 
enkelt som det er spennende - hva er det vi ikke ser. 
Mange av gjestene er godt kjent på Haugalandet for 
sine saker, yrker eller interesser, men hva med disse 
menneskene som vi ikke ser i det offentlige bilde?
Alle episodene finnes på Spotify, andre podcast-ka-
naler og her; https://alle-er-mer-enn-du-ser.buzzsprout.
com/

Torsdagsmiddag med servering utenfor St.Petri kirke Digitale møter Matposer fra Josephines kafe

Take away bokser klar for henting på Josephines kafe 
april 2020, i samarbeid med Stavanger kommune.

Oppsøkende kaffeutlevering, Jernbanelokket 
Stavanger

https://alle-er-mer-enn-du-ser.buzzsprout.com/
https://alle-er-mer-enn-du-ser.buzzsprout.com/
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Diggimat
Koronakrisen har dessverre ført til at veldig mange 
barn og unge har mistet fellesskapene og fritidsaktivi-
tetene sine, steder hvor de opplever mestring, glede, 
vennskap og innflytelse.

Med støtte fra Sparebanken Vest utviklet vi derfor et 
digitalt matprogram med fokus på retter som passer 
godt til ungdommer for å fremme matglede og felles-
skap. Målet var å dele gratis oppskrifter som kunne 
benyttes i våre tiltak eller hjemme for å fremme mat-
glede og fellesskap.

I samarbeid med produksjonsselskapet Vestbris og 
kokken Chez Ina ble det laget 12 episoder med fokus 
på matglede og hvor enkelt det egentlig er å lage 
mat selv eller i fellesskap med andre. Programmet 
er laget for å fremstå tiltalende for ungdommer, men 
passer også godt for barn i følge med voksne samt 
barnefamilier.  

Episodene ble vist på TV Haugaland og delt på 
Facebook-sidene. De ligger også tilgjengelig på 
Kirkens Bymisjons nettside: https://kirkensbymisjon.no/
diggimat/

Tall fra Rogaland 2020 - et utdrag

75

31211

820

6052

85

553 9300

687

19989

124

240

33

mennesker har vært i arbeidstrening via våre tiltak. Arbeidstrening er tilbud via NAV 
for de som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger 
en referanse mens de søker ordinært arbeid.

frivilligtimer er brukt fordelt på 741 faste frivillige. I tillegg var det frivillige som 
arbeidet på enkelte arrangementer og tilfeldige skift. 

barn og ungdommer 
har vært på leir/kurs via 
Ventilene.

enheter sports- og 
aktivitesutstyr har vært 
lånt ut via Skattkamrene.

konferanser eller møter har 
blitt booket og holdt på Viste 
Strandhotell.

saker har Gatejuristen 
hatt fordelt på 285 klien-
ter.

lys som ble tent i våre kirke-
lige rom for mennesker som 
på ulike måter strever i livet.

nye givere ble registrert. 
2545 faste givere har hatt 
minst en innbetaling i 2020.

take away begere eller matposer har blitt levert ut til mennesker som sårt har trengt 
varme måltid. I tillegg har faste matfellesskap som frokosttilbud, mat på leir, kafe-
ene og torsdagsmiddag holdt åpent i periodene smitteverntiltakene har tillatt det.

timer har gatekapellet vært åpent med tilbud om vafler, kaffe og samtaler/sjele-
sorg. I tillegg har gatepresten alene hatt 256 samtaler av sjelesørgerisk karakter, 
rettet mot folk i rus- og gatemiljøene.

personer er oppnådd kontakt med via oppsøkende virksomhet mot eskortetjenester 
på internett.

elever har gått på Vibemyr skoleverksted dette skoleåret. Vibemyr skoleveksted er 
et tilrettelagt opplæringstilbud på videregående nivå for elever som har rett på 
spesialundervisning. 

Innspilling av Diggimat

Forsidebildet fra en episode

Chez Ina presenterer en fredig rett

https://kirkensbymisjon.no/diggimat/
https://kirkensbymisjon.no/diggimat/
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Produkter vi leverer til Kirkens 
Bymisjons nasjonale nettbutikk

Vi produserer også flere 
produkter på bestilling. 

Ta kontakt med 
karen.wolden@bymisjon.net 
for tilgjengelige produkter 
eller bestillinger.

Dråpe

Dråpe lysGlassengel

RoselysSkjærefjøl

Dråpeprodukter

«Det koster mye å ha lite»

Vi har sett hvordan korona-pandemien har forverret 
situasjonen for de som i utgangspunktet levde i fat-
tigdom, men også gjort at det gjelder flere. Flere enn 
noen gang har henvendt seg for å få hjelp til mat og 
julegaver.

Påvirkning og holdningsendring
Kirkens Bymisjon nasjonalt har hatt et særlig 
fokus på barn som vokser opp i fattige familier. 
Kampanjefilmen «Det koster mye å ha lite» som ble 
lansert høsten 2020 ble viktig både for å spre kunn-
skap men også endre holdninger.

Å mangle penger i verdens rikeste land er dyrt. For 
barn kan fattigdommen koste vennskap, trygghet, og 
helse. Å være fattig er skambelagt. For mange barn 
er det en fulltidsjobb å skjule fattigdommen.

Her lokalt har vi aktivt tatt i bruk rapporten «Snakk 
om fattigdom» fra 2019 og kampanjefilmen ut mot all-
mennheten, men også i møte med politikere og be-
slutningstakere i kommunene.

Pilotprosjekt om matkasser
SKBR ble valgt ut til å være med på pilotprosjek-
tet «Matkasser» i samarbeid med Norgesgruppen. 
Fokuset på fattigdom, og da særlig barn som vok-
ser opp i fattige familier, var bakgrunnen. Vi ønsket 
å se hvilken effekt det hadde å levere ut gratis mat-
kasser til familier. Matkasser med både matvarer 
og husholdningsartikler ble kjørt ut til 50 familier i 
Haugesund og Tysvær over en tidsperiode på 6 uker. 
Tilbakemeldingene viste at det å få levert mat hadde 
effekt på både økonomien til familien, men også kost-
hold, samhold rundt middagsbordet og matpakkene 
på skolen.

«Dette har gjort at vi har slappet mer av før jul enn 
vanlig. Vi visste at vi i hvert fall hadde mat i kjøleska-
pet.» - anonym mottaker av matkasse. 

I evalueringen kom det frem at mange av familiene 
har kunnet bruke penger på noe de ellers ikke tar seg 
råd til. Til tross for at alle mener dette har hatt betyd-
ning for familiens økonomiske situasjon var det flere 
som svarte at de ikke hadde brukt penger på ting de 
ellers ikke hadde råd til. Det sier mye om den økono-
miske situasjonen disse familiene er i.

 «En helt vanlig jul»
Den årlige julegaveaksjonen «En helt vanlig jul» med 
støtte fra Gjensidigestiftelsen har gjort at vi har fått til 
både en fin juleaftenfeiring med 40 ungdommer på 
Ventilene og en stor julegaveaksjon på Haugalandet. 
Også her så vi tydelig effekten pandemien har hatt 
på folks økonomi. Gjennom samarbeidspartnere i 
kommunene og egne tiltak har antallet søknader om 
julegaver til barn og unge hatt en massiv økning. Vi er 
stolte og takknemlige over å ha kunnet oppfylle 1840 
konkrete julegaveønsker.

Bilde hentet fra kampanjefilm

Ett av julegaveønskene

Juletreet på Oasen storsenter med julegaveønsker
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Da landet stengte åpnet vi kafé

I mai 2020 kunne vi endelig åpne dørene til kafeen 
vår i Kopervik. Kafeen er et resultat av TV-aksjonen i 
2018.
 
Å åpne en helt ny kafé midt i en pandemi har vært ut-
fordrende, men desto viktigere. Å gi folk en mulighet 
til å treffe andre når alt annet er stengt har vært sårt 
tiltrengt. Vi har rekruttert frivillige medarbeidere og 
inngått samarbeid med alt fra voksenopplæringen til 
kriminalomsorgen. I løpet av det første halve året med 
drift har vi gitt mange en mulighet for å virke, bidra 
og mestre.

Inger Karin (43) var en av de første som 
meldte seg som frivillig.

«Jeg trengte å komme meg ut av huset. Jeg har 
gått hjemme lenge og det er godt å få være med 
på noe og få lov til å bidra».

Arbeidsoppgavene er mange, alt fra matlaging og 
servering til vask og håndtering av kassen. Å håndtere 
kaffemaskinen er en kunst i seg selv. En av de aller 
viktigste oppgavene er likevel å være ute ved borde-
ne, og prate med folk.

«Jeg har lært masse og bidrar gjerne både på 
kjøkkenet og bak kassen, men det aller kjekkeste er å 
få være ute i kafeen å snakke med folk. Jeg tror jeg 
fort plukker opp hvem som bare vil ha servert kaffen 
sin og hvem som kunne tenke seg en lengre prat. Jeg 

har også noen faste kunder som kommer alene og 
som jeg setter meg ned sammen med når de kom-
mer.»
I tillegg til å skape verdi bak kassen med arbeids-
trening og språkpraksis ønsker vi å legge til rette for 
gode møter mellom folk, gjerne på tvers av genera-
sjoner, livssituasjon og bakgrunn.

«Her treffer du allslags folk, og det er det som er så 
fint. Alt fra småbarnsfamilier til pensjonister. Kommune-
ansatte og folk som bare går hjemme for seg selv. Litt 
av alle slags lag i befolkningen. Og det har vi godt 
av.»

Kafeen har vært åpen kl.9 til kl.15, mandag til fredag, 
med god avstand mellom bordene og et begrenset 
antall gjester. Målet er å fylle kafeen med aktivitet 
når restriksjonene tillater det, også på ettermiddag 
og kveld. Vi har etablert kafeen i andre etasje over 
Skattkammeret og håper etterhvert at de to tiltakene 
kan utfylle hverandre i å skape aktivitet og møteplas-
ser.

Ordfører Jarle Nilsen åpner kafeen

Inger Karin, frivillig
Inngangspartiet i Hovedgaten 37, 4250 Kopervik Gatediakon Lars sammen kokken Jeanette klar til å ta i mot bestillinger

Inger Karin og Claudin nyter lunsj på 
kaffens terrasse
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Heldigvis er ikke naturen stengt!

Enter Fritid i Stavanger er et fritidstilbud for mennesker 
med tidligere rusavhengighet. Gjennom et variert til-
bud av fritidsaktiviteter innen friluftsliv, kultur og sport 
tilbyr vi en mulighet til å bygge nye rusfrie nettverk, 
øve på å stå i rusfrie relasjoner og unngå tilbakefall 
til rus. Målet er at meningsfulle fritidsaktiviteter i felles-
skap med andre skal gjøre det lettere å mestre en rus-
fri hverdag og å forbli rusfri. 

Lignende tilbud for en utvidet målgruppe har vi også 
i Ullensvang gjennom Aktiv Odda og Aktiv Ungdom. 
Med naturen som viktigste arbeidsverktøy har vi kun-
net opprettholde driften i tiltakene, om enn på en litt 
annen måte og med begrensninger. Bærebjelken i 
tiltakene er å være sammen ute i naturen som hel-
digvis aldri stengte. Vi er gitt en mangfoldig og na-
turrik region fra strendene på Jæren til fjord og fjell i 
Ullensvang. Med det som bakteppe har vi i våre akti-
vitetstiltak kunnet skape mange gode opplevelser i fel-
lesskap gjennom hele 2020.

Også i møte med barn og unge har vi sett verdien 
av å legge til rette for aktivitet og fellesskap uten-
dørs. Når alt annet av fritidstilbud stengte ned ble 
Skattkammeret løsningen for veldig mange. Vi har hatt 
flere runder med stengte dører og lange køer uten-
for, men likevel hatt en stor økning i antall utlån. Ikke 
bare ble Skattkamrene i Haugesund, Sveio, Odda og 
Karmøy et viktig tilskudd i hverdag og ferie for enkelte 
barn og familier. Vi fikk også bidra til å skape mulig-
heter for samarbeidsparter som måtte tenke kreativt 

Gjennom et variert tilbud av fritidsaktiviteter innen 
friluftsliv, kultur og sport ønsker Enter fritid å tilby 
en mulighet til å bygge nye rusfrie nettverk. 

Målet er at meningsfulle fritidsaktiviteter i felles-
skap med andre skal gjøre det lettere å mestre 
en rusfri hverdag og å forbli rusfri. 

Aktivitetene arrangeres fra kontoret i Kongsgata 
48, 4005 Stavanger i tett samarbeid med andre 
tiltak.

Om Enter Fritid

for å opprettholde et tilbud til sine deltakere og elev-
er. Vannet, skogen og fjellet ligger der og venter, men 
det er både enklere å kjekkere å komme seg ut om 
du kan låne med deg et SUP-brett, langrennsski, et telt 
eller en hengekøye.

En god del av de andre tilbudene våre fikk også god 
nytte av å integrere naturen i arbeidet. Det å komme 
seg ut på tur ble en løsning for å opprettholde relasjo-
ner og nettverk. «Walk and talk»s ble arrangert ulike 
steder, Vevisergruppene ble oppfordret til å opprett-
holde kontakten ved å gå turer sammen, det samme 
ble de frivillige som vi i lengre perioder måtte fristille 
fra vaktskiftene sine på grunn av smittevernhensyn. Og 
ikke minst ble turer ut i skog og mark en fin måte også 
for de ansatte å kunne møtes ansikt til ansikt og ikke 
bare gjennom en skjerm.

• På Skattkammerene kan barn og unge opp 
til 18 år låne sport- og friluftsutstyr gratis. 
Skattkammeret har en visjon om at alle barn 
og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag 
uten en prislapp som ekskluderer fra delta-
kelse. 

• Skattkammeret tilbyr utstyr for sommeraktivi-
teter og vinteraktiviteter. Alt fra snowboard, 
alpint, langrenn, slalåm, skøyter, til telt, fiske-
stenger, etc.

• Skattkammeret fremmer et miljøvennlig per-
spektiv ved å oppfordre til gjenbruk av sports-
utstyr.

• I 2020 hadde SKBR Skattkammer i 
Haugesund, Sveio, Karmøy og Odda.  

Om Skattkammeret

Paddletur med Enter Fritid

Tur med Aktiv Odda
Tur i trekket med Aktiv Odda

Paddletur med Enter FritidYoga med Enter Fritid 
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Kirkens Bymisjon i Rogaland 
sitt arbeid

Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst med gode 
opplevelser, nettverk og vennskap for barn og ung-
dom. Med et helsefremmende fokus og et inkluderen-
de fellesskap skal vi gi kunnskap og styrke til å mestre 
utfordringer i livet. Kirkens Bymisjon driver en rekke til-
tak for barn, ungdom og familier: Åpne, flerkulturelle 
møteplasser, helgetilbud og ferie- og fritidsaktiviteter, 
samt gratis utlån av fritidsutstyr og videregående sko-
le. Vi har som mål at alle skal oppleve tilhørighet og 
rause, trygge voksne, både hjemme og på våre tiltak, 
uavhengig av hverdagens utfordringer. Vi ønsker å 
forebygge utenforskap og de negative konsekvensene 
av fattigdom.

Vi legger daglig til rette for at mennesker som står 
utenfor det ordinære arbeidsliv skal få økt tro på seg 
selv, og nye muligheter i arbeidslivet. Gjennom krea-
tive verksteder, hotelldrift, kafeer, sykkelverksteder og 
annen type arbeid tilbyr vi helhetlig og individuelt til-
passet oppfølging. Vi fokuserer på muligheter, og øn-
sker at deltakerne skal finne tilbake til egne ressurser, 
drømmer og håp. Våre verksteder kan føre til økt livs-
kvalitet hos den enkelte og samfunnsøkonomisk utbyt-
te på lang sikt, samtidig som verkstedene har ambi-
sjoner om å være bærekraftige og selvfinansierende.

Kirkens Bymisjon møter utsatte mennesker med inklu-
dering og omsorg, uansett livssituasjon. Mange sliter 
med rus og psykiatri. Vi har også egne tiltak for men-
nesker med prostitusjonserfaring og akuttovernatting 
for tilreisende EØS-borgere. Alle gjester møtes med 
respekt for sin levemåte, og de valg som tas. Vi har 
åpne dører og inviterer til varme måltider og felles-
skap, både på hverdager og i høytider. Vi tilbyr sam-
taler, juridisk og annen veiledning, bistand i møte med 
det offentlige system, helseteam og kreative arbeids-
fellesskap som salg av gatemagasin, verksteder, søp-
pelplukking og hageoppdrag.

Oppvekst Arbeidstrening

Gatenært 
arbeid

Vi vil senke terskelen inn i kirkerommet, og ønsker vel-
kommen til lystenning, stillhet, bønn, samtale, alene-
tid eller fellesskap. Hver gjest skal oppleve å bli møtt 
med respekt, rettferdighet og omsorg. Vi ønsker at 
alle besøkende skal føle seg hjemme, høre til og bli 
sett. Vi samarbeider tett med menigheter og er synlig 
i gatebildet ved kontinuerlig oppsøkende virksomhet. 
Fra Gatekapellet vårt i Haugesund produseres Kirkens 
Bymisjon Rogalands egen podcast, og kapellet er 
ment til å være et stille rom midt i det pulserende by-
livet.

I høytider er det åpne arrangementer med måltidsfel-
lesskap i ulike lokale kirkerom. Kirkerommet benyttes 
også til konserter eller andre arrangementer. I kraft 
av å være en diakonal stiftelse tilbyr prest og diakon 
støtte og dialog i arbeidet med verdier, til alle tiltak i 
Kirkens Bymisjon.

Diakonalt 
arbeid

Gjennom flere av tiltakene våre møter vi mennesker 
med migrasjonsbakgrunn. Vi har også satt i gang 
egne integreringsprosjekter flere steder hvor frivillige 
fungerer som veivisere inn i det norske samfunnet. 
Særlig gjennom frivilligsentralene våre møter vi man-
ge som er relativt nye i landet, og tilbyr alt fra språk-
kafé til øvelseskjøring. Vi inviterer til lavterskel møte-
steder med mål om å utvide nettverket, individuell 
oppfølging, rådgivning og veiledning, muligheter for å 
praktisere norsk og hjelp til å bedre forstå de norske 
samfunnskodene.

Frivillighet er en av våre bærebjelker, og gir oss 
en unik kraft til å ta tak i flere og nye oppgaver. 
Hundrevis av frivillige utfører et variert og mangfoldig 
arbeid i Rogaland og bidrar til en bedre hverdag for 
mange mennesker. Å være frivillig gir kompetanse, 
erfaring, sosial tilhørighet og mestring for hver enkelt. 
Samtidig skaper frivilligheten fellesskap, toleranse, 
mangfold og ansvarsfølelse. Alle våre frivillige får 
opplæring og oppfølging knyttet til den oppgaven de 
er tildelt. I tillegg har vi sosiale aktiviteter og faglig 
påfyll i fellesskap.

Integrering

Frivillighet

Middagsforberedelser ved Møteplassen i Odda Arbeidstrening på Paahjul sykkelverksted

I Jobb-gjengenrydder gatene i Odda

Lystenning etter messe 

Frivillige i sving på grillfest utenfor St.Petri kirke
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Resultatregnskap
Resultatregnskap (alle tall oppgitt i hele tusen) 
 
RESULTAT           2020     2019 
 
Offentlige tilskudd       49.971  51.381 
Innsamlede midler, gaver m.v.     13.930     9.624  
TV-aksjonsmidler         6.065                4.832 
Annen driftsinntekt       20.671   15.160 
SUM DRIFTSINNTEKTER      90.637  80.997 
 
Varekostnad          6.008    5.605 
Lønn og sosiale kostnader      52.090  49.980 
Ordinære avskrivninger        5.353    4.871 
Andre driftskostnader      18.908              16.702 
SUM DRIFTSKOSTNADER      82.359  77.158 
 
RESULTAT AV FINANSPOSTER         -435      -714 
 
ÅRSRESULTAT          7.843    3.125 

Tall oppgitt i 1000. RAS og Paahjul Sykkelverksted er ikke medregnet. 
Konserninterne transaksjoner er hensyntatt.

Balanse
Balanse (alle tall oppgitt i hele tusen) 
 
EIENDELER          2020    2019 
Immaterielle eiendeler 
 
Driftsmidler        77.408  79.207 
SUM ANLEGGSMIDLER      77.408  79.207 
 
Varelager             319       269 
Kundefordringer       15.588  14.240 
Kortsiktige fordringer             536    1.567 
Kontanter og bankinnskudd      25.986  24.016 
SUM OMLØPSMIDLER      42.429  40.092 
 
SUM EIENDELER                 119.837          119.299 
 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD        2020    2019 
 
Grunnkapital              250        250 
Fri egenkapital       31.352  29.452  
Fondsavsetninger (egne)      26.161  21.975 
SUM EGENKAPITAL       57.763  51.678 
 
Langsiktig lån        32.800  36.748 
Pensjonsforpliktelser         4.406    3.246 
SUM LANGSIKTIG GJELD      37.206  39.994 
 
Leverandørgjeld         2.030    3.661 
Offentlige avgifter         3.223    3.420 
Skyldig lønn, feriepenger        4.577    4.337 
Annen kortsiktig gjeld       15.038  16.209 
SUM KORTSIKTIG GJELD      24.868  27.627 
 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL               119.837          119.299 
 
 
 
 
 

Tall oppgitt i 1000. RAS og Paahjul Sykkelverksted er ikke medregnet. 
Konserninterne transaksjoner er hensyntatt.
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Styret

Advisory Board

Styrets leder:
Magne Nesvik

Styremedlemmer:
Leiv Ingve Ørke
Paul Hjelmervik (ansattvalgt)
Kjell Erik Ullmann Øie
Jone Schanche Olsen
Lars Breivik Hellerdal (ansattvalgt)
Solveig Kristin Leikvoll
Kristianne Uri (ansattvalgt) 
Ingvill Hagesæther

Varamedlem:
Claire Marie Gouldthorp
Ottar Magne Leines
Guri Bergøy (ansattvalgt) 

Da sponsorlauget startet opp i 2012 ble det etablert 
et Advisory Board som er en viktig ressurs for vårt 
samarbeid med næringslivet.

Advisory board besto i 2020 av følgende personer:
Ole Ertvaag/ Hilde Sørås Hansen, HitecVision
Heidi Ravndal, Sopra Steria
Kristin F. Kragseth/ Siri Tjelta, Vår Energi
Tone Samuelsen, Wintershall 
Finn Eide, Haver Advokatfirma
Svein Strøm, Bavaria
Trond Jacobsen, Westco
Egil Østenstad, DnB

Tusen takk, alle 
sammen!
Kjære trofaste givere, støttespillere, samarbeidspart-
nere, frivillige og bidragsytere: Takk! 
Dere har vært med på å gjøre 2020 til et bedre år for 
alle som kommer i berøring med våre tilbud. Vi kunne 
ikke gjort det vi gjør, uten dere! 

      

Støtt mennesker i 
nærmiljøet ditt!
Dine gaver går til vårt arbeid i 10 av re-
gionens kommuner; Haugesund, Karmøy, 
Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, 
Stord, Sveio, Tysvær og Ullensvang.

Gi en engangsgave eller en fast 
månedsgave: 
kirkensbymisjon.no/gave

Gi en middag hver måned: 
sms middag til 2490 (40,–)

Gi direkte til vår gavekonto:
7011.05.18593

Gi en gave, anlednings- eller 
minnegave: 
VIPPS 77696 (valgfritt beløp)

Se sakene vi trenger støtte til nå på 
spleis.no: 1121

Tusen takk for alle bidrag!



Rom 
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alle
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