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slik spør Göran Tunström i sin lille, vakre bok «Ventetid» 

- en poetisk reise der han reflekterer over døden, diktningen 

og livet. Og han spør videre: «Hva var mine spørsmål? 

Mine rom? Hvem var de mennesker jeg lyktes i å berøre 

og som berørte meg før butikken stenger?»

Ikke svar for kjapt! Kjenn om spørsmålene har tyngde nok 

til å sige inn. Kanskje nås noen lag av dyp takknemlighet og 

glede. Kanskje også noe som ligner på uro og lengsel.

Hvor brant mine bål? - det som var dypt formende og identitets-

skapende for hvem vi er. Forsvant noe av dette viktigste i et 

eller annet vi ble opptatt med? Det vil være dumt om «bålet» 

var i ferd med å brenne ut mens vi styrer på med alt mulig. 

At spørsmålene vi skulle stilt oss selv, og kanskje også burde 

tatt opp i samtale med andre, aldri passet å gå inn i. At 

mine rom, - mitt liv, mine muligheter og mitt ansvar, forsvant 

i en ytre og uendelig informasjonsstrøm som jeg måtte 

forholde meg til, eller druknet i en underholdningsflom som 

tar den plass den får, men som egentlig ikke fyller noe. Eller 

tenk om jeg har flyktet fra «mine rom», at jeg ikke helt klarer 

å finne meg til rette og være hjemme i meg selv.

Noen ganger åpnes heldigvis noen små dører eller glugger 

på gløtt – både innover og utover. De bør ikke lukkes for fort. 

Det er lurt å ta en titt, og gjerne se om igjen litt nøyere. Vi 

bør ikke være så redde for virkelig å kjenne etter. Ja, kanskje 

aner vi til og med at det vi da faktisk gjør, er å holde på 

med å bære ny ved til bålet vårt, - at vi er nær oss selv 

og nær livet.

Så må vi leve livet! – ikke bare være opptatt. Karsten Isaksen, 

som var en kjent prest, forfatter og foredragsholder, sa en 

gang at det nærmeste han hadde kommet et svar på det 

evige store spørsmål om livets mening, var følgende formu-

lering: Meningen med livet er at vi skal være levende! Dette 

kan kanskje høres ut som en sirkeldefinisjon, men er jo ikke 

det. Å være levende handler om å møte livet, bruke seg selv, 

høre til og være til stede, være en del av, – eller kanskje jeg 

like godt kan bruke Göran Tunströms ord igjen: holde fyr i 

våre bål, stille våre spørsmål, være til stede i våre rom og 

våre liv.

Vi behøver ikke gruble oss fordervet, og det er ikke mye 

mening i å begrave seg i alle slags tanker som ikke fører til 

noe. Jeg vil for all del ikke at disse ordene mine skal skyve 

noen den veien. Men å stanse opp litt, sjekke himmelretning 

og kompasskurs – det skader aldri. Noen ganger er det også 

livsviktig og nødvendig.

Den islandske forfatteren Jon Kalman Stefansson skriver

 i «Stjernenes knitring» om drømmene menneskene bar 

på lenge før han fantes, og om trådene som binder folk 

sammen: «Mening. Det er et vakkert ord. Og det er godt

å si det høyt mens jorden farer uten mål rundt i verdens-

rommet. Kanskje er det språkets vakreste ord, om man ser 

bort fra kom.» Her er det et par setninger og ord som er 

verdt å tygge litt på, synes jeg.

Kirkens Bymisjon er møtesteder, arenaer og sammenhenger 

for å «tenne bål», stille spørsmål, finne sine rom, søke 

mening…  For å kjenne fellesskap og tilhørighet. For å berøre 

og berøres. For selv å høre, men også gi videre den enkleste 

og åpneste invitasjon til liv og fellesskap og mening; - kom! 

Noen tanker spunnet av stjålne sitater og spørsmål uten 

fasitsvar. Men dersom du leser videre i denne årsmeldingen 

om bredden og mangfoldet i Kirkens Bymisjons arbeid, vil 

du se mange jordnære, sterke og viktige konkretiseringer, 

– virkeliggjort i det krevende og koronapregede 2020.

Øystein Reinhardtsen 

Daglig leder Kirkens Bymisjon Kristiansand  

Hvor brant mine bål? Øystein Reinhardtsen
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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

Ung Fritid

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
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HOVEDMEDSPILLERE

Rasmussengruppen

Gumpengruppen

Skeiefondet

36 Brosteinsbedrifter (se siste side)

Brosteinsbedrifter og andre

medspillere: gienbrostein.no

ØKONOMI

Kirkens Bymisjon i Kristiansand hadde en omsetning på 27.802.458,- og inntekter på

27.395.763,-. Det vil si at vi kom ut med et underskudd på 406.695,-. Inntektene fordeler seg

på følgende måte: 9,8 % er salgsinntekter, 34,9 % er gaver/fond, 3,1 % er støtte fra

næringslivet, 51,1 % er offentlige tilskudd og 1,1 % er diverse andre inntekter.

NÆRINGSLIV
Kirkens Bymisjon er til stede på flere arbeidsfelt 
i Kristiansand, og samarbeidet med regionalt 
næringsliv er en viktig faktor for at vi sammen 
skal lykkes.

Bedrifter bidrar som hovedmedspillere, brostein-
bedrifter eller støttespillere på forskjellige prosjekt. 
Brosteinaksjonen resulterte i støtte på 700.000,- 
og tre Hovedmedspillere gir til sammen 300.000,-. 
Andre store støttespillere er Kruse-Smith og Alma Eik, 
som er store aktører inn mot prosjektering og opp-
bygging av Kudos.

Kjøkkenet i Bymisjonskaféen ble totalrenovert med 
midler fra en aksjon initiert av Ole Martin Årst.

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 
Miljøfyrtårn-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 står samlet nasjonalt, noe som bidrar til økte bidrag lokalt.

Ved SMS-kampanjer og andre nasjonale aksjoner går gavene til nærmeste

bymisjonsvirksomhet, eller den man øremerker gavene til.

Enkeltpersoner og private givere står for en stor og viktig del av våre inntekter, og i 

2020 fikk vi også konkrete gaver til å imøtekomme utfordringer med koronasituasjonen.

Stiftelsen har opparbeidet mange trofaste givere og det kommer nye til.

PERSONALSITUASJON 
Nyansatte i Kirkens 

Bymisjonen Kristiansand:

S I

Gatejuristen:

Rebekka Fjellvang Avtjern

Ingrid Tjaum (vikar)

Barnas Jurist:

Tuva Myklebust Jacobsen 

Migrasjon:

Arsiema Tezare Birkedal

Oddvar Verdal 

Kudos:

Antonio Cassese Borges

Simi-Ann Solaas

Tommy Håbestad

Batteriet:

Ingrid Kleba Næss

Andrea Helland

R R

Portalen:

Fredrik Sunde

Paal Asbjørn Tvedt

F F

Bymisjonsprest

Bjarte Leer-Helgesen

ANDRE BIDRAG 

Kristiansand kommune

Arendal kommune

Vennesla kommune

Lillesand kommune

Fylkeskommunen

NAV

Arbeids- og Velferdsdirektoratet 

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet 

Kommunal- og Regionaldep.

Tv-aksjonen

Agder- og Telemark bispedømmeråd

Kristiansand Domkirke

UiA

Kilden

KKG

Statens Sivilrettsforvaltning

Stiftelsen Dam

IK Start / Start Life Support

UDI

IMDi

Kiwi

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.

2020
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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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Korona-året 2020
Dette året har vært annerledes og 
vanskelig for alle. Koronaen, med 
vekslende smittetrykk og restriksjoner, 
har også preget Kirkens Bymisjon i 
Kristiansand.

Noen uker på våren var vi tungt preget 
av nedstengning og usikkerhet, og 
mange ansatte var permittert. Lettelser 
kom, og de permitterte kom tilbake. 
Vi har hele tiden hatt fokus på våre 
målgrupper, og prøvd å gjennomføre 
det vi kunne innenfor regelverk og 
anbefalinger. 

Det har naturlig nok vært noe lavere 
aktivitet, med antallsbegrensinger, 

færre åpne arenaer og møteplasser, 
avlyste større arrangementer. Og 
mange frivillige har ikke kunnet 
være aktive som før.

Vi har virkelig sett viktigheten og 
verdien for våre målgrupper av å kunne 
komme på jobb, delta i aktiviteter, 
oppleve fellesskap. Mye har skjedd i 
mindre grupper. Eller vi har vært ute, 
for eksempel på torvet med kaffe, eller 
på tur.

Dette året har også hatt stor betydning 
for digital satsning hos oss. Vi har 
opplevd en formidabel utvikling av 
digital produksjon av filmer, reportasjer, 

presentasjoner og sendinger på 
Facebook og andre flater. Utprøving 
og utvikling av digital kommunikasjon, 
både overfor egne målgrupper og 
mot et bredere publikum, har vært 
viktig for oss. Vi takker Stiftelsen Dam 
og EB Consulting som har gitt oss 
betydelig økonomisk støtte til å kunne 
gjennomføre dette.

Vi håper på vaksine, bedring og 
normalitet. Og vi håper at vi kommer 
gjennom disse krevende tider på 
en noenlunde god måte, uten at 
langtidsvirkningene blir for store. 

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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ikke kunne være til stede, men den frivillige 
innsatsen utgjorde likevel 5,1 årsverk. 

Fritidsaktivitetene i Enter Fritid fikk en 
digital tvist. Økt satsing finansiert av 
stimuleringsmidler og gaver sørget for ny 
kompetanse og nye muligheter. All ære til 
deltakere, frivillige og ansatte som utnyt-
tet mulighetsrommet og lagde ukentlige 
direkte interaktive sendinger, matlagings-
kurs, Kahoot og digitale treninger. På 
det meste hadde vi 3 sendinger i uka. I 
store perioder har vi ikke kunnet holde 
aktiviteter innendørs, de ble derfor flyttet 
ut og gjennomført innenfor gjeldene smit-
tevernsrammer.

Deltakere i arbeid ved tiltakene 
i 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 2020 
10 AFT plasser (arbeidsforberedende 
trening) og 10 VTA plasser (varig 
tilrettelagt arbeid).  I AFT avsluttet 13 
deltakere i 2020. 4 gikk til arbeid/
utdanning, 1 gikk til andre arbeidsrettede 
tiltak i regi av NAV, 3 gikk til andre 
tiltak i samråd med NAV, 3 avsluttet på 
grunn av sykdom, 1 har søkt/fått varig 

Avdeling Rus og Rehabilitering 
Avdeling Rus og rehabilitering består av 4 tiltak med til sammen 14,5 årsverk. Vi arbeider med to målgrupper:

2020 ble året der planer måtte gjøres 
om. Det medførte periodevis nedsteng-
ing og endringer i tilbudet. Vi har fulgt 
opp deltakere og medarbeidere digitalt, 
vi har brukt naturen som møtested når 
vi ikke har kunnet møtes inne og hatt 
nettbaserte kurs og undervisning. Med 
tilrettelegging har vi, i nesten hele 2020, 
klart å opprettholde driften ved de ulike 
verkstedene slik at deltakere og medar-
beidere har kunnet kommet på arbeid og 
arbeidstrening.

I fjor var det totalt 106 frivillige registrert 
i avdelingen. Restriksjonene medførte be-
grensinger som gjorde at mange frivillige 

SOSIALFAGLIG MÅL 
OG PLATTFORM, 
RUS OG REHABILITERING.

HVORDAN FÅ DETTE TIL? 

Tilhørighet 

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

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

Evnen til å stå i relasjoner står sentralt og fremmes via arbeid og fritidstilbud. 

Muligheter 

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

tiltak har derfor fokus 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 møteplasser 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

Våren 2020 ble samarbeidet med Agder og Telemark bispedømme om stillingen Bymisjonsprest/
Fengselsprest avsluttet. Bjarte Leer-Helgesen ble ansatt som bymisjonsprest fra 1. desember. Det er nå 
en full stilling knyttet til våre virksomheter.

Året ble benyttet til å tenke strategisk rundt prestetjenestens innhold. Hverdagsmesser og Åpent Hus på 
torsdager, tilbud om samtaler og samarbeid med de ulike tiltakene vil fremdeles være bærebjelkene 
i stillingen. I tillegg ønsker stiftelsen å prioritere bymisjonsprestens stemme i det offentlige rom.

Bymisjons-
prest
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Kvinneverkstedet & Kunstrommet

– verksteder for kreativitet og produksjon

Aktivitetsnivået er høyt med kreative prosesser, produkt-
utvikling og produksjon. Idéer kommer fra deltagere, 
frivillige eller ansatte. Prosessen fra idé til ferdig produkt 
og design gjør vi sammen. Når vi trenger det, henter 
vi inn ekstern fagkompetanse. I 2020 utviklet vi to nye 
såper - kaffesåpe og regnbuesåpe. Begge såpene ble 
umiddelbart en salgssuksess. 

Vår viktigste salgskanal er Kirkens Bymisjon sin nasjonale 
nettbutikk. Også i 2020 opplevde vi en økning i salg 
og etterspørsel av produktene våre. Dette inspirerer og 
motiverer til videre innsats og utvikling.

Enter 

– et arbeids- og fritidstiltak med Bymisjonskaféen 
i sentrum bestående av:

Enter fritid: Ca. 150 deltakere med rusbakgrunn var
 i 2020 engasjert i 20 aktiviteter innenfor friluftsliv, kultur 
og trening. Gjennom å delta i tilbudene våre skaper 
deltakerne nye minner, får nye historier å fortelle, utvider 
nettverk og opplever mestring.

Arbeid Ute: Arbeidstreningstilbud med byhaging, 
vedproduksjon, vedlikehold, birøkting m.m.

Enter kafe (Bymisjonskafeen): En kafé for byens 
befolkning, et møtested for mennesker i målgruppen og 
en arbeidstreningsarena. I tillegg har vi klubbkafé med 
KCK og Bjaavann Golfklubb, og Fritidsakademiet med 
Enter fritid en gang i måneden.

– et sykkelverksted for byens befolkning bestående 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 sykkelservice ute hos bedrifter / offentlige 
  virksomheter og skoler
 • Deltar på sykkelaksjoner i samarbeid 
  med Kristiansand Kommune

Sykkelakademiet: Et eget-utviklet teoretisk og praktisk 
kurs i sykkelmekanikk. 

Pedalen flytter og åpner i nye lokaler våren 2021 
i Østre Strandgate 12. 

Portalen

– et motivasjons- og bedriftskonsept bestående av:

 • Portalen snekkerier og redesign
 • Portalen støperier
 • Portalen tjenester
 • Café portalen

Portalen sin målgruppe er mennesker i aktiv rus som ønsker 
en endring. Jegersberg Gård rehabiliterings- og kompetanse-
senter er en viktig samarbeidspartner. I 2020 opplevde vi en 
betydelig økning av henvendelser fra unge mellom 18 og 30 
år. Et viktig oppdrag er å bidra til at unge kommer bort fra 
rus og over i en hverdag preget av håp. I samarbeid med 
Sørlandets Sykehus, Kristiansand, Lillesand og Vennesla 
kommune skal vi videreutvikle tilbudet til unge voksne.

uførepensjon og 1 sluttet grunnet annet 
(militæret, svangerskap, flyttet etc.) I VTA 
avsluttet 1 deltaker i 2020. 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.

Medarbeidere ved Portalen 
I 2020 var 21 mennesker i arbeid ved 
Portalen. 15 avsluttet og 13 av dem 
nådde sine rehabiliteringsmål. 
6 fortsetter som medarbeidere i 2021.

Pedalen

Enter fritid digital trening
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Wenche Rønning er tiltaksleder 
på Portalen
–  Portalen gikk gjennom et spennende 
år i 2020. Vi er jo et sted som skal 
kombinere to ting: Vi skal være et godt 
sted å komme for folk som vil gjøre noen 
endringer i livet, samtidig som vi skal 
være en arbeidsplass. Og i fjor opplevde 
vi at langt flere unge mennesker opp-
søkte oss. Unge mellom 18 og 30. Dette 
er et oppdrag vi tar veldig på alvor. 
Levekårsstatistikken vitner om at mange 
unge har uføretrygd som inntektsgrunnlag. 
Vi håper å bidra til at færre unge skal 
havne på den statistikken. 

Det er så gøy å se at våre produkter 
nå slår igjennom i den nasjonale nett-
butikken til Kirkens Bymisjon. Sammen 
med Kvinneverkstedet sender vi 
stadig flere produkter inn til Oslo og 
nettbutikken. Vi drar på skattejakt i 
bruktbutikker, snekrer former av tre, 
lager selv silikonformer og støper om 
produkter. «Skattene» får dermed et 
nytt utsende og blir gjort til våre. Og 
da er det stas at vårt motto blir oppfylt, 
at vi skal produsere flotte produkt 
som folk vil ha! Vi selger også lokalt 
både på Hageland Oddernes og i 
Bymisjonskaféen.

–  Vår erfaring med unge her er at de har 
like mange drømmer om fremtiden som 
alle andre. Men de har imidlertid også 
hull i cv’en. På Portalen får de trent på å 
komme seg inn i en døgnrytme, bli trygg 
i et fellesskap og mye mer. Og flere går 
videre til annet arbeid og utdanning.
Portalen har i flere år utforsket en 
støpemasse som heter Jesmonite. Den gir 
veldig fine overflater og struktur. I 2020 
slo disse produktene virkelig gjennom på 
Kirkens Bymisjons nasjonale Nettbutikk. 
(se produkter på side 17).

Portalen 2020

Avdeling Rus og Rehabilitering 

Portalen er en sosial 

entreprenørskapsbedrift for 

mennesker over 18 år som vil 

ut av rusmiddelavhengighet. 

I vårt rehabiliteringstilbud 

kombinerer vi sosialt arbeid 

med produksjon og salg av 

egenutviklede varer.

Godt å være en del 
av et felleskap!

Produksjon av fjøl
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Portalen har i flere år utforsket en støpemasse som heter Jesmonite. Den gir veldig fine overflater og 

struktur. I 2020 slo disse produktene virkelig gjennom på Kirkens Bymisjons nasjonale nettbutikk. 

Kjenner angsten
 slipper tak, når jeg kommer 

inn dørene her!

Se flere produkter på side 17

Det er gøy å lage 
ting folk vil kjøpe. Det er 
kult at de kan regne med 

meg på jobb!

Frivilligsentralen legger til rette for et varig og meningsfylt engasjement som frivillig, men i 2020 ble 
også dét preget av pandemien. Mange trofaste og viktige funksjoner som frivillige har i våre tiltak ble 
satt på vent. Den frivillige innsatsen i løpet av 2020 utgjorde likevel 7,4 årsverk, fordelt på 185 frivillige. 
De frivillige spiller en viktig rolle i den daglige driften til SKBK, både når det gjelder konkret arbeidsinn-
sats og på det mellommenneskelige plan, og vi ser frem til at forholdene igjen ligger til rette for det. 

Frivilligleder: Bjørnar Abusdal / 452 95 758

Frivillig-
leder
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Den frivillige innsatsen i avdelingen 
utgjorde i 2020 2,1 årsverk, fordelt 
på 54 frivillige. 

I mai åpnet vår nye ungdomskafe og 
møteplass Kudos dørene i Rådhusgata 6. 
Vi har tilsatt tiltaksleder, kafeansvarlig og 
fritidskoordinator. Kafeen har på kort tid, 
og tross pandemi, blitt et viktig møte-
sted for byens ungdom. Batteriet flyttet 
omtrent samtidig inn på samme adresse 
i 2. etasje.

I september 2020 startet Barnas Jurist, 
som er et tilbud under Gatejuristen. 
Hensikten er å drive rettshjelp og ret-

tighetsinformasjon blant utsatte barn og 
unge under 25 år. En stor del av arbeidet 
i oppstartsfasen har derfor vært å gjøre 
Barnas Jurist kjent for aktuelle offentlige 
instanser og private aktører slik at de 
kan henvise barn og ungdom til oss. 
Barnefattigdom har mer enn tredoblet 
seg i Norge fra 2001 til 2017, og med 
3000 fattige barn ligger Kristiansand 
godt over landsgjennomsnittet. Det er 
derfor er et stort behov for Barnas 
Jurist her i regionen. 

Nytt av året er at vi også har tilsatt tiltaks-
leder Integrering i en 70 % stilling. Hun har 
ansvaret for Interaktiv og Veiviser. 

Avdelingen har vært opptatt av å sikre 
et forsvarlig tilbud til målgruppene under 
pandemitiden. Med god tilrettelegging 
har vi klart å opprettholde driften i de 
ulike tiltakene. Enkelte tilbud har fått 
en litt annen vri, for eksempel i form av 
uteaktiviteter. De ansatte har vært utrolig 
kreative og gode på å ta i bruk digitale 
løsninger, og dermed økt sin digitale 
kompetanse. Honnør til dem!

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

Avdeling Samfunn og 

Inkludering består av 4 tiltak 

med til sammen 8,2 årsverk. 

I tillegg timelønner vi en 

person i tilbudet for 

tilreisende EØS- borgere. 
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Prosjektutviklers hovedoppgave er å bidra til at Kirkens Bymisjon er tett på endringer og utviklinger i 
samfunnet. Fokusområder er nyskaping og videreutvikling av eksisterende 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. Prosjektutvikler er ansvarlig 
i planleggingsfasen av nye prosjekter, bistår med søknader og utarbeider planer og prosjektskisser.

I 2020 har prosjektutvikler vært engasjert i nasjonalt og lokalt strategiarbeid, deltatt aktivt i Kristiansand 
kommunes oppgaveutvalg «Flere i arbeid» og fortsatt arbeidet med Miljøfyrtårn.  

Prosjekt-
utvikler



Årsmelding 2020: Kirkens Bymisjon Kristiansand   I   13Årsmelding 2020: Kirkens Bymisjon Kristiansand   I   13

Gatejuristen

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

På Gatejuristkontoret var det 2 ansatte jurister i 
100% stilling, samt 8 jusstudenter som arbeidet 
frivillig en fast dag i uken. 

Vi har hatt saksmottak på bemannede 
rusboliger og ruskafeer, fengselet, ARA, Blå Kors 
Loland, Nødboligene, Babettes, og T5 i Arendal

I 2020 tok Gatejuristen inn 270 saker, hvorav 140 
ble tatt imot på kontoret, 48 på oppsøkende 
saksmottak og 65 gjennom telefonkontakt.

Tilbud for tilreisende EØS-borgere

– sanitær- og nødovernattingstilbud 

Tilbudet driftes sammen med Røde Kors og 
Frelsesarmeen, i samarbeid med kommunen.

• Sanitæranlegget er åpent hele året og er   
 en enkel brakke med dusj og toalett.
• Nødovernattingen med 36 soveplasser er 
 åpen i vintermånedene.  

Vinteren 2020 var det i snitt 23 personer på 
nødovernattingen hver natt. Grunnet pandemien 
reiste alle hjem på våren, hvorav 13 kom tilbake 
på høsten 2020. 

Kudos

– en trygg og sosial møteplass for ungdom, midt i sentrum

Kudos per i dag:
• En flott kafe med god mat for hele byen, åpen 4 dager i uken kl 10-19
• Kudoskjelleren med aktiviteter for ungdom
• Alltid tilgjengelige trygge voksne til stede
• Lærlingbedrift for unge voksne
• Praksisplass for ungdom i samarbeid med KKG
• UngFritid – gratis aktivitetstilbud for ungdom
• Arbeidstrening for ungdom

Åpnet i 2020 og ble raskt et attraktivt møtested for ungdom i Kristiansand. Det er 
stor interesse fra potensielle samarbeidspartnere, både private og offentlige. 

Interaktiv

– en arena for en god integreringsprosess

I 2020 har rundt 280 personer vært på våre arrangementer. Dette inkluderer 
både enslige og barnefamilier. Vi ønsker å bidra til integrering og inkludering, 
og arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta. 

Dette året har vi redusert og tilpasset våre aktiviteter på grunn av smittevern-
tiltak. I mars-juni organiserte vi flere utendørs aktiviteter og digitale møter. Fra 
august og ut året var aktivitetene i kaféen tilnærmet normale. Vi fortsatte det 
gode samarbeidet med Rotary rundt kvinnegruppe på Integreringsmottakt.

Batteriet Sør

– ressurssenter for organisasjoner som kjemper mot fattigdom 
og sosial ekskludering 
Batteriet skal bidra til at brukerorganisasjoner blir sett og hørt. Vi tilbyr 
organisasjonene veiledning, kurs og lokaliteter og legger til rette for 
samarbeid mellom offentlig sektor og brukerorganisasjoner. 

Vi har arrangert tre innspillsmøter for politiske partier på Stortinget hvor ulike 
brukerorganisasjoner har belyst konsekvenser av koronapandemien for sine 
medlemmer, og kommet med anbefaling om tiltak eller løsninger på dette. 

I 2020 var Batteriet tilknyttet rundt 30 organisasjoner som representerer 
anslagsvis 1500 personer i Agder.

Barnas Jurist

– gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år

I 2020 startet vi opp Barnas Jurist i Kristiansand. 
Barnas Jurist er et oppsøkende og gratis retts-
hjelpstilbud som kan bedre levekår for utsatte 
barn og unge gjennom å sikre deres rettigheter. 
I tillegg holder Barnas Jurist rettighetsforedrag 
og bidrar til bevisstgjøring blant barn og unge.

Barnas Jurist vil samarbeide 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 setter sammen grupper på tre eller fire. Gruppene består av en 
person med kort botid i Norge, en person med erfaring fra å være ny i landet 
og en som har bodd i Norge i hele sitt liv. Målet er å bli kjent, utvide nettverk, 
gjøre ting sammen, praktisere norsk og bedre forstå det samfunnet man er en 
del av.

I Kristiansand har vi 8 grupper fra 10 forskjellige land. Gruppene bestemmer 
selv hva de skal gjøre sammen og aktivitetene varierer fra kino, kafébesøk, 
tur, bowling, matlaging og se fotballkamper.

Barnas Jurist med studenter
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Tiltaksleder Per Dovland forteller
–  Etter lang tids planlegging, med 
forberedelser og oppussing så vi 
frem til å åpne dørene med brask 
og bram 1. april! Det gikk ikke helt 
som planlagt, men vi kunne likevel 
åpne dørene rolig i slutten av mai. 
Det har vært en fantastisk respons! 
Ungdom har funnet oss ved hjelp av 
jungeltelegrafen og vi har i stadig 
større grad blitt oppdaget av byen vår.

Hva er Kudos idag?
–  Først og fremst er vi en trygg 
møteplass med voksen tilstedeværelse 
for all ungdom i Kristiansand. Det 
er noe ungdom selv har etterspurt 
og fortalt at manglet i sentrum. En 
fantastisk flott kafè på gateplan som 

Kudos
Vår by, vår ungdom!

Et lite steinkast fra torvet og 

Markensgate, litt ned i Brygge-

bakken finner vi Kafè Kudos, 

Kirkens Bymisjon sin nye 

målrettede satsing på 

ungdom i Kristiansand.

Det er så gøy 
å bli kjent med alle 

ungdommene!

Henrik Berg, lærling Kudos

–  Jeg har lenge hatt lyst til å ta fagbrev som Barne- og Ungdomsarbeider. 
Tidligere jobbet jeg på Portalen, og Wenche (tiltaksleder på Portalen) fortalte om det 
nye ungdomsprosjektet og det virket kjempespennende. Så etter samtale med Per her 
fikk jeg mulighet til å bli med fra starten på Kudos. Først var det det bare renovering 
og et stort byggeprosjekt, men jo mer jeg skjønte av hva det skulle bli, gledet jeg meg. 
Det er så viktig å hjelpe ungdom, og her skal vi hjelpe på mange forskjellige måter.

–  Jeg måtte ta et valg om å endre livet mitt, og da har det vært viktig for meg 
å ha denne muligheten med lærlingplass. Har jo egentlig ønsket det hele livet.

–  Kudos er et veldig deilig sted å komme til på jobb, føler meg velkommen og 
hjemme med en gang jeg kommer inn døra. Det å snakke og å bli kjent med alle 
ungdommene er utrolig meningsfylt.  To dager i uka er jeg i kaféen, og to dager 
jobber jeg med aktiviteter. Blant annet har vi tur- og fritidsgrupper, og jeg er med
 i ei aktivitetsgruppe rundt psykisk helse. Satser på litt jaktturer med Kudos også!

–  Mitt ønske er å være et forbilde og å kunne hjelpe, og drømmen er å fortsette 
her når jeg er ferdig med utdannelsen. Det hadde vært flott!
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er åpen for hele byen. Vi retter oss mot 
ungdom spesielt, med halv pris i kafeen 
for de under 20 år. Dette gjør det mulig 
for ungdommen vår å hygge seg på 
en ordentlig kafe for en rimelig pris. 
Vi oppfordrer selvsagt foreldre og alle 
andre i byen til å prøve oss!

–  Så har vi Kudoskjelleren helt forbe-
holdt ungdom, med biljardbord, eget 
kjøkken, tv, spill og masse annet. Her 
kan ungdom bare henge med venner 
uten å nødvendigvis være med på noe 
som helst. Vi har god wifi og masse 
ladepunkter!

–  I tillegg har vi fått i gang UngFritid 
som er vårt svar på frafallet av ungdom 
i organisert aktivitet. Det drives etter 

samme modell som Enter fritid, som vi 
har god erfaring med gjennom mange 
år, der deltakerne selv organiserer 
driften gjennom aktivitetsgrupper.

Vår drøm er å skape et 
mulighetshus av, for og med 
ungdom og vi blir neppe 
arbeidsledige med det første.

–  Aktivitetsgruppene settes i gang etter 
initiativ av ungdom. Vi tror dette bidrar 
til inkludering, nye felleskap og gode 
opplevelser. Mulighetene er store, alt fra 
samtalegrupper til ekstremsport, vi skal 
gjøre et realt forsøk på å få virkeliggjort 
aktivitetene og forventer at ungdommene 
engasjerer seg.

Og hva er veien videre for Kudos?
–  Veien videre er utrolig spennende! 
Jeg tror 2021 blir et strålende år med 
mange prosjekter på gang under 
Kudos-paraplyen. Det som ligger aller 
nærmest er UngJobb, som vi er i ferd 
med å sette i gang. Vi vet at det er utrolig 
vanskelig for ungdom å få den første 
arbeidslivserfaringen, og her skal vi trø 
til sammen med næringslivet!

–  I tillegg jobber vi med aktivitets-
tilbud rettet mot ferier, et miljøprosjekt, 
oppfølging av enkeltungdom, et digitalt 
prosjekt, en podcast og masse andre 
gøye ting.

Kudos ble virkeliggjort i etterkant 

av tv-aksjonen i 2018, og etter 

ansettelse og prosjektering i 2019 

kunne dørene endelig åpnes 2020. 

Kaféen er åpen for hele byen, 

med fokus på ungdom og egne 

ungdomspriser. 

Kudoskjelleren kun for ungdom

Fritids- og jobbtilbud, væreplass og 

aktivitetshus.

3 ansatte

2 lærlinger

frivillige og samarbeidspartnere

Hovedoppgaven er å tilrettelegge for samarbeid med næringsliv gjennom 

arrangementer og aksjoner.  Samfunnskontakten følger også opp gaver fra både 

private, bedrifter og organisasjoner. 

Andre viktige oppgaver i 2020 har vært kommunikasjon, spesielt rettet mot utvikling 

av digitale medier, filmproduksjon og livesendinger. 

Fakta

Samfunns-
kontakt

Henrik i Kudoskjelleren Per Dovland

Kafeen
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Kutbettin er den nyeste i gruppen
– Jeg begynte i Dreamteam i september 2020 og her føler jeg 
meg verdifull. Vi treffes cirka en gang i uka og alle har ansvar 
sammen for å lage en plan med aktiviteter. Vi diskuterer gjerne 
fotball eller politikk. I korona-tiden er vi flinke til å møtes ute og 
holde avstand, men jeg savner – og gleder meg til – å invitere 
gruppen til hjemmelaget tyrkisk mat. Besøke hverandre og å gå 
på restaurant!

– Gjennom veiviser har vi fått utforsket Kristiansand, blitt kjent 
med nye folk og andre kulturer. Vi har mye til felles og trives 
godt sammen - sier Huruy som har bodd i Norge i 7 år og 
flyttet til Kristiansand for ca. 2 år siden. 

Eric er International student på UIA:
– For meg gir gruppen mulighet til å øve på norsk, lære hver-
dagsliv som barneoppdragelse, norsk politikk, jobbmuligheter 
osv. I koronatiden savner jeg også felles aktiviteter som involve-
rer og frihet til å treffes som vi vil. 

Ifølge Edmund er veiviser en unik arena hvor han kan bli kjent 
med ulike kulturer og bygge verdifulle relasjoner. Han har en 
veldig hektisk hverdag med jobb, utdanning og familie, så for 
ham er Veiviser et avbrekk som gir energi og mange flotte 
øyeblikk.

– Koronatiden har medført at jeg har vært mindre sosial enn 
tidligere. Det å kunne treffes i denne gruppen har gitt meg en 
følelse av normalitet midt i pandemien, selv med avstand og 
diverse restriksjoner. Vi har hatt aktiviteter under pandemien, 
men det har vært viktig for oss å følge smittevernregler, derfor 
har vi holdt avstand og hatt flere aktiviteter utendørs. 

De har blant annet gått tur i skogen, laget ostesmørbrød 
på bål, vært på kino, og på tur med hodelykt.

– Fotball er en felles interesse, så vi ser litt på det da! Det 
morsomme er at vi heier på ulike fotballag: Man U, Everton, 
Arsenal og Liverpool. 

I Dreamteam er de enige om at navnet stemmer med 
opplevelsen, til tross for avstand, håndsprit, og å holde 
seg borte når man er litt pjusk.

Veiviser
Veiviser ønsker å skape et mer inkluderende samfunn gjennom å sette sammen små 
grupper, med personer fra ulik bakgrunn. (se side 13)
En av gruppene kaller seg Dreamteam og består av  f.v Eric Kim Mbogori fra Kenya, 
Edmund Birkedal fra Norge, Kuttbettin Kizilkaya fra Tyrkia og Huruy Ressom fra Eritrea.



Produkter vi leverer til Kirkens 
Bymisjons nasjonale Nettbutikk.  

Klokker jesmonite

Serveringsfjøl

Lys jesmonite

Såpeholder med kaffisåpe fra 
kvinneverkstedet

Ringblomst

Frokostbrikke

Regnbuesåpe
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REPRESENTANTSKAP
Representantskapsmøte 28/5-2020

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 40 saker

Dag Nordbø Styreleder

Åse Johnsen Drabløs Nestleder

Svein Hjorthaug Styremedlem, oppnevnt av SKBO

Steinar Møllerhaug Sæbø Styremedlem, ansattes representant

Anne Hilde Hals Styremedlem

Jon Døviken Styremedlem

Martha Moen Styremedlem

Kåre Dag Mangersnes  Styremedlem, oppnevnt av SKBO

Johannes Heggland Vara, oppnevnt av SKBO

Siri Gjesdahl Vara

Jenny-Ann Høgeli Vara, ansattes representant

Tone Jacobsen Vara

Organisasjon

 1. Første kollegasamling i vår

 2. Jesper og Bjarte ledet digital førjulskveld

 3.  Oransje på veg til jobb (på Pedalen)

 4. Julekonsert tv-sending Fvn, Josefine og Reinert

 5. Kontor 2020 teamsmøte

 6. Paul på torvet tirsdager

 7. Skjerf

 8. Dekket til julaften

 9. Førjulskveld, med gjester i studio

 10. Rådyrjakt Jostein

 11. Frivilligsamling ute med boller

 12. Leksetid på Kudos

 13. Hæge er klar for sykkelparaden

 14. Badeutfordringen til Dag og Øystein, førjulskveld

 15. Fuglejakt Arild
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Hovedmedspillere 2020

07 Media

Aamodt bygg

Advokatfirmaet Wigemyr & Co

Andås Begravelsesbyrå

Avitell

Bitpro

Bortelid Gård

Dagfinn Skaar

EB Consulting

Elbemo

Glassmester 1 Vågsbygd Glasservice

Glencore Nikkelverk Pensjonistgruppa

Heca Invest

HG-bygg

HSH Entreprenør

Kruse Smith

Li1 Elektro

LOS

LS-Entreprenør

Lunde Holding Invest

Nordea

NorEngros Gustav Pedersen

Norges Energi

Noroff

PK entreprenør

SkandiaEnergi

Sparebank 1 SR Bank

Sparebanken Sør

SPIRE psykologtjeneste

Start Life Support

Storform

T O Slettebøe

Tratec Solutions

Tratec Norcon

Vallenus

ØCH Invest

Brosteingivere 2020


