Årsmelding 2019
Sykkel trening juni, Øystein og Ernst

Øystein Reinhardtsen

Slik – eller sånn?
Mer – eller mindre?
For – eller mot? ...

Stadig er det avgjørelser og avveininger. Hele tida er det

Og når vi snakker om valg: Vi har fått en felles Kirkens

nye ting som krever valg eller reaksjon. Bare det å drøye litt,

Bymisjons Strategi 2020-2025! Det var et krevende og givende

prøve å se ting litt an – ja, så er det også et valg …

arbeid i 2019 da 12 selvstendige stiftelser skulle velge de

Harejakt

beste ord og formuleringer når en felles strategi skulle tegnes
Eksistensialismen gir oss en spissformulering om at menneskets

ut. Det skulle gis tydelig kraft og retning, og det måtte være

valgmuligheter er både vår store mulighet og vår største

favnende nok og samtidig spisst nok, og noe å strekke seg

forbannelse; Vi kan velge – og vi må velge!

mot: Bygge fellesskap – Styrke bærekraft – Skape bevegelse.

Klatrekurs

(Se strategidokumentet, s.16-17)

Innhold

Noen ganger har vi heldigvis noe å sikte etter, noe å måle
opp mot. Andre ganger famler vi mer. I en verden der abso-

Noen av våre personlige valg er større og mer skjebnesvan-

lutte verdier er under press, og der sannheten er omtrent så

gre eller avgjørende enn andre. Noen valg kan gi ødeleg-

Organisasjonskart 2019........................................................ 4

langt som vi ser for øyeblikket, så er det ikke rart om vi kan

gende konsekvenser for lang tid. Dette er tragisk, men vi vet

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

føle på valgenes tyngde.

at det er sant.

Rus og rehabilitering...................................................... 6 - 9

Som organisasjon har Kirkens Bymisjon i Kristiansand jobbet

Heldigvis er det også slik at så lenge vi er her og i live, har

Strategidokument og visjon............................................... 16

en hel del med valg, retning og muligheter i det siste, på

vi mulighet til å sette noen nye spor. Vi kan ta nye valg og

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

flere områder:

markeringer som angir en annen retning. Vi kan ta ansvar og

Samfunn og inkludering............................................. 10 - 13

si at nok er nok, - uansett hva det skulle dreie seg om.

Pedalen på Sparebanken Sør Arena

Organisasjonen er strammet opp i to operative avdelinger,
Rus & Rehabilitering og Samfunn & Inkludering + fellesfunk-

Dette er virkelig noe av det aller største og viktigste som skjer

sjoner på tvers. (Se organisasjonskart, side 4) Dette synes vi

i våre sammenhenger, - og i alle mellommenneskelige for-

er blitt ryddigere, samtidig som det gir gode muligheter til å

hold. Ingen valg er større eller viktigere enn dem som bærer

jobbe sammen på tvers av tiltak og avdelinger. Dette øver vi

i seg håp og mulighet for gode endringer og erfaringer for

på.

oss selv og for våre nærmeste.

Vi har også valgt hva vi skal bruke TV-aksjonsmidlene

Jo, valgansvar viser nok menneskets storhet og beste mulig-

til, og jobber nå med å virkeliggjøre dette for å skape

het. Og heldigvis kan av og til strategiens store og favnende

gode fellesskap: Kudos: møtested, kafe, aktiviteter

ord, og hverdagens retningsvalg og små skritt, finne sammen

m.m. for ungdom som «henger» i sentrum. Åpner snart!

på underlig vis:

Kokkestilling og utvidelse av tilbud/åpningstid/ aktivitets-

-Bygge fellesskap -Styrke bærekraft

kafe på Bymisjonssenteret. Er i gang. Mentor-prosjekt ved

–Skape bevegelse

Portalen der en ansatt med brukererfaring skal motivere og
følge medarbeiderne tett. Er i gang. Veiviser-prosjekt. Små-

Velg og virkeliggjør viktige verdier!

grupper hvor nyankomne flyktninger og asylsøkere inkluderes
i felleskap og samfunn. Er i gang.
Hilsen Øystein Reinhardtsen
Daglig leder Kirkens Bymisjon Kristiansand
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Syng med den stemme du har
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KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

ØKONOMI
Kirkens Bymisjon i Kristiansand hadde en omsetning på 27.962.427,- og inntekter på
26.626.240,-. Det vil si at vi kom ut med et underskudd på 1.336.187,-. Inntektene fordeler seg
på følgende måte: 12 % er salgsinntekter, 28,9 % er gaver/fond, 4,1 % er støtte fra
næringslivet, 54,3 % er offentlige tilskudd og 0,7 % er diverse andre inntekter.
Inntektene fra gaver/fond har stor økning og dette er midler fra TV-aksjonen.

DAGLIG LEDER
Øystein Reinhardtsen

Økonomi- og administrativ leder

RUS OG REHABILITERING

SAMFUNN OG INKLUDERING

NÆRINGSLIV

K&K
Kvinneverkstedet
Kunstrommet

GATEJURISTEN
FELLESFUNKSJONER

Bymisjons-/
Fengselsprest
Samfunnskontakt

ENTER
Enter Fritid
Arbeid ute
Kafé

BATTERIET

Prosjektutvikler
Frivilligleder
MIGRASJON
Interaktiv
Veiviser
Tilbud for tilreisende EØS-borgere

PEDALEN
Pedalen sykkelverksted
Pedalen gjenbruk
Pedalen mobile verksted

KUDOS
Kafé
Ung Fritid
PORTALEN
Café Portalen
Portalen verksteder

For Kirkens Bymisjon i Kristiansand er
samarbeid med regionalt næringsliv en
viktig faktor for at vi skal lykkes. Bedrifter
bidrar som hovedmedspillere, brosteinbedrifter eller støttespillere på forskjellige
prosjekt. Brosteinaksjonen resulterte i et
bidrag på 645.000,- og det kom inn
300.000,- fra hovedmedspillere. Andre store
støttespillere er Kruse-Smith og Alma Eik,
som er store aktører inn mot prosjektering
og oppbygging av Kudos. 07 Media bidrar
som medspiller og leverandør av sine
tjenester.
Vi ønsker å ha tett samarbeid og dialog
med næringslivet.

MILJØFYRTÅRN
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.

PERSONALSITUASJON

ANDRE BIDRAG

Kirkens Bymisjonen fikk
flere nyansatte på bakgrunn av
TV-aksjonen i tillegg til andre ansettelser.
SI
Gatejuristen:
Ingrid Kleba-Næss (vikar)
Marte Eikeland Vangen (permisjon)
Veiviser:
Neda Blakstad (TV-aksjonen)
Kudos:
Per Dovland (TV-aksjonen)
RR
Portalen:
Mentor, Kåre Sandaker (TV-aksjonen)
Arbeidsleder, Morten Gundersen
Enter:
Julia Gudehus
Eiril Skomedal (vikar)
Paul Backstrøm (TV-aksjonen)
Pedalen:
Magnus Grøsle (vikar)
FELLESFUNKSJONER:
Frivilligleder Bjørnar Abusdal

Kristiansand kommune
Arendal kommune
Vennesla kommune
Sogndalen kommune
Lillesand kommune
Søgne kommune
Fylkeskommunen
NAV
Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Helsedirektoratet
Kriminalomsorgsdepartementet
Kommunal- og Regionaldep.
Agder- og Telemark bispedømmeråd
UiA
Kilden Dialog
Statens Sivilrettsforvaltning
Stiftelsen Dam
IK Start / Start Life Support
Prospera Stiftelsen

2019

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

Rasmussengruppen
Gumpengruppen
Skeiefondet
39 Brosteinsbedrifter (se siste side)
Brosteinsbedrifter og andre
medspillere: gienbrostein.no

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

LOKALITETER
RUS OG REHABILITERING
Avdelingsleder: Petter Dåsvand
Besøksadresse: Gravane 6
Telefon: 959 01 414
4 I Årsmelding 2019: Kirkens Bymisjon Kristiansand

SAMFUNN OG INKLUDERING
Avdelingsleder: Jenny-Ann Høgeli
Besøksadresse: Gravane 20
Telefon: 977 08 828

HOVEDMEDSPILLERE

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
hadde lokasjon i Tordenskjolds gate, men blir samlokalisert med Kudos i Rådhusgata 6.
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Avdeling Rus og rehabilitering
Avdeling Rus og rehabilitering består av 4 tiltak, med
tilsammen14,5 årsverk. Vi arbeider med to målgrupper:

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

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

Våre målsetting er: gjennom tilhørighet,
muligheter og mening skal vi bidra til
at mennesker definerer og når sine
rehabiliteringsmål. Den frivillige innsatsen
i avdelingen utgjør i overkant av
8,2 årsverk fordelt på 102 frivillige.

form (se faktaboks). Som et resultat av
faglig fokus på sosialt entreprenørskap
i 2018, søkte vi prosjektstøtte fra
Prosperastiftelsen. Et konsulentteam fra
Prospera utførte i perioden september til
desember en kartlegging og rapport.

Avdeling Rus og Rehabilitering var et
resultat av omorganiseringen i 2018.
I 2019 har vi arbeidet videre med
å utvikle avdelingen. Vi har definert
overordnet mål og sosialfaglig platt-

2019 var året for oppstart av TVaksjonstiltak. På Portalen er prosjektet
Mentor i full drift, etter at mentor ble
ansatt i fast stilling fra januar 2019. En
utvidelse av Bymisjonskafeen med Enter

Kafe gir nye møteplasser på kveldstid.
Det ble ansatt en kokk, og tilbudet er
utvidet med blant annet klubbkafeer
i samarbeid med lokale idrettsklubber.
Enter Fritid fikk i tillegg et løft med midler
til prosjektet «Tilbake til fritiden» fra
Stiftelsen Dam, og tiltaket fikk en ekstra
ansatt fra januar.

Bymisjonsprest/Fengselsprest
Mandager og fredager er presten i fengselet. Fengselsprest-jobben (40%) har hovedsakelig bestått av samtaler med innsatte.
Tirsdag, onsdag og torsdager er stillingen (60%) knyttet til bymisjonsarbeidet. Disse dagene starter med ord for dagen i kapellet.
Ellers kan det være samtaler i det stille rommet, en liten prat i kaféen, eller samtaler på benkene utenfor Portalen.
Andre ganger er det samtaler over en kaffekopp i duskregnet i Markensgate. I Markensgate treffer presten både løslatte
fanger og alle. Noen av disse samtalene fortsetter på Åpent hus. Der serveres det alltid meget god suppe over en prat, og
Hverdagsmesse i Bryggekapellet etterpå. En søndag i måneden er det gudstjeneste i fengselet, hvor noen pensjonister fra
Åpent hus og Kirkens Bymisjons arbeid har vært til stede.

6 I Årsmelding 2019: Kirkens Bymisjon Kristiansand

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 2019 10 AFT plasser (arbeidsforberedende trening) og 10 VTA plasser (varig
tilrettelagt arbeid). I AFT avsluttet 13 deltakere i 2019. 5 gikk til arbeid/utdanning, 1 gikk til andre aktive tiltak i samråd med NAV,
1 avsluttet på grunn av soning, 3 avsluttet pga rus/rusbehandling og 3 grunnet annet (militæret, svangerskap, flyttet etc.) I VTA avsluttet
2 deltakere i 2019. Med støtte fra Stiftelsen Dam og Helsedirektoratet har vi mulighet til å tilby åpne plasser til deltakere som står langt
fra det ordinære arbeidsliv. Ca. 10 deltakere er til enhver tid inne på åpne plasser.
Portalen hadde i 2019 70 henvendelser. Vi hadde 21 medarbeidere inne, og av dem avsluttet 11. 9 gikk videre til Jegersberg Gård,
annen behandling eller videre i arbeidstiltak.

Kvinneverkstedet & Kunstrommet

Pedalen

– verksteder for kreativitet og produksjon.

– et sykkelverksted for byens befolkning, som består av:

Aktivitetsnivået er høyt med kreative prosesser,
produktutvikling og produksjon. Hvert år utvikler vi
nye produkter og design. 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. Vi samarbeider
tett med Kirkens Bymisjon sin nasjonale nettbutikk
på dette området. Nettbutikken er også vår viktigste
salgskanal. Tendensen fra tidligere år med stor
etterspørsel av våre produkter fortsetter i 2019. Dette
inspirerer og motiverer til videre innsats og utvikling.

Pedalen sykkelverksted: I 2019 foretok sykkelverkstedet
reparasjoner av 850 sykler

Enter

Portalen

– et arbeids- og fritidstiltak med Bymisjonskafeen
i sentrum.

– et motivasjons og bedriftskonsept bestående av:

Enter fritid: Ca. 150 deltakere med rusbakgrunn var
i 2019 engasjert i 20 aktiviteter innenfor friluftsliv, kultur
og trening. Vi ønsker at deltakerne skal skape nye
minner, ha nye historier å fortelle, utvide nettverk og
oppleve mestring.
Arbeid Ute: Arbeidstreningstilbud med byhaging,
vedproduksjon, vedlikehold m.m.
Enter kafé (Bymisjonskaféen): En kafé for byens
befolkning, et møtested for mennesker i målgruppen
og en arbeidstreningsarena. I tillegg har vi klubbkaféer
med KCK og Bjaavann Golfklubb, og Fritidsakademiet
med Enter fritid en gang i måneden.

Pedalen gjenbruk: I 2019 satte vi i stand 110 brukte sykler
for salg og utleie. 110 sykler ble leid ut.
Pedalen Mobilt sykkelverksted: I 2019 var verkstedet
25 dager ute på oppdrag.
Deltakere ved Pedalen får opplæring på verkstedene og
gjennom sykkelakademiet. Sykkelakademiet er et teoretisk
og praktisk kurs i sykkelreparasjon som går over 8 dager.

– Portalen snekkerier og redesign
– Cafe Portalen
– Portalen støperier
– Portalen tjenester
Portalen sin målgruppe er mennesker i aktiv rus som ønsker en
endring. Over en 5-årsperiode har ca. 45 % av medarbeiderne
som har sluttet ved Portalen nådd sine rehabiliteringsmål.
I 2019 nådde 80 % av de som sluttet sitt rehabiliteringsmål
og det tok dem fra 6 måneder til 1,5 år. Jegersberg
Gård rehabiliterings- og kompetansesenter er en viktig
samarbeidspartner.
Portalen har et formelt samarbeid med Kristiansand, Søgne,
Songdalen, Vennesla og Lillesand kommune.
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Avdeling Rus og rehabilitering

Arbeid ute og inne

I Byhagens
drivhus får både
mennesker og

Tekst: Vilde Blix Huseby | Ivar Kirkhus

planter næring

Bilder: Torstein Ihle | Ivar Kirkhus

Hæge i drivhuset

til å vokse

Frivilligleder
Frivilligsentralen i Kirkens
Bymisjon Kristiansand
ble opprettet i 2006. Det
overordnede mål for
sentralen, er å legge til rette
for et varig og meningsfylt
engasjement som frivillig. De
frivillige spiller en viktig rolle
i den daglige driften i tiltak,
både når det gjelder konkret
arbeidsinnsats og på det
mellommenneskelige plan.
Den frivillige innsatsen i løpet
av 2019 utgjorde 9,7 årsverk,
fordelt på 167 frivillige og til
sammen 16 370 timer.

Foto: Torstein Ihle

- Målet er at vi skal gjøre Bymisjonskaféen
selvforsynt i sesong, forteller Jarle Sørvig,
arbeidsleder i Arbeid ute.
Ovenfor Grønt senter på Odderøya, et
steinkast fra Kirkens Bymisjon sine lokaler på
Fiskebrygga ligger Byhagen. I nydelige omgivelser og med flott utsikt er det en grønn
lunge for både insekter, planter, mennesker
– og ja, også for rådyr! Her hogges ved og
det dyrkes grønnsaker og urter.
- Alt drives økologisk, i pakt med naturen.
Men vi har måtte bygge staur-gjerde for å
hindre rådyrene å forsyne seg. Å drive økologisk er bra for økosystemet, og for insekt- og
humlebestanden, forklarer Hæge, deltaker
både på Kvinneverkstedet og Arbeid ute.
Gresskar og ringblomstkrem
Arbeid ute er et arbeidstreningstilbud for
mennesker med rusbakgrunn, og deltakere
kommer underveis eller etter at de har vært
i rehabilitering.
- De fleste av dem som er her skal videre
i jobb eller utdanning. Da er det kjempeviktig
å ha steder som dette. Her kan man bygge
nettverk, selvtillit og selvbilde, og lære seg å
stå i relasjoner, forteller Jarle.
Hæge er som nevnt også på Kvinneverkstedet, og der begynner hun allerede på
vinteren med å så planter. Og senere planter
hun også ringblomst i byhagen som høstes
sammen med lavendel til produksjon av Ringblomstkrem – en hudkrem som produseres
på Kvinneverkstedet og beskrives som en
mirakelsalve av kunder!

- I tillegg dyrker vi gresskar, tomater, agurker,
paprika, chili, gulrøtter, løk, jordbær, urter,
flere salater, neper, reddik, sukkererter, mais,
squash, rabarbra … Jarle rekker å trekke
pusten, og jeg skjønner at det er et rikholdig
utvalg, i tillegg produseres det utrolig mange
vedsekker for salg.
Året gjennom er det forskjellige gjøremål,
og i tillegg til Byhagen er Arbeid ute på
Randøya en gang i uka. Der vedlikeholdes
hytta som Kirkens Bymisjon disponerer, og
det er en god arena for sosialt felleskap.
- Vi vil gjøre det trivelig på øya, og en
arbeidsdag med båttur, måltidsfellesskap og
praktiske oppgaver gir mye. Igjen gode
relasjoner som er så viktig. Det er mye som
må gjøres og læres, og nå står bytte av
kledning og vinduer for tur..
Sunt for folk og fe
Tilbake i byhagen kan man se over alt at
gjenbruk og bærekraft er en sentral tanke.
Det brukes ingen sprøytemidler, kun naturlig
gjødsel. De henter hestemøkk fra Jegersberg
gård, og hønsegjødsel tar Jarle med seg fra
sin egen hønsegård. Til og med regnvann
samles opp i to store dunker. Matavfall og
kaffegrut fra kaféene våre benyttes også
kompostering. Pottene de dyrker i er potter
de har fått som ellers ville blitt kastet. Så det
som spirer her har 100%-økologisk garanti!
Tilbake til samfunnet
- Det er en god ting når våre gjester kan
nyte lunsj i kaféene våre med et stort utvalg
av egenproduserte salater, grønnsaker og
urter. En fin sirkel. Og målet for deltakere på
våre verksted og tilbud også er å komme
tilbake, komme videre i arbeidslivet eller
utdanning.

Frivilligleder:
Bjørnar Abusdal
452 95 758

Jarle Sørvig, arbeidsleder i Arbeid ute
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Gatejuristen

Avdeling Samfunn og Inkludering

– gratis rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige.
På Gatejuristkontoret var det 2 ansatte jurister i 100% stilling, samt 6 jusstudenter
som arbeidet frivillig en fast dag i uken. I tillegg har vi fått en frivillig sekretær.
Vi har hatt saksmottak på bemannede rusboliger og ruskafeer, fengselet, Nødboligen,
Solholmen, Solholmen, Jegersberg Gård og Arendal.

Avdeling Samfunn og Inkludering består
av 4 tiltak, med til sammen 6 årsverk.
I tillegg timelønner vi en person i tilbudet
for tilreisende EØS-borgere. Vi arbeider
med følgende målgrupper:

I 2019 har Gatejuristen satt ny rekord i antall mottatte saker. Vi tok inn 370 saker,
hvorav 227 etter kontakt på kontoret, 98 fra saksmottak og 45 gjennom telefonkontakt.

• Rusavhengige og tidligere 		
rusavhengige
• Organisasjoner og personer
som kjemper mot fattigdom
og sosial ekskludering
• Ungdom
• Nyankomne flytninger og
innvandrere
• Tilreisende EØS borgere
Den frivillige innsatsen i avdelingen
utgjorde i 2019 1,3 stillinger fordelt på
38 frivillige.
Avdeling Samfunn og Inkludering er et
resultat av omorganiseringen på slutten
av 2018. I 2019 har det vært viktig å finne
form og innhold for avdelingen, som
rommer mange svært ulike tiltak.
Nytt av året er at tiltaksleder er ansatt for
TV-aksjonsprosjektet Ungdomskafe, som
mot slutten av året fikk navnet Kudos. Vi
har funnet, og startet oppussing av nye
lokaler i Rådhusgata 6. Takket være gode
støttespillere i Alma Eik og Kruse Smith –
har design og renovering kommet godt
i gang i løpet av høst/vinterhalvåret. Det
er mange involverte ressurser i arbeid for

Hadeel Babelly, Syrisk aften

ungdomskafeen. Vi har hatt workshops
og studietur med elever og lærere ved
KKG, møter med relevante kommunale og
private samarbeidspartnere. I desember
fikk vi innvilget prosjektmidler fra Stiftelsen
Dam til prosjektkoordinator for UngFritid.
Veiviser er også et nytt TV-aksjonstiltak
i avdelingen, hvor vi har ansatt prosjektansvarlig i 50% stilling. Veiviser er et
prosjekt der det etableres grupper
bestående av tre personer; en

nyankommen innvandrer, en frivillig med
innvandrerbakgrunn som har lengre botid i
Norge og en frivillig med norsk bakgrunn.
Gruppene møtes, gjør sosiale, kulturelle,
sportslige eller andre aktiviteter sammen.
Batteriet har i høst flyttet ut av sine lokaler
i Tordenskjoldsgate, og har i høst hatt
midlertidig kontorlokaler hos Coworks.
De flytter inn i Rådhusgata 6 sammen med
Kudos i starten av 2020.

Prosjektutvikler
Prosjektutviklers hovedoppgave er å bidra til at Kirkens Bymisjon er tett på endringer og utviklinger i samfunnet. Fokusområder
ernyskaping og videreutvikling av eksisterende tiltak, på grunnlag av identifiserte sosiale og diakonale behov. Andre oppgaver
er å hakontakt med offentlige myndig-heter, 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 2019 var en del av arbeidet knyttet opp Miljøfyrtårn-sertifisering og arbeid med en ny felles nasjonal strategi.
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Kudos

Tilbud for tilreisende EØS-borgere

– trygg og sosial møteplass for ungdom

– sanitær- og nødovernattingstilbud for tilreisende
EØS borgere

Kudos skal forebygge utenforskap blant ungdom i Kristiansand
gjennom å skape gode møteplasser og aktiviteter. Som et resultat
av TV-aksjonen 2018, ble det ansatt en tiltaksleder for Kudos
fra 1. juni.

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

2019 har gått til planlegging, søknadsskriving, etablere
samarbeid og felles workshop og studietur med KKG.

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

Vi inngikk leieavtale av lokaler i Rådhusgata 6 på våren,
resten av året har gått til renovering og oppussing av disse.
Kudos har fått med seg sterke og viktige støttespillere i denne
prosessen.

Vinteren 2019 har det vært rundt 23 personer i snitt
på nødovernattingen hver natt.

Batteriet Sør

Interaktiv

– en arena for en god integreringsprosess
Interaktiv er fortsatt en viktig brobygger mellom nye innvandrere, etablerte innvandrere og etnisk norske. I 2019 var
det 10 frivillige tilknyttet Interaktiv. Vi fortsatte det gode
samarbeidet rundt kvinnegruppe med Integreringsmottaket,
og vi har inngått et samarbeid med Rotary.
I 2019 arrangerte Interaktiv 13 fellessamlinger. Vi inviterte til
besøk i norske hjem både vår og høst. 6-7 vertsfamilier inviterte
til sammen 30 - 40 gjester hver gang. I slutten av juni inviterte
vi til aktivitetsdager, 35-90 deltok. Sammen med KIA arrangerte
vi en to dagers høstskole i akrobatikk og balanse for barn med
32 deltagere.

– ressurssenter for organisasjoner og personer som
kjemper mot fattigdom og sosial ekskludering
Batteriet skal bidra til at brukerorganisasjoner skal
bli sett og hørt i dette arbeidet. Vi iverksetter ulike
aktiviteter, og tilbyr organisasjonene veiledning,
kurs og lokaliteter. I 2019 var det rundt 70 tilknyttede
organisasjoner som representerer anslagsvis 4000
personer i Agder.
I 2019 ble vi bedt om å bidra for å ivareta innvandrerbefolkningens interesser i kommunestyre- og
fylkestingsvalget. Vi har ledet dialogtreff med fokus
på radikalisering og ekstremisme, samarbeidet med
politiet, Kristiansand Kommune og andre frivillige
organisasjoner om samme tema.
Batteriet bistår med å legge til rette for samarbeid
mellom offentlig sektor og brukerorganisasjoner.
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En gang Gatejurist
– alltid gatejurist!

Åpnet kontor i Kristiansand høsten 2011.
7 kontor i Norge, og fire satellittkontor.
2 jurister på fulltid, 6 studenter 1 dg/uke + et
saksmottak i måneden, en frivillig sekretær.
Saksmottak på Fiskebrygga og ute på blant
annet behandlingsinstitusjoner og i fengselet.

TEKST: Ivar Kirkhus // FOTO: Ivar Kirkhus

«Det er mange med
rusbakgrunn med saker
de vanskelig kunne fått
gjennom selv eller fått
hjelp til andre steder.»

lite juristkontor – men
med stort felleskap og
et viktig arbeid.
For her skal klienter få
mulighet til å legge frem
sine saker uten at det
koster noe.

- For mange er juridiske tjenester forbundet
med stram saksgang og store kostnader.
Vi er et kontor som har tid og mulighet til
å høre på historiene til våre klienter. Det
er noen som ønsker at vi skal løse store
personlige problem de er oppe i, og da er
det viktig å ha tid til å høre på og samtidig
kunne gå inn i problemstillingene sammen
med dem. Av og til hjelpe til å forstå, ikke
nødvendigvis løse. Så vi kan gi veiledning i
muligheter og begrensninger, sier gatejurist
Ingrid Kleba-Næss.
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Gatejuristen i Kristiansand er ett av 7 Gatejuristkontor i Norge. I tillegg er det fire satellitter –
blant annet i Arendal. Hvis du har eller har hatt
et rusproblem, kan de tilby gratis rettshjelp. Det
er en helt avklart målgruppe som ble definert
da Gatejuristen ble grunnlagt i Oslo 2004.
- Mange i målgruppen vår har allerede
en relasjon til Kirkens Bymisjon gjennom
andre tiltak, og nå har vi hatt lokaler på
Fiskebrygga nærme Bymisjonssenteret i to
år. Det gjør det enda lettere å oppsøke oss,

Det er mange med rusbakgrunn med saker
de vanskelig kunne fått gjennom selv eller
fått hjelp til andre steder. I 2019 hadde
kontoret 370 registrerte saker. Gatejuristen
gir gratis rettshjelp og skal bruke den tiden
som trengs, og uten hjelp fra jusstudenter
hadde det ikke vært mulig.
- Vi er 6 studenter som har en dag i uka på
kontoret og et saksmottak ute en gang i
måneden. Jeg var faktisk hos Gatejuristen i
arbeidsuka i 9.klasse – og allerede da visste jeg at det var juss jeg ønsket å studere.
Og nå er jeg heldig som kan ha praksis
her. Den erfaringen vi får med å møte
mennesker og ikke bare saker er viktig, selv
om sakene også er utrolig spennende og
interessante. Alle studenter – ja alle jurister
burde fått med seg denne erfaringen, mener jusstudent Ingrid Austjore Valseth.

Foran fra venstre – Ingrid Kleba-Næss, Ann-Siril Idansi, Tuva Myklebust Jacobsen. Bak fra venstre: Ingrid Austjore Valseth, Jenny Møller Sandborg, Oscar Wiborg

I Kristiansand er det et

samtidig som vi opplever en styrke i å være
tett på et felleskap sammen med kollegaer
i Kirkens Bymisjon med forskjellig faglig
kompetanse. Det gjør vår tjeneste enda
bedre.

Studentene er enige om at praksisen er
uvurderlig og unik. Både fordi de to erfarne
juristene er tilgjengelig for råd og hjelp, og

betydningen av å jobbe for mennesker med
dårlig rettssikkerhet. Hver sak og problemstilling er ulik.
- Det etablerte samfunn stiller dårlig opp for
den enkelte, spesielt de med rusproblematikk. Som det står i mottoet på veggen – Det
hjelper ikke å ha rett, dersom man ikke kan
hevde sinn rett! Og vi opplever også stor
takknemlighet for det vi gjør, selv om noen
lurer på hva vi som studenter kan hjelpe
med, mener Ann-Siril Idansi Nordstrand
- Vi er bygd på tålmodighet – fordi vi kan!
Vi har tid og mulighet til å se i dybden i
saker og dokumenter, se bak og finne personene. Se og hjelpe med tiltro, for mange
av våre klienter har vanskelige bakenforliggende saker og møtt lite forståelse, kommenterer Tuva Myklebust Jacobsen.
Og både juristene og studentene opplever
at Gatejuristkontoret blir hørt og møtt med
respekt hos eksempelvis NAV og Fylkesmannen, og blant advokatkontor. Saker blir ikke
kjørt ukritisk videre bare for å følge et ønske
eller behov fra en klient. Sakene blir nøye
vurdert. Gatejuristen er bevisst på akkurat
det - og tjener på det. - Alle tar seg god tid
til oss!

Samfunnskontakt
Hovedoppgaven til Samfunnskontakten er å tilrettelegge for samarbeid med næringsliv, både gjennom årlig
Brosteinaksjon og samarbeidsavtaler. I tillegg følge opp gaver fra både private, bedrifter og organisasjoner.
Kommunikasjon med media og egne kanaler er også under Samfunnskontaktens ansvarsområde.
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Kruse Smith befaring

IK Start samarbeidspartner. Antonio, Erlend, Espen og Per.

Detalj fra Atriet

Kudos

Strikkekafé

Kafé og UngFritid åpner 1. april 2020

Hver torsdag er det strikkekafé
i Bymisjonskaféen mellom klokka 10 og 14.
Velkommen!

Vår by – våre ungdommer

Illustrasjonsbilde fra Alma Eik
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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.

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.

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.

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
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I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden.
Vi har vist nestekjærlighet, 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.

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

Organisasjon
3

REPRESENTANTSKAP
Representantskapsmøte 27/3-2019
Bente Skaare Urdal
Einar Elgvin
Frank Ellefsen
Fred Henry Berg
Gunn Elisabeth R. Bjerke
Gunnveig Syrstad Rykkelid
Kjetil Drangsholt
Margareth Jærnes Mongstad

1

2

Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.
Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.
Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.
Domprost
Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.
Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.
Oppnevnt av styret SKBK.
Oppnevnt av Kirkelig fellesråd Kr.Sand.

5

STYRET
Styret har hatt 7 styremøter
og behandlet 44 saker
Dag Nordbø
Åse Johnsen Drabløs
Svein Hjorthaug
Steinar Møllerhaug Sæbø
Anne Hilde Hals
Jon Døviken
Martha Moen
Johannes Heggland
Kristin Holter
Siri Gjesdahl
Elisabeth Lindland
Tone Jacobsen
Jenny-Ann Høgeli

4
6

7

8

Styreleder
Nestleder
Styremedlem, oppnevnt av SKBO
Styremedlem, ansattes representant
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, oppnevnt av SKBO
Vara, oppnevnt av SKBO
Vara
Vara
Vara
Vara, ansattes representant

9

1. Fiske med Kruse Smith
2. Gestebud
3. GumpenGruppen
4. Gaasehud synger på næringslivsfrokost
5. Hovden Skitour
6. Juletenning salgsbod
7. Rådyrjakt
8. Viltaften
9. Hvor ble sluken av?
10. Tone fra strikkekafe og kvinneverkstedet
11. Julemarked
12. Oransjeskjerf

10

11
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12

13

13. Viltaften
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07 Media - 401318

Rom for alle

Brosteingivere 2019
Andås Begravelsesbyrå
Liljegren ANS, Bergen
EB Consulting
Heca Invest AS
Vallenus AS
Start Life Support
07 Media
Avitell AS
Bortelid Gård
Glassmester1 Vågsbygd Glasservice
Hansen&Justnæs AS
Snadderkiosken Tangen AS
Mosvold & Co AS
Sparebanken Sør
LS-Entreprenør
Bitpro
Ernst & Young
Fjordline
Kruse Smith Entreprenør AS
Nordea
NorEngros Gustav Pedersen
NorgesEnergi
PK-Entreprenør
SPIRE psykologtjeneste
Storform
Tratec Norcon
Tratec Agdermaskin
ØCH Invest
Advokatfirmaet Wigemyr & Co
Dagfin Skaar
Handelsbanken
Li1 Elektro
LOS
Lunde Holding Invest AS

Hovedmedspillere 2019

HSH Entreprenør AS
Aamodt bygg
Spareskillingsbanken
Advokatfirma Tofte DA
PK-Entreprenør

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND
Postboks 486 I 4664 Kristiansand I Tlf: 38120170
E-post: post@skbk.no I www.bymisjon.no/kristiansand
Org.nr:985 319 243 I Gavekonto: 7011 05 18593
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