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Vem vet – inte jag. Øystein Reinhardtsen

Ordene er fra tittelen eller overskriften på Lisa Ekdahls vakre 

sang. Nå misbruker jeg sangen ved kun å forholde meg til dette 

uttrykket. Den traff meg som en oppsummerende overskrift over 

2 års pandemi. Hvem kunne vite at verden skulle rammes slik? 

Det er lenge siden både svartedauden og spanska – hadde vi 

ikke noenlunde kontroll på slikt i vår tid?

«Vem vet»: - hvordan det vil gå, - hva som skjer, - hva som er 

anbefalinger og regler akkurat nå, - hva som er riktig strategi, -? 

Og det aller nærmeste; - vem vet hvordan det går med meg og 

mine? Spørsmålene har vært mange, og usikkerheten stor.

Jeg har til tider vært både oppgitt, sliten og lei. Det har 

vært krevende å lede en organisasjon som i det sosiale og 

diakonale landskap nettopp ønsker å legge til rette for gode 

menneskemøter, for fellesskap, for god og byggende tilhørighet. 

Men vi har prøvd. Ansatte, deltakere og frivillige har vært 

positive og gjort det de kunne for å få til det som var mulig 

å gjennomføre. Jeg er dypt takknemlig for det vi har fått til 

sammen! Og jeg håper det har betydd noe.

For noen har pandemien vært ekstrem tung. Med alvorlig 

sykdom, lidelse og død. Og tenk på det umenneskelige i å 

være avskåret fra å være sammen med sine nærmeste i slike 

faser! Det er nesten så jeg skjemmes over å beklage meg 

over egne bekymringer når jeg bare kan ane den smerte 

som andre har kjent og fortsatt kjenner på.

Mitt håp er at de negative langtidsvirkninger av pandemien 

blir så små som mulig. Jeg tenker på de som strever med 

forskjellige virkninger av long-covid. Jeg bekymrer meg også 

for de mulige psykiske og sosiale langtidsvirkninger. Hva vil to 

års avstand, masker, forsiktighet, begrensning… gjøre med oss? 

«Vem vet»? Barn og unge har virkelig mistet mye, og hva bærer 

de med seg videre? Hva med dem som har mistet viktige 

sosiale fellesskap disse årene? Vil noen bli værende i, og 

fortsatt bære med seg, avstand og ensomhet?

Mange har klart seg godt og vi skal slett ikke svartmale. 

Men noen har strevd mer enn andre – slik er det alltid.

Men «vem vet» om ikke tyngden i disse to årene også har 

noen oppsider? Noe vi har lært og kan dra nytte av? Noen 

eksempler: – Mange har fått en fornyet verdiopplevelse 

av små og nære og hverdagslige ting. 

– Gode historier om å ha mer tid til å være sammen i familien, 

og at pandemien har lettet litt på tidsklemma. – Gjenoppdaget 

takknemlighet og glede over mye av det vi tidligere bare har 

tatt som en selvfølge.

For meg traff «vem vet» også et litt annet punkt. Vi vet faktisk 

ikke! Det moderne menneske, selv med hele menneskehetens 

kunnskap og innsikt som underliggende ballast, vet faktisk ikke. 

Vi forstår litt, vi kan tenke, planlegge, ønske, forberede, - men 

alt dette vil bare gjelde så langt det gjelder. Livet er definitivt 

større og mer sammensatt og mer utsatt enn alt jeg kan 

bestemme og planlegge. Det er større både i det fantastiske 

og fine, men dessverre også i det tunge og dypeste mørke. 

For klodens beste og for hele menneskeheten er det kanskje 

lurt at vi tør å vedkjenne oss denne vår begrensning. Det 

gjør neppe skade om menneskelig hovmod og storhetstanker 

jekkes ned et par hakk. Menneskets makt og mulighet skal 

ikke misbrukes. Vi trenger å finne vår plass i et levende og 

bærekraftig fellesskap med alt som lever, - for at livet skal leve!

Mitt liv er ikke mitt verk eller min fortjeneste. Livet er en gave 

– og selvsagt også en oppgave. «Survivre ne pas vivre!» het 

det i Paris i 1968. «Å overleve er ikke det samme som å leve!»  

Dette handler om minst to ting; - for det første det å tørre å 

kjenne på livets ekthet, både i høyde og dybde. – Og for det 

andre ønske om, og vilje til, å være levende så lenge vi lever!

«Hos deg er livets kilde!» synger salmedikteren i det gamle 

testamentet. Jeg håper og tror vi kan leve godt med de 

tankevekkende begrensingene som måtte ligge i «Vem vet – 

inte jag». Når vi ikke ser eller vet eller forstår, og når det 

virkelig røyner på, får vi støtte hverandre så godt vi kan. 

Det må vel være derfor vi er her sammen. 

Alt godt!

Hilsen Øystein Reinhardtsen



Årsmelding 2021: Kirkens Bymisjon Kristiansand   I   3

Leder  ...........................................................................................  2

Organisasjonskart 2021   .........................................................  4

Organisasjon, økonomi og personal   ..................................  5

Strategidokument og visjon  ................................................   6-7

Rus og rehabilitering  ........................................................    8-11

Samfunn og inkludering  ..................................................   12-15

Gatemagasinet MOT .............................................................   16

Fellesfunksjoner  ......................................................................   17

Organisasjon  ............................................................................ 19

Brosteinbedrifter  ...................................................................... 20

Innhold

Bryggestudio

Jul

Oransje frokost

Start

Ridning



KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

4   I   Årsmelding 2021: Kirkens Bymisjon Kristiansand

DAGLIG LEDER
Øystein Reinhardtsen

RUS OG REHABILITERING SAMFUNN OG INKLUDERING

Økonomi- og administrativ leder

Bymisjons-/
Fengselsprest

Samfunnskontakt

Prosjektutvikler

Frivilligleder

GATEJURISTEN
Gatejuristen
Barnas jurist

BATTERIET

MIGRASJON
 Interaktiv
Veiviser

Tilbud for tilreisende EØS-borgere

PORTALEN
Café Portalen

Portalen verksteder

PEDALEN
Pedalen sykkelverksted

Pedalen gjenbruk
Pedalen mobile verksted

K&K
Kvinneverkstedet

Kunstrommet

ENTER
Enter Fritid
Arbeid ute

Kafé

KUDOS
Kafé

Kudos fritid
Kudos jobb

Daglig leder: Øystein Reinhardtsen – Telefon: 905 12 289
Besøksadresse: Gravane 6 – kontor Gravane 20 – Telefon: 381 20 170 

RUS OG REHABILITERING
Avdelingsleder: Petter Dåsvand

Besøksadresse: Gravane 6
Telefon: 959 01 414

SAMFUNN OG INKLUDERING 
Avdelingsleder: Jenny-Ann Høgeli

Besøksadresse: Gravane 20
 Telefon: 977 08 828

FELLESFUNKSJONER

Gatemagasinet MOT
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HOVEDMEDSPILLERE

Rasmussengruppen

Gumpengruppen

Skeiefondet

50 Brosteinsbedrifter (se siste side)

Brosteinsbedrifter og andre

medspillere: gienbrostein.no

ØKONOMI

Kirkens Bymisjon i Kristiansand hadde en omsetning på 33.223.557,- og inntekter på

32.940.895,-. Det vil si at vi kom ut med et underskudd på 282.662,-. Inntektene fordeler seg

på følgende måte: 13 % er salgsinntekter, 37 % er gaver/fond, 3,1 % er støtte fra

næringslivet, 46,2 % er offentlige tilskudd og 0,7 % er diverse andre inntekter.

NÆRINGSLIV
For Kirkens Bymisjon i Kristiansand er samarbeid 
med offentlige og private aktører viktig. Vi trenger 
det lokale næringslivets støtte for å kunne være til 
stede gjennom våre tiltak og tilbud. Sammen kan vi 
gjøre en forskjell, og vi er avhengig av samspillet for 
å lykkes.

Bedrifter bidrar som hovedmedspillere, brostein-
bedrifter eller støttespillere på forskjellige prosjekt. 

Brosteinaksjonen resulterte i støtte på 860.000,- 
og tre Hovedmedspillere gir til sammen 300.000,-. 
Næringsforeningen i Kristiansand er en god sam-
arbeidspartner, og i fellesskap inviterte vi til 
Oransje frokost for næringslivet.

07 Media bidrar som medspiller og leverandør 
av sine tjenester.

Vi ønsker å ha tett samarbeid og dialog med 
næringslivet.

SERTIFISERING OG KVALITETS-
SIKRING

Miljøfyrårn: Stiftelsen ble i 2019 sertifisert som Mil-
jøfyrtårn-bedrift. Kirkens Bymisjon skal ta sin del av 
ansvaret for klima og miljø. Dette fokuset skal ligge 
til grunn i alle våre tiltak, både i innkjøp, produksjon 
og avfallshåndtering.

EQUASS: Avdeling Rus og Rehabilitering har siden 
2011 vært Equass-sertifisert.  Sertifiseringen sikrer 
kvalitet i arbeidet som tiltaksarrangør for NAV.

GIVERTJENESTEN
Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en egen stiftelse, men står sammen med aller 

landets øvrige 11 stiftelser i kampanjer. Gaver fra private givere gjennom aksjoner på 

Facebook, SMS-kampanjer, annen nettannonsering og brev går til nærmeste virksomhet 

til Kirkens Bymisjon – eller den man velger å øremerke til. Dette er betydelig økonomisk 

støtte, og enkeltpersoner og private givere er viktig for å kunne drive vårt arbeid. 

PERSONALSITUASJON 
Nyansatte i Kirkens 

Bymisjonen Kristiansand:

S I

Gatejuristen:

Eline Breilid (vikar)

Kudos:

Bente Rosseland

Jonas Eriksen

Batteriet:

Åshild Jensen (vikar)

R R

Pedalen:

Robert Gray (vikar)

F F

Kristian Mosvold (vikar)

Gatemagasinet MOT:

Bjarte Leer-Helgesen, midlertidig redaktør

Maja Hagen Torjussen

Geir Tony Teigland

ANDRE BIDRAG 

Kristiansand kommune

Arendal kommune

Vennesla kommune

Lillesand kommune

Fylkeskommunen

NAV

Arbeids- og Velferdsdirektoratet 

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet 

Kommunal- og Regionaldep.

BUF dir

Nærings- og fiskeridepartementet

Tv-aksjonen

Kristiansand Domkirke

UiA

Kilden

KKG

Statens Sivilrettsforvaltning

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen SR bank

Stiftelsen Dam

Skillingsfondet

IK Start / Start Life Support

UDI

IMDi

LOKALITETER   
Bymisjonssenteret i Gravane 6 er vårt største møtested. Der er Bymisjonskaféen,

Bryggekapellet og flere verksted lokalisert, mens Gatejuristen og administrasjonen

holder til i Gravene 20. Portalen er lokalisert på Strandpromenaden med kafé og

verksted. Batteriet og Kudos holder til i Rådhusgata 6. Gatemagasinet MOT har 

distribusjon av magasinet og oppfølging på SON-senteret, og Pedalen i Østre Strandgate 12.

2021
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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.

kirkensbymisjon.no/strategi

Bygge fellesskap
Kirkens Bymisjon skal vise at det som forener oss er større enn det 
som skiller oss. Vi vil fremme holdninger og handlinger som omfavner 
mangfold i et raust og livssynsåpent samfunn.

Vi skal:
 ■ Være til stede i nærmiljøer, nabolag og digitale rom. 
 ■ Skape felles aktiviteter på tvers av meninger, generasjoner,  

kultur, kjønn, seksualitet, religion og trossamfunn. 
 ■ Invitere til dialog for å bygge bro mellom meningsmotstandere. 

I perioden 2020–2025 skal vi derfor stå sammen for å styrke håp og fremtidstro.

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. Vi har stor bredde i virksomheter 
og tiltak. I perioden 2020–2025 skal vi gjøre en ekstra innsats overfor barn 
og unge i hele denne bredden. Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring til 
å styrke relasjoner og se hele mennesket. 

Samtidig med uro og bekymring, ser vi stort potensial for bevegelse. 
Utenforskap kan møtes med fellesskap. Avmakt kan møtes med muligheter. 
Kraften i uro kan omsettes til handling.

Styrke bærekraft
Kirkens Bymisjon skal ta vår del av ansvaret for klimaendringene.  
Hensynet til generasjoner som kommer etter oss skal styre valgene våre.  
Vi skal bidra til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Vi skal:
 ■ Bidra til at folk får muligheter til å leve rike liv,  

uten å forutsette et høyt materielt forbruk.
 ■ Påvirke utvikling av bærekraftige byer og steder som gir rom for alle. 
 ■ La bærekraftsmålene styre arbeidet vårt. 

Skape bevegelse
Kirkens Bymisjon 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:
 ■ Inngå partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse  

vi selv ikke har, og være en foretrukket partner for det offentlige. 
 ■ Søke å involvere alle det gjelder i alt vi igangsetter,  

og la den enkeltes ideer påvirke resultatet. 
 ■ Protestere mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner,  

i medieutspill og kampanjer.

Året 2025
I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden.  
Vi har vist neste kjærlighet, sørget for inkluderende fellesskap,  
vernet om skaperverket og kjempet for rettferdighet.  
Kirkens Bymisjon har vist mot og forent krefter med flere for å styrke håp.
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Møtestedet ved 
Domkirken
Hver tirsdag i 2021 har frivillige og ansatte fra Kirkens Bymisjon 
samarbeidet med Domkirken Menighet om Møtestedet utenfor 
domkirken. Det startet riktignok opp i 2020, som en direkte 
konsekvens av nedstenging, men har blitt videreført i 2021 som 
et godt møtested for mennesker som ferdes i byen. 
 En av våre viktigste oppgaver i det daglige er å møte 
mennesker, noe som har vært utfordrende når vi har måttet 
forholde oss til avstand og restriksjoner over lengre tid. 
 I løpet av den timen vi er ved domkirken serverer vi kaffe, litt 
å bite i og en av organistene fra domkirken spiller flott musikk. 

Det varierer fra uke til uke hvor mange mennesker som 
stopper opp ved bålpanna og behovene varierer. Noen 
vil bare nyte musikken, mens andre har tid til både kaffe 
og en hyggelig prat. 
 Møtestedet bidrar til at vi treffer mennesker fra alle 
samfunnslag og med variert livserfaring. For noen er denne 
timen blitt et fast treffpunkt i løpet av uka, mens andre 
kommer tilfeldig forbi den ene gangen. 
 For oss vil Møtestedet være en arena for gode 
menneskemøter så lenge vi ser at behovet er der. 

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.

kirkensbymisjon.no/strategi

Bygge fellesskap
Kirkens Bymisjon skal vise at det som forener oss er større enn det 
som skiller oss. Vi vil fremme holdninger og handlinger som omfavner 
mangfold i et raust og livssynsåpent samfunn.

Vi skal:
 ■ Være til stede i nærmiljøer, nabolag og digitale rom. 
 ■ Skape felles aktiviteter på tvers av meninger, generasjoner,  

kultur, kjønn, seksualitet, religion og trossamfunn. 
 ■ Invitere til dialog for å bygge bro mellom meningsmotstandere. 

I perioden 2020–2025 skal vi derfor stå sammen for å styrke håp og fremtidstro.

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. Vi har stor bredde i virksomheter 
og tiltak. I perioden 2020–2025 skal vi gjøre en ekstra innsats overfor barn 
og unge i hele denne bredden. Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring til 
å styrke relasjoner og se hele mennesket. 

Samtidig med uro og bekymring, ser vi stort potensial for bevegelse. 
Utenforskap kan møtes med fellesskap. Avmakt kan møtes med muligheter. 
Kraften i uro kan omsettes til handling.

Styrke bærekraft
Kirkens Bymisjon skal ta vår del av ansvaret for klimaendringene.  
Hensynet til generasjoner som kommer etter oss skal styre valgene våre.  
Vi skal bidra til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Vi skal:
 ■ Bidra til at folk får muligheter til å leve rike liv,  

uten å forutsette et høyt materielt forbruk.
 ■ Påvirke utvikling av bærekraftige byer og steder som gir rom for alle. 
 ■ La bærekraftsmålene styre arbeidet vårt. 

Skape bevegelse
Kirkens Bymisjon 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:
 ■ Inngå partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse  

vi selv ikke har, og være en foretrukket partner for det offentlige. 
 ■ Søke å involvere alle det gjelder i alt vi igangsetter,  

og la den enkeltes ideer påvirke resultatet. 
 ■ Protestere mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner,  

i medieutspill og kampanjer.

Året 2025
I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden.  
Vi har vist neste kjærlighet, sørget for inkluderende fellesskap,  
vernet om skaperverket og kjempet for rettferdighet.  
Kirkens Bymisjon har vist mot og forent krefter med flere for å styrke håp.

«Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker
erfarer respekt, rettferdighet og omsorg»

Visjon
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Avdeling Rus og Rehabilitering 
Avdeling Rus og rehabilitering består av 4 tiltak, med til sammen 13,5 årsverk. I 2021 hadde vi 80 engasjerte frivillige. 
Den frivillige innsatsen utgjorde 2,7 årsverk, som er en nedgang fra tidligere grunnet koronarestriksjoner.  
Vi arbeider med to målgrupper:

Heldigvis ble korona-året 2021 anner-
ledes enn 2020. Alle verkstedene har 
vært åpne gjennom året, og deltakere og 
medarbeidere har kommet på arbeid og 
arbeidstrening. Pedalen sykkelverksted 
flyttet inn i nye lokaler, og Kunstrommet 
og Kvinneverkstedet fikk større plass. 
Dette gjorde det mulig å holde åpent, 
selv med tidvis strenge avstandsregler. 

Enter Fritid har hatt et aktivt friluftsår i 
2021, tross korona-begrensninger. Mange 
innendørsaktiviteter har i perioder blitt 
flyttet utendørs, og av til sammen 20 
aktiviteter er det kun 2 som har blitt 
satt helt på pause. I høst startet vi en 
ridegruppe med ukentlig aktivitet på 
Kjerlingland Gård. Friluftsgruppa har 
hatt et ekstra høyt aktivitetsnivå i år. Vi 

har hatt mange fine lokale turer med 
kaffekos, bål og gode samtaler. Gruppa 
har også vært på overnattingsturer 
i Setesdalsheiene i samarbeid med 
DNT sør. Sykkel- og kajakkgruppa har 
også hatt økt aktivitet i 2021 og skapt 
mange minneverdige øyeblikk

SOSIALFAGLIG MÅL 
OG PLATTFORM, 
RUS OG REHABILITERING.

HVORDAN FÅ DETTE TIL? 

Tilhørighet 

Tilhørighet, tett oppfølging og bruk av tid er helt avgjørende for å få til varig endring. 

Våre tiltak legger opp til involvering og medvirkning for å fremme mestring og inkludering. 

Et viktig fokus er evnen til å stå i relasjoner. Det står sentralt og fremmes via arbeid og 

fritidstilbud. 

Muligheter 

Varig endring krever trygghet og stabilitet. Vi er opptatt av hele mennesket, og våre 

tiltak fokuserer derfor på både arbeid og fritid - som åpner opp for nye muligheter.  

Mening 

Mening i livet kan handle om gjensidig forventning og møter med mennesker. Våre møte-

plasser skal derfor preges av raushet, normalitet, begeistring og personlig engasjement. 

Vårt overordnede mål er:  
Gjennom tilhørighet, muligheter 
og mening skal vi bidra til at 
mennesker definerer og når sine 
rehabiliteringsmål. 

• Mennesker i rusrehabilitering - i LAR eller medikamentfri rusrehabilitering
• Mennesker i aktiv rus som ønsker en endring

Medarbeidere 
ved Portalen 

I 2021 nådde 8 av 10 medarbeidere 
sine mål. Vår medarbeidergruppe 
har vært meget variert i både 
alder og rusproblematikk. Dette 
skapte et positivt spenningsfelt der 
fellesnevneren er endring.

Deltakere i arbeid ved Enter, Pedalen og 
Kunstrommet & Kvinneverkstedet

Kirkens Bymisjon Kristiansand er en tiltaksarrangør for NAV, kvalitetssikret og 
sertifisert gjennom EQUASS. Deltakerne har sin interne arbeidstrening ved tiltakene 
i avdelingen. Vi hadde i 2021 10 AFT plasser (arbeidsforberedende trening) og 10 
VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid).  I AFT avsluttet 11 deltakere i 2021. 1 gikk til 
arbeid/utdanning, 1 gikk til andre arbeidsrettede tiltak i regi NAV, 2 avsluttet på 
grunn av sykdom, 2 har gått videre i behandling, 2 har søkt/fått varig uførepensjon 
og 3 sluttet grunnet annet (militæret, svangerskap, flyttet etc.) I VTA avsluttet 5 
deltakere i 2021. 1 gikk videre til ordinært arbeid, 1 gikk videre til et kommunalt 
tiltak, 1 sluttet på grunn sykdom og 2 sluttet grunnet annet (militæret, svangerskap, 
flyttet etc.). Med støtte fra Helsedirektoratet har vi mulighet til å tilby åpne plasser 
til deltakere som står langt fra det ordinære arbeidsliv. Mellom 5 og 10 deltakere 
er til enhver tid inne på åpne plasser.
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Kvinneverkstedet & Kunstrommet

– verksteder for kreativitet og produksjon

Aktivitetsnivået er høyt med kreative prosesser, produkt-
utvikling og produksjon. Hvert år utvikler deltakere, 
frivillige og ansatte i fellesskap nye produkter og design. 
Når vi trenger det, henter vi inn ekstern fagkompetanse. 
I 2021 pusset vi opp og fikk større lokaler. Dette gir oss 
nye muligheter for kreativ utfoldelse. Høsten 2021 startet 
vi opp et søm-verksted med frivillig ekstern kompetanse.  

Vår viktigste salgskanal er Kirkens Bymisjon sin nasjonale 
nettbutikk. I 2021 fikk vi også en plass til produktene 
våre hos Oddernes Hageland. Det er økende etterspør-
sel etter produktene våre, noe som inspirerer 
og motiverer til videre innsats og utvikling. 

Enter 

– et arbeids- og fritidstiltak med Bymisjonskafeen 
i sentrum.

Enter fritid: I løpet av 2021 var 222 deltakere engasjert 
i 20 aktiviteter innenfor friluftsliv, kultur og trening. Deltakerne 
skaper nye minner, får nye historier å fortelle, utvider nett-
verket sitt og opplever mestring. Enter Fritids uteaktiviteter 
og møteplasser har vært ekstra viktige for deltakerne under 
koronapandemien.  

Arbeid Ute: Arbeidstreningstilbud med blant annet byha-
ging, birøkting, og diverse kurs. Vedlikehold av hytta på 
Randøya bidrar til sosial trening, praktisk arbeid, og hygge 
med bål, krabbepelling og fisking.

Enter kafe (Bymisjonskafeen): En kafé for byens befolkning, 
et møtested for mennesker i målgruppen og en arbeidstre-
ningsarena. Under nedstengningen har kaféen fungert som 
kantine for våre verksteder, og har levert 
30-40 middager ukentlig til feltsykepleien. 

– et sykkelverksted for byens befolkning, som består av:

Pedalen Sykkelverksted:
 • Utfører service / reparasjoner på alle typer sykler 
 • Salg av nye sykler, deler og utstyr
 • Tilbyr serviceavtaler med hente / bringetjeneste 
  til bedrifter / offentlige virksomheter

Pedalen Gjenbruk:
 • Samler inn, setter i stand og selger brukte sykler

Pedalen mobilt verksted:
 • Tilbyr sykkel-service ute hos bedrifter / 
  offentlige virksomheter og skoler
 • Deltar på sykkelaksjoner i samarbeid 
  med Kristiansand kommune

Sykkelakademiet: 
 • Et egetutviklet teoretisk og praktisk kurs i sykkelmekanikk. 

Pedalen flyttet inn i nye lokaler, Østre Strandgate 12. mai 2021.

Portalen

– et motivasjons- og bedriftskonsept bestående av:
 • Cafe Portalen og KunstPortalen
 • Portalen Snekkerier
 • Portalen Støperier

Målgruppen er våre medarbeidere; mennesker med 
rusutfordringer som ønsker en endring. 
 Sammen med spesialisthelsetjenesten og andre legges 
det en individuell plan for hver medarbeider. Portalen har 
samarbeidsavtale med Kristiansand, Lillesand og Vennesla 
kommune. 
 I 2021 økte vi produksjon og omsetning, gjennom salg 
lokalt og nye produkter til nettbutikken. Dette hadde en 
positiv innvirkning på medarbeiderne. Prestasjonsevne og 
rehabiliteringseffekt henger sammen og utgjør det vi hos 
oss kaller Sosialt Entreprenørskap.

Pedalen
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Vikarierende tiltaksleder Robert L 
Gray forteller: Etter lang tids planlegging, 
med å tegne ut, måle, være i dialog med 
huseier, bestille utstyr og inventar så vi 
frem til å åpne dørene med brask og 
bram våren 2021. På grunn av korona 
gikk det ikke helt som planlagt, men vi 
kunne likevel åpne dørene i mai. Det 
har vært en fantastisk respons!  Og det 
uten annonsering. Så å si alle kundene 
våre har blitt med over fra det gamle 
verkstedet og vi har i stadig større grad 
blitt oppdaget og fått mange nye kunder.

For Kjetil Olsen som er arbeidsleder 
og oppfølgingsansvarlig for deltakerne 
ved Pedalen har arbeidsdagen blitt 
mye enklere: «Nå kan vi tilby deltakerne 
en mer reell arbeidssituasjon med 
muligheter til opplæring i butikk, i tillegg 
til verkstedsdrift. Arbeidsflyten går 
utrolig mye bedre, alt er oversiktlig og 
funksjonelt.»

Robert startet i et vikariat som tiltaksleder 
i september. «Jeg er mektig imponert over 
forberedelsene og planleggingsarbeidet 

før oppstart. Alt er tenkt på». Pedalen 
i Kristiansand har lenge ønsket et egnet 
utsalgssted. Nå er ønsket oppfylt og 
Pedalen har ifølge ansatte, frivillige og 
deltakere byens fineste sykkelbutikk og 
sykkelverksted.

Verkstedsdelen er også blitt utvidet. 
Robert er en lidenskapelig stisyklist og 
har lang og bred erfaring i reparasjon og 
service av stisykler. Pedalen har derfor, 
som eneste aktør i Kristiansand, satt i 
gang med dempeservice. 

Endelig fikk Pedalen 
som fortjent!

PEDALEN

På hjørnet av Østre Strand-

gate og Markens finner vi 

Pedalens nye sykkelverksted 

med tilhørende butikk.

Det har vært en 
fantastisk respons!
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 Så å si alle kundene 
våre har blitt med over fra 
det gamle verkstedet og vi 
har i stadig større grad blitt 

oppdaget og fått mange 
nye kunder.

For noen er 
Pedalen starten 
på arbeidslivet.

Sykkel tar stadig større plass i trafikken 
og i bybildet. Det er viktig å ha en trygg 
og sikker sykkel. Hvordan kvalitetssikrer 
Pedalen arbeidet som gjøres?

Alle deltakerne får grundig opplæring, 
individuelt og ved kursing. Når en 
sykkel kommer inn til reparasjon, får 
sykkelen en sjekkliste som gås igjennom. 
Etter reparasjon blir sykkelen testet og 
arbeidsleder sjekker utført arbeid på hver 
sykkel. Som eneste sykkelverksted i byen 
er vask inkludert i servicen. Noen kunder 
kjenner faktisk ikke igjen sykkelen sin når 
de kommer for å hente den.

Til slutt Rob, hva er det beste med å jobbe 
på Pedalen? Det må være møtene med 
deltakerne. Det å jobbe sammen med 
deltakere og få bidra til at folk når målene 
sine. For noen er Pedalen starten på 
arbeidslivet. Det er ekstra gøy når tidligere 
deltakere stikker innom og forteller om livet 
etter Pedalen.   
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Også 2021 har vært et år preget av 
korona, men gjennom tilpasninger og 
alternative arenaer har vi opprettholdt 
driften og kontakten med målgruppene. 
For Interaktiv har man vekslet mellom 
inne- og uteaktiviteter ettersom situasjon-
en krevde, og språkopplæring på Zoom 
har blitt et populært tilbud. Veiviser - 
med sine små grupper, har møttes tilnær-
met som normalt. Tilbudet for tilreisende 
EØS borgere har også vært opprettholdt 
hele året, men med litt færre besøkende.
 På tross av pandemien har året på 
Batteriet vært preget av høy aktivitet, 

med mange henvendelser fra nye organi-
sasjoner som ønsket bistand og samar-
beid. Batteriet og organisasjonene de 
bistår, har gjort store digitale fremskritt.  
 I Kudos andre driftsår har det skjedd 
mye. Nytt av året er at Kudos fått inn-
vilget midler til å starte prosjektet Ung 
Jobb, som skal tilby jobbsøkerkurs og 
deltidsjobb for ungdom. Lokalt næringsliv 
utfordres til å tilby ungdom en 50-timers 
arbeidsavtale. Det er satt i gang jobb-
søkerkurs, og det arbeides med å 
etablere en arbeidstakerbank med 
lokalt næringsliv. Kudos jobb var også 

bakgrunn for at daværende statsminister 
Erna Solberg kom på besøk i juli. Veldig 
gøy for ungdommene å spille bordtennis 
med henne!
 Gatejuristen arrangerte et flott 10 års 
jubileum med godt faglig og sosialt inn-
hold og Barnas Jurist har tross pandemi, 
markert seg godt på kartet.

Avdeling Samfunn og Inkludering 

Avdelingen rommer mange ulike tiltak og vi 
arbeider med følgende målgrupper:

• Rusavhengige og tidligere rusavhengige
• Organisasjoner og personer som kjemper 
 mot fattigdom og sosial ekskludering
• Ungdom
• Nyankomne flyktninger og innvandrere
• Tilreisende EØS- borgere

Samfunn og Inkludering består 

av 4 tiltak med til sammen 8,5 

årsverk, samt en person som 

vi lønner på timebasis i vårt 

tilbud for tilreisende EØS bor-

gere. Den frivillige innsatsen 

i 2021, utgjorde 4,2 årsverk, 

fordelt på 58 frivillige.
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Gatejuristen

– gratis rettshjelp til mennesker som har 
eller har hatt et rusproblem

På Gatejuristkontoret var det to ansatte jurister 
i 100% stilling, samt ti jusstudenter som arbeidet 
frivillig en fast dag i uken. I tillegg har vi flere 
ferdigutdannede jurister og advokater tilknyttet 
kontoret. 

Fra høsten 2021 fikk vi også tilknyttet oss en 
jurist som frivillig saksbehandler. Vi har hatt 
saksmottak på bemannede rusboliger, Agder 
fengsel, ARA, Blå Kors Loland, Nødboligene, 
Babettes, og T5 i Arendal. I 2021 tok 
Gatejuristen inn 235 saker totalt.

Kudos

–et mulighetshus for ungdom i byen

Kudos Kafè serverer god mat og drikke for hele byen, åpent tirsdag – 
lørdag kl 10-18. Kafeen tar også bestillinger møtemat og take-away, som 
leveres i hele Kvadraturen. 

Kudos Fritid er et gratis aktivitetstilbud til ungdom, som driftes og 
organiseres av og med ungdom, og i Kudos Kjelleren er det en «Plass 
å bare være» for ungdom 15-20 år, med biljard, bordtennis, TV-sendte 
fotballkamper, Ps4 osv.

Kudos Jobb tilbyr arbeidstrening på Kudos samt introkurs og bistand 
med cv/søknad og muligheter til deltidsjobb

Kudos er godt etablert, og har tett og godt samarbeid med andre aktører 
i ungdomsfeltet. Vi er lærlingebedrift for barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
praksisbedrift for videregående skoler innen salg- og service og barne- og 
ungdomsarbeider.

Barnas Jurist har saksmottak og samtaler 2 dager i uken på Kudos.

Inter aktiv

– en arena for en god integreringsprosess

I Interaktiv møtes mennesker fra ulik bakgrunn i sosiale 
sammenhenger med varierte aktiviteter og informasjonstiltak. I 2021 
har vi hatt i overkant av 305 unike personer på våre arrangementer. 
Hovedmålet er å skape gode arenaer for norsktrening, bedre 
kunnskapen om, og øke deltakelsen i lokalsamfunnet, som igjen fører 
deltakerne nærmere arbeidslivet. Interaktiv skal være mest mulig 
brukerstyrt. 

Interaktiv har et samarbeid med Rotary om språktrening og 
leksehjelp.

Batteriet Sør

– ressurssenter for organisasjoner som kjemper mot fattigdom 
og sosial ekskludering 
Batteriet skal bidra til at organisasjoner blir sett og hørt i arbeidet 
med å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering. For å oppnå dette 
iverksetter vi ulike aktiviteter, tilbyr organisasjonene veiledning, kurs, 
nettverksbygging, utstyr og lokaliteter. Vi legger også til rette for kontakt 
og samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige. 

Batteriet bistod i alt 55 ulike organisasjoner i 2021. 

Barnas Jurist

– gratis rettshjelp til barn og unge opp til 
25 år

I 2020 etablerte vi Barnas Jurist i Kristiansand. 
Barnas Jurist er et oppsøkende og gratis 
rettshjelpstilbud som skal bedre levekår 
for utsatte barn og unge gjennom å sikre 
deres rettigheter. Barnas Jurist holder 
rettighetsforedrag og bidrar til bevisstgjøring 
blant barn og unge. Vi samarbeider tett med 
Kudos, samt med andre offentlige og private 
aktører som jobber med barn og ungdom i 
Kristiansand.

Veiviser

– en vei inn i lokalsamfunnet

Veiviser kobler grupper på tre personer 
med følgende sammensetning: en 
har bodd i Norge hele livet, en har 
migrasjonsbakgrunn og den siste har 
ankommet landet nokså nylig. Formålet er 
nettverksbygging, få nye venner, praktisere 
norsk og bli kjent med lokalsamfunnet. 

Veiviser består av 10 grupper med til 
sammen 33 deltakere fra 13 land, og 
populære aktiviteter er kino, cafebesøk, 
matlaging, bowling, fotballkamp og tur i 
skog og mark.
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Barnas jurist gir gratis rettshjelp til 
alle barn og unge i Agder under 25 
år. Det første året i full drift besvarte 
og behandlet vi over 80 saker og 
spørsmål – selv med de hindringene 
koronapandemien utgjorde for drift og 
promotering av det nye prosjektet. 
 
Det er et tydelig tegn på hvilket udekket 
rettshjelpbehov det er blant barn og 
unge, og at de har behov for nettopp 
vår modell for rettshjelp; Et tilbud som er 
gratis, barnevennlig og lett å oppsøke 
både fysisk og digitalt. I tillegg er vi 
voksne med god tid til samtale, og som 
jevnlig er til stede ved byens møteplasser 
for å treffe barn og unge «der de er». Slik 

håper vi på å nå de unge som står i noe 
vanskelig, men som ikke vet at det finnes 
en juridisk løsning, forteller prosjektleder 
Tuva Myklebust Jacobsen.
 
Barn og unge kontakter Barnas jurist 
med både små og store spørsmål. 
Noen ønsker bedre kjennskap til egne 
rettigheter i en gitt situasjon, mens 
andre er klar over rettigheter sine - men 
opplever samtidig at de ikke blir møtt av 
de voksne eller det offentlige.

Det er ikke alltid så lett å være ung 
og stå opp imot en voksen huseier, 
arbeidsgiver, ansatte på skolen eller 
liknende, i et forsøk på å fremme egne 

rettigheter. En støttespiller fra Barnas jurist 
kan da være god å ha! Hos oss kan unge 
få råd og veiledning om egne muligheter 
og saksgang, eller bistand til å kontakte 
motpart, skrive søknader og forfatte klage 
på avslag, om de ønsker det. 

Når barn og unge kjenner sine egne 
rettigheter er de bedre rustet til å 
oppfatte urett. Derfor går en stor del av 
Barnas jurist sitt arbeid også ut på å 
spre rettighetsinformasjon. For eksempel 
har Barnas jurist høsten 2021 holdt 
rettighetskvelder på møtesteder for 
ungdom med tema «hatefulle ytringer» og 
grensene for straffbarhet. I 2022 er det et 
ønske om å holde rettighetsquiz ved alle 

BARNAS JURIST
– Barn og unge har også rettigheter

Gjennom arbeidet i Gatejuristen 

har vi sett at flere av klientene 

våre kunne hatt andre forutset-

ninger i dag, dersom de hadde 

fått rettshjelp på et tidligere 

tidspunkt. Høsten 2020 startet 

Kirkens Bymisjon derfor det 

forebyggende prosjektet Barnas 

jurist.
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bydelenes fritidsklubber – med spørsmål 
fra mange forskjellige rettsområder som 
opptar barn og ungdom.  
 
I tillegg deler vi jevnlig eksempel-
saker fra virkeligheten på Instagram 
(@barnasjurist), slik at følgerene våre får 
en større følelse av hva man faktisk kan 
be Barnas jurist om hjelp til. For det er 
ikke alltid så lett å forstå, når man ikke 
har vært borti begrepet «rettshjelp» før! 
Vi arbeider derfor hele tiden med å gjøre 
prosjektet vårt kjent blant målgruppen, 
så flest mulig skal vite hvem de kan 
kontakte med rettighetsspørsmål.

Spørsmålene som sendes Barnas jurist 
strekker seg over et vidt spekter av 
saksområder. Noen klienter har for 
eksempel flyttet for seg selv for første 
gang, og opplever at huseier kommer 
med et urimelig erstatningskrav når 
leiligheten leveres tilbake, andre 
har kanskje fått sin første jobb, og 
får ikke arbeidskontrakt eller lønnen 
de har krav på. Første kontakt med 
politiet skaper også mye usikkerhet 
– hva burde anmeldes? Hvordan er 
det å være i avhør? Kan man klage 
på at saken henlegges hos politiet? 
Skolemiljøsaker går også igjen - hvor 
elever føler seg utrygge på skolen, 
og opplever at skoleledelsen ikke 

igangsetter tilstrekkelige tiltak for å bedre 
skolehverdagen.

Dette er bare noen få eksempler på 
hvilke spørsmål vi får inn på kontoret, 
ettersom vi bistår på de aller fleste 
rettsområder. Det viktigste å vite er at 
terskelen for å kontakte oss skal være 
lav. Man trenger ikke vite om det er en 
juridisk problemstilling en gang. Skulle 
det vise seg at henvendelsen ligger 
utenfor hva Barnas jurist kan bistå med, 
så kjenner vi sikkert noen andre som står 
klare til å hjelpe! 

Frivillige studenter

Samling av barnas jurister i Arendal
Tuva
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Gatemagasinet Mot er et nytt gate-
magasin for Sørlandet som driftes av 
Kirkens Bymisjon. Bjarte Leer-Helgesen og 
Tony Teigland gjennomførte pilot- og for-
prosjektet for 2021, og utga tre utgivelser 
av Gatemagasinet Mot. Første gatema-
gasin med Leer-Helgesen som redaktør 
kom ut allerede et drøyt halvår etter at 
Gatemagasinet KLAR la ned virket sitt. 
 Målgruppen for tilbudet er mennesker 
i rusmiljøet i Kristiansand og Arendal. Til-
budet skal tilby en lovlig og verdig inntekt 
for mennesker utenfor arbeidslivet, gjen-
nom salg av magasiner. Gatemagasinet 
Mot skal bli et positivt bidrag i bybildet 
og tilby en hyggelig arbeidsplass – med 
sosialfaglig oppfølging av selgerne.

SKBK drifter Sørlandets 
nye Gatemagasinet Mot
Solid pilot- og forprosjekt i 2021 sikret en treårig prosjektperiode 
for Gatemagasinet Mot, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon som utgiver.

Selgerne av Mot
Tilbakemeldinger vi får fra selgere, er at 
de ønsker å ha et nytt blad å selge så 
ofte som mulig og finner det motiverende 
at vi skal produsere 6 nye magasinutgi-
velser fra og med 2022. Det som moti-
verer selgerne mest, er to ting: Salg av 
magasiner og møter mellom mennesker.
 Gatemagasinet Mot rekrutterte 25 
selgere i 2021 og opprettet distribusjons-
sted for selgerne i samarbeid med Sam-
mensenteret i Kristiansand – på Sammen-
senteret. Her treffer Mot målgruppen sin, 
og over en lav sko og en kopp kaffe blir 
man kjent og kan følge opp om selgers 
mål – og målgruppens mål ellers i livet. 
 Gatemagasinet Mot har tett dialog 
med T5-senteret i Arendal (SKBAAT) som 
har tilsvarende distribusjonssted som vi 

har på Sammensenteret, for mennesker i 
rusmiljøet i Arendal.

Forarbeid gir veien videre
Mot slutten av 2021 ansatte SKBK Tony  
Teigland som sosialfaglig ansvarlig, Oddvar 
Verdal som miljøarbeider og Maja Hagen 
Torjussen som ansvarlig redaktør. Med 
økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen 
Sparebanken Sør er tilbudet for mennesker 
i rusmiljøet på Sørlandet sikret gjennom 
prosjektperioden 2022-2024. 
 Gatemagasinet Mot har store ambisjon-
er for prosjektperioden.
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Oppgavene er å tilrettelegge for samarbeid med 
næringsliv gjennom arrangementer og aksjoner, og 
å følge opp gaver fra både private, bedrifter og 
organisasjoner. I tillegg har samfunnskontakten ansvar 
for kommunikasjon.
 I 2021 har en stor del av arbeidet vært knyttet til 
produksjon og utvikling av digitale medier, og opp-
læring av deltakere i filmproduksjon og livesendinger. 

Samfunnskontakt

Fellesfunksjoner 
er de stillingene som bistår på tvers 
av avdelinger og tiltak, og i tillegg har 
utadrettede oppgaver knyttet til sine fagfelt.

Frivilligsentralens mål er å bidra med tilhørighet og 
inspirasjon, gjennom konkrete oppgaver og på det 
mellommenneskelige plan, slik at de frivillige trives 
med sitt engasjement i Kirkens Bymisjon. På grunn av 
koronarelaterte restriksjoner, var mange av de frivillige 
permittert i lengre perioder og alle større samlinger 
for frivillige ble avlyst. Antall frivillige falt i 2021 sammen-
lignet med året før og den frivillige innsatsen utgjorde 
7,4 årsverk fordelt på 166 frivillige. 

Frivilligleder / 
Frivilligsentralen

Våren 2021 ble Bjarte Leer-Helgesen midlertidig ansatt 
som redaktør av Gatemagasinet MOT, og Kristian 
Mosvold kom inn som vikarierende Bymisjonsprest. 
Oppgavene har vært knyttet til Hverdagsmesser og 
Åpent Hus på torsdager, Møtestedet på tirsdager ved 
Domkirken, samt tilbud om samtaler og samarbeid med 
de ulike tiltakene. 

Bymisjonsprest 

Prosjektutviklers hovedoppgave er å bidra til at Kirkens 
Bymisjon er tett på endringer og utviklinger i samfunnet. 
Fokusområder er nyskaping og videreutvikling av eksis-
terende tiltak, på grunnlag av identifiserte sosiale og 
diakonale behov. Andre oppgaver er å ha kontakt med 
offentlige myndigheter, fagmiljøer og andre ideelle 
aktører samt å delta på fellesarenaer med disse. Prosjekt-
utvikler er ansvarlig i planleggingsfasen av nye prosjekter, 
bistår med søknader og utarbeider planer og prosjekt-
skisser. Prosjektutvikler vært engasjert i Kirkens Bymisjon 
sitt strategiarbeid -nasjonalt og lokalt, og er Miljøfyrtårn-
ansvarlig.

Prosjektutvikler 
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Organisasjon

 1. Erna på besøk Kudos

 2. Batteriet Sør, Frivillighetens dag 5. desember

 3.  Frivilligsamling Portalen

 4. Dani

 5. Leirdue

 6. Bryggestudio

 7. Teams

 8. Jaktgruppa

 9. Frivillige jubileum

 10. Hageland

 11. Julemarked

 12. Jentan i kafeen

 13. Julemarked

 14. Fritidsakademiet

 15. Riding

 16. Turgruppa

4
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16
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REPRESENTANTSKAP
Representantskapsmøte 25/3 2021

Bente Skaare Urdal Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.

Einar Elgvin Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.

Frank Ellefsen Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.

Fred Henry Berg Domprost

Gunn Elisabeth R. Bjerke Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.

Gunnveig Syrstad Rykkelid Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.

Kjetil Drangsholt Oppnevnt av styret SKBK.

Margareth Jærnes Mongstad Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand. 

 

STYRET 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 50 saker

Dag Nordbø   Styreleder

Åse Johnsen Drabløs   Nestleder

Anne Hilde Hals   Styremedlem

Jon Døviken   Styremedlem

Odd Terje Døvik   Styremedlem

Johannes Heggland   Styremedlem, oppnevnt av SKBO

Kåre Dag Mangersnes  Styremedlem, oppnevnt av SKBO

Ingrid Kleba-Næss   Styremedlem, ansattes representant

Gunhild Tobiassen   Vara, ansattes representant

Siri Gjesdahl   Vara

Hege Brøvig Grundetjern  Vara

Torbjørg Kvaale  Vara

Marit Elisabeth Gunnes  Vara, oppnevnt av SKBO
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Hovedmedspillere 2021

07 Media

Advokatfirmaet Wigemyr & Co

Advokatfirma Tofte AS

Agder Ventilasjon

Andås Begravelsesbyrå

Avitell

Bortelid Gård

Bitpro

Dagfin Skaar

EB Consulting AS

Elbemo

Glassmester1 Vågsbygd Glasservice

Hageland Oddernes

HECA invest

HG-Bygg

HSH Entreprenør

Kruse Smith

Li1 Elektro

LOS

LS-Entreprenør

Lunde Holding Invest

Mosvold & Co

Nordea

NorEngros Gustav Pedersen

Norges Energi

Noroff

SPIRE Psykologtjeneste

PK Entreprenør

SG Armaturen

SpareBank 1 SR-Bank

Sparebanken SØR

Spareskillingsbanken

Start Life Support

Strai Kjøkken

Storform

Tratec Norcon

Tratec Solutions

Brosteinbedrifter 2021 
Beløp: 860.000,-


