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Arne Liljedahl Lynngård 
Daglig leder

#MindreAleneSammen
2018 var et spesielt år. Arbeidet med 
TV-aksjonen under mottoet #mindrealene-
sammen preget vårt lokale arbeid og det 
nasjonale samarbeidet i Kirkens Bymisjon. 

Innsamlingsresultatet ble historisk høyt med over 
257 millioner kroner. Dette er en tillitserklæring 
fra det norske folk, og vi kjenner på en stor takk-
nemlighet. Svært gledelig var det også at vi i 
Bergen klarte å få fullbøssebærerdekning.

Lokalt er det mange som skal takkes, 
men jeg vil gjerne fremheve den lokale TV-
aksjonskomiteen med ordfører Marte Mjøs 
Persen i spissen, alle baselederne, idretten og 
skolene. Skolene samlet inn mer penger enn 
noen gang, men ikke minst engasjerte flere sko-
ler seg i tematikken om et varmere og mer inklu-
derende samfunn. 

Ved hjelp av de innsamlede midlene starter 
Kirkens Bymisjon opp 66 nye tiltak over hele 
Norge. Nå etablerer vi oss eksempelvis på Voss. 
Der skal flere få en jobb å gå til, flere skal bli in-
kludert i en fritidsaktivitet og flere familier skal få 
hjelp fra våre skattkamre.

Da menighetene i Bergen etablerte Kirkens 
Bymisjonen for 22 år siden, kjente man behovet 
for en spesialisttjeneste tett på byen og gatas 
virkelighet. Som stiftelse forstår vi oss selv som 
konkrete og ihuga iverksettere av kirkens plan 
for diakoni. Og diakonien blir bare viktigere i 
et stadig mer sekularisert samfunn. Folk som 
er fjerne fra kirken, som ikke har medlemskap i 
kirken, som ikke bruker kirkens tjenester, vil bare 
kunne oppleve kirken som aktuell dersom kirken 
har noe ved seg som er relevant i menneskers 

egne liv. Derfor er 
en diakoni som 
bare gjelder egne 
medlemmer, ikke i 
tråd med evange-
liet som sprenger 
grenser. 

Vi trenger en 
åpen kirke – uten 
berøringsangst 
– med de som er annerledes eller det som 
føles fremmed. Derfor er vi så glade for at vi 
våren 2019 skal starte opp «Generasjonsmøter» 
sammen med Domkirken menighet og 
Domkirkeboligene. I dette TV-aksjonsprosjektet 
kobler vi flyktningeungdom med norske eldre. 
Gjennom ulike tiltak som leksehjelp, digital kunn-
skap for alle, måltidsfellesskap hvor ungdom-
mene er vertskap, vil relasjoner og nettverk 
oppstå på tvers av generasjoner og kulturer. 
Gjennom slike møter ansikt til ansikt kan fordom-
mer brytes  ned og tillit bygges opp.

I Kirkens Bymisjon jobber vi daglig i 
spennings feltet mellom ulike ståsteder når det 
gjelder tro og livssyn. Vi skal være KIRKE i byen 
der annet menighetsliv ikke når fram. Vi skal gi 
den enkelte mot til å leve og mot til å tro, og 
bidra til at håp og livslyst kan holdes levende 
under alle forhold.
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Det lyder som altfor store ord i lille Norge, 
men det er faktisk sant: Det er her verdens 
største dugnad finner sted. Hvert eneste år si-
den 1974! Ingen steder er så mange frivillige 
engasjert samtidig, for det samme målet.

Denne dugnaden heter TV-aksjonen, og i 2018 
var det Kirkens Bymisjon som var mottaker av 
de innsamlede midlene. Tusenvis av mennes-
ker stilte opp for å dra dugnaden i havn, og det 
formidable korpset av bøssebærere høstet fruk-
tene av et langt og godt forarbeid. Som sikkert 
alle i Norge vet, kulminerer denne aksjonen i en 
direktesendt TV-sending som vises samme kveld 
som 100.000 bøssebærere har vært ute og sam-
let inn penger.

16.22: Sendingen fra TV-aksjonen har vart 
i 27 minutter. I Krohnhagen kafé er en god 
gjeng NRK-ansatte, musikere og publikum 
samlet. Både ordfører Marte Mjøs Persen, 
byaksjonsleder Line Berggreen Jacobsen 
og flere ansatte fra Kirkens Bymisjon blir 
intervjuet på direkten. «Veiviser»-reportasjen 
blir vist, der vi møter Ronny, Khalil og Ibrahim 
som er på fisketur sammen i skjærgården 
nord for Bergen. Dette samværet er givende 
for alle parter, forstår vi ut fra det de forteller.

Allerede på vårparten i 2018 startet TV-aksjonen 
sitt grunnlagsarbeid. I Bergen var det Line Berg-
green Jacobsen som var leder for den lokale or-
ganisasjonen, og i denne perioden var hun an-
satt hos Kirkens Bymisjon.

– I Bergen var aksjonen fordelt på 56 baser. 

Aktiviteten på de lokale basene er veldig viktig, 
og de sprer informasjon til mange. Idretten er 
en av mange viktige støttespillere for aksjonen, 
understreker Line. 

– TV-aksjonen har lang tradisjon for å sam-
arbeide med idrettslagene. Bare i Bergen har 
idrettslagene 100.000 medlemmer. Informasjon 
og holdningskampanjer gjennom denne kana-
len når veldig mange! Mange baser er også 
driftet av lokale menigheter, Rotary-klubber, 
FAU’er og andre frivillige. 

17.27: Kafévert Raúl forteller TV-seerne om 
konseptet Krohnhagen kafé og veksthus. 
Charlotte Pedersen beskriver Kre-Aktivt 
Verksted, før en reportasje viser gjengen i 
aktivitet utenfor Korskirken. Programleder Leo 
Ajkic viser seg som en habil gatekunstner 
da han spraymaler på plankeveggen. KAV-
deltakerne stortrives sammen med denne 
gatenære kjendisen fra Løvstakksiden.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Fi-
ring Hvambsal, påpekte tidlig at årets TV-aksjon 
ikke bare er en innsamling. Det viktigste er at vi 
løfter diskusjonen om hvilket samfunn vi skal ha. 

– Holdningene hos folk, og i hvilken grad de 
blir endret i løpet av aksjonen, er vanskelig å 
måle. Men vi kan måle giverviljen, og vi hadde 
et mål om å rekruttere nok bøssebærere til å nå 
alle husstander i Bergen. Det klarte vi! sier Line 
Berggreen Jacobsen fornøyd.

De fleste steder i landet er det lokale ko-
miteer i kommunene som driver aksjonen. 
Ordførerne er gjerne lokale aksjonsledere, og 

Verdens største dugnad
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de lokale ressurspersonene mobiliserer sine 
nettverk. De ansatte i de større byene – slike 
som Line – står for relasjonsarbeid og innsalg 
av kampanjen overfor Idrettsrådet, skolene og 
SFO-ene. Et spesiallaget opplæringsprogram 
med navnet Salaby, som er tilpasset alle klas-
setrinn, åpner for at lærerne kan fokusere på de 
verdiene som TV-aksjonen fronter. Årets aksjon 
skapte mye engasjement blant elevene.

Ansatte holdt innlegg på de store skolene, og 
brukte Utdanningsforbundet som medspiller. 

– Vi vet at mange skoler brukte årets skole-
opplegg, men vi har ikke oversikt over hvor 
mange, forklarer Line. 

– Det håndfaste vi kan vise til, er innsamlings-
målene. I 2017 ble det samlet inn 53.000 kroner 
på skolene. I 2018 var summen 287.000! Men 
vår viktigste målsetting på skolene var at elev-
ene skulle snakke sammen om utenforskap, og 
reflektere over hvordan vi ser på hverandre, leg-
ger hun til. 

18.00: De siste etternølerne blant 
bøssebærerne kommer hastende til basene 
med bøssen, leverer den fra seg og får 
en siste skvett kaffe. Så kan baselederne 
begynne å rydde opp i lokalet, som ofte er 
en skole, slå sammen bord og pakke ned 
materiell.

Noen glimt fra aktivitetene rundt om på ulike 
skoler i Bergensområdet:

Elever ved Amalie Skram videregående skole 
tok for seg temaet utenforskap i en fotoserie 
som ble hengt opp utenfor Korskirken.

Årstad videregående skole gjorde en stor 
innsats med kunstprosjektet som kulminerte i 
en utstilling på Festplassen, der ordfører Marte 
Mjøs Persen sto for åpningen. Elevene laget 
blant annet handlenett av resirkulerte materia-
ler, bilder og små bøker som de solgte til inntekt 
for TV-aksjonen.

Skranevatnet skole brukte en hel uke på å 
arbeide med temaene i TV-aksjonen. Gjennom 
aksjonsuken samlet de inn 160.000 kroner, de 
arrangerte konsert, og fokuserte på hvordan vi 
kan ta vare på hverandre og forebygge utenfor-
skap.

23:00: TV-sendingen er over, 
innsamlingsaksjonen er overstått, og 
innholdet i bøssene kan telles opp. I de 
nærmeste dagene og ukene sildrer det 
fortsatt inn penger, og når fasiten er klar, 
viser det seg at årets aksjon samlet inn i alt 
257 millioner kroner. Denne summen som skal 
fordeles over hele landet, vil skape mange 
nye møter, gi mange nye opplevelser, og føre 
til at mange blir mindre alene – sammen. 
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Krohnhagen kafé og veksthus har lagt bak 
seg det første hele driftsåret. Og for et år 
det har vært! Gjennom 2018 har Krohnhagen 
kafé og veksthus økt omsetningen med nes-
ten hundre prosent i forhold til oppstartsåret 
2017. Hver dag har det i gjennomsnitt vært 
85 gjester innom.

– Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med 
Kulturhuset Danckert Krohn, sier kjøkkensjef og 
tiltaksleder Raúl Barreras. 

– Spesielt når det gjelder lørdagsaktiviteten 
vi har hatt gående gjennom året, som vi har kalt 
«Trilogi – mat, kultur, folk». Her har vi budt på 
musikk og dans hver lørdag, spesielt for barn, 
og kulinariske opplevelser for folk i alle aldre. 
Det har tatt helt av! Tilbudet har bare blitt mer 
og mer populært for hver uke.

I tillegg har kafeen gått sammen med Bergen 
kommune om å organisere generasjonstreff, 
hage fest, dyrking av grønnsaker og urter i 
hagen  og så videre. Kommunen eier lokalene 
som Krohnhagen leier til kafédriften.

– Vi tilbyr noe til alle aldersgrupper – barne-
hager, aldershjem, skoler og bedrifter kommer 
på besøk til oss. Når de først blir kjent med ka-
feen, kommer de gjerne tilbake, smiler Raúl.

Gratis råvarer fra Matsentralen
Det som særpreger denne kafeen, er at inntje-
ning ikke står i fokus. – Her handler det først og 
fremst om omtanke, fellesskap og å skape mu-
ligheter for alle, understreker kjøkkensjefen.

Kafeen har også blitt godkjent lærebedrift, 
og har i 2018 hatt to kokkelærlinger med i 
driften. I tillegg er det mange i arbeidstrening 
som jobber sammen bak og foran disken, og 
sammen produserer dagens retter. 

– Vi får det meste av maten fra Matsentralen. 
Dermed er vi avhengig av å benytte de råvare-
ne som til enhver tid er tilgjengelige, poengterer 
Raúl Barreras. 

– Matsentralen videreformidler mat først og 
fremst fra grossistene, varer som er i ferd med 
å nærme seg utløpsdato. Det er et miljøvenn-
lig alternativ å bruke mat herfra, som ellers ville 
blitt kastet.

Populært tilbud for mange
Kafeen åpnet dørene i begynnelsen av mai 
2017, og begeistringen var stor blant unge og 
eldre på Kulturhuset Danckert Krohn. Da hadde  
det en tid vært mørkt og stille i kafélokalene 
som tidligere ble drevet av Bergen kommune. 
At det kom nytt liv i lokalene, var et pluss for 
både kommunen og brukerne av kulturhuset. 
De som deltar på aktiviteter som dans, maling 
eller  musikk , har nå kort vei til deilig og rimelig 
servering .

Og det er ikke bare vanlige betalende gjes-
ter som nyter godt av maten på kafeen. Raúl 
innførte tidlig ordningen «Dagens pluss», som 
fungerer slik at en gavmild gjest kan spandere 
en vaffel eller en middag på en ukjent venn. 
Folk tar positivt imot denne muligheten, og det 
er mange som velger å kjøpe et ekstra måltid til 

– Omtanke er vår  
viktigste ingrediens
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en de ikke kjenner. Hvert gratismåltid blir notert 
på tavlen, så når en gjest kommer innom og 
ønsker å benytte seg av denne muligheten, kan 
han eller hun lett se valgmulighetene. 

– Det er mange fra de andre tiltakene i 
Kirkens Bymisjon som kommer innom og får et 
måltid. Det er kjekt at folk fra lavterskeltiltakene 
kommer og spiser her, mener Raúl.

Samarbeid med skoler
Kjøkkensjefen er en kreativ kar som stadig prø-
ver ut nye ideer. I 2019 har han lyst til å jobbe 
mer med tenåringer i videregående skole. 

– Vi har allerede hatt besøk av noen klasser 
fra Katten og fra Årstad. Da har vi snakket om 
sunn mat, og laget mat sammen, for eksempel 
smoothies. Dette er en fin måte å bruke et par 
undervisningstimer i Mat og helse på. Og sam-
tidig lærer elevene noe om Kirkens Bymisjon og 
våre verdier, påpeker Raúl.
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Hver torsdag fra kl. 10.30 til 12.00 kan du 
møte Tone og Trygve ved bålpannen utenfor 
Korskirken. Der står de og nører opp under 
glørne, serverer kaffe og vafler, og prater 
med de som vil ha en prat.

Det var i 2015 det ble tent opp i bålpannen 
utenfor Korskirken for første gang. 

– Den tidligere kaféverten vår, Lene, hadde 
sett det for seg i en drøm. Det syntes vi var en 
så fin drøm at vi skaffet en bålpanne og satte 
gang, forteller diakon Tone Totland. 

Siden har det vært fyr i bålpannen, først i ad-
ventstiden, og senere en gang i uken. Gjennom 
2018 har Tone og Trygve holdt bålet brennende 
noen timer hver torsdag, og utvidet tilbudet til å 
omfatte kaffe og nystekte vafler. Det meste av 
vaffelrøren har kommet fra glade givere, som 
har stukket innom med en pose Toro-røre som 
raskt kan blandes ferdig.

Kirke på gaten
– Korskirken er åpen alle hverdager fra 11 til 
15, Vi holder den daglige middagsbønnen kl 12 
inne i Korskirken. Vi har på en måte dratt kirke-
rommet ut på gaten ved at vi har en bålpanne 
som vi samler oss rundt. Der møter vi flere, og 
får andre typer møter, beskriver diakon Tone.

– Det betyr egentlig at når vi er ute med bål-
pannen, møter folk eller holder messe på gaten, 
så er det der Korskirken er, sier Trygve Stabrun. 

– På gaten og rundt bålpannen opplever vi 
mange uformelle møter, og folk velger selv om 
de vil oppsøke oss. Noen ganger fungerer bål-
pannen også som en avlastning for Møtestedet. 

Mange trekker ut av Hollendergaten og bort 
hit til oss så det ikke blir så trangt i den smale 
gaten.

For mange vekker bålduften minner, om barn-
dommen eller om hytteturer. Det er en lukt alle 
kan relatere seg til. 

– Og bålet er et sted å feste blikket mens du 
prater, påpeker Trygve. – Det kan være mindre 
krevende enn å skulle ha øyekontakt hele tiden.

Bålpannen er blitt et samlingssted der det 
kan oppstå lengre relasjoner, og der folk iblant 
åpner seg mer og mer. – Det er et tålmodig 
nærvær over tid. Vi signaliserer at vi har tid, til 
å brenne bål, steke vafler og prate, sier Tone. 

– I løpet av et år kan det skje at folk bygger 
opp tillit til oss og kommer for å dele historier 
og refleksjoner.

En veiviser i byen og samfunnet
Som prest og diakon utfyller Trygve og Tone 
hverandre i de daglige møtene. – Og noen gan-
ger blir vi veivisere for turister, legger Tone til. 

– Når vi først står der, er det lett for folk å 
spørre oss om alt mulig. Hvis noen lurer på hvor 
Krohnhagen kafé eller andre steder ligger, så 
svarer vi selvsagt på det. 

– Og vi kan lose folk videre til andre tiltak om 
de har behov for det, minner Trygve om. 

– Hvis vi kommer i snakk med folk om noe 
som har med lover og rettigheter å gjøre, kan vi 
fortelle dem om Gatejuristen og at de kan snak-
ke med de ansatte der om slikt. 

De to ønsker å være på gaten for å gi mulig-
heten til en samtale om sorg, glede, tro, tvil og 
hverdagslige ting, for de som måtte ha ønske 

Gode møter rundt bålpannen
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om det. – Og så er det mange som skjønner 
at kirken faktisk er åpen, og at den er åpen for 
alle, når de stopper opp hos oss. Du vet, det før-
ste man ser når man kaster et blikk inn kirkedø-
ren, er lysgloben, sier Tone. 

– Der er alle velkommen til å tenne et lys i 
stillhet, eller be en bønn. Vi vil få fram at kirken 
ikke bare er for de fromme – snarere tvert imot!

Se hele mennesket
En gang i måneden flytter Møtestedet inn i Kors-
kirken. – Det er også en måte å gjøre kirken 
enda mer åpen på. Vi lærer mye av det, og det 
er en berikelse å oppleve hvordan vi og de an-
satte på Møtestedet har ulikt faglig fokus. Vi mø-
ter de samme menneskene fra ulike vinkler, og 
sammen møter vi hele mennesket, mener Trygve. 

– Vi kan alle trene opp antennene våre, slik at vi 
bedre ser mennesket bak det ytre.

– Vi har mange gode felles refleksjoner. For 
vi driver alle sammen diakoni på hver vår måte, 
konkluderer Tone.

En sang av Hekla Stålstrenger trenger seg på i 
tankene, som om det faktisk er bålpannen den 
handler om: 

«Har du fyr, 
har du løkte langs din vei? 
Har du fyr? 
et signal om riktig lei 
ei lampe som gløde i mørket 
og lose dæ ut og frem 
som tar dæ bort og hjemmefra 
men også tar dæ hjem»
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I V13 sine lokalene i Joachim Lampes vei er 
det som vanlig en livlig forsamling av barn 
og voksne på plass denne onsdags ettermid-
dagen. Tor Saltvold er en av de frivillige 
medhjelperne som hjelper barna å få taket 
på begreper og teknikker, og bidrar til at 
geometrioppgavene lar seg løse.

– Jeg kan ikke huske at jeg vurderte andre orga-
nisasjoner enn Kirkens Bymisjon da jeg bestem-
te meg for å begynne som frivillig. Jeg hadde 
lest om Kirkens Bymisjon i avisene og hadde et 
veldig godt inntrykk. Det var flere i familien som 
foreslo at jeg kunne melde meg hos Røde Kors. 
Men så dro jeg og snakket med Camilla Grims-
by, som var frivilligkoordinator den gangen, be-
skriver Tor. – Og i løpet av det intervjuet ble jeg 
helt sikker i min sak.

Camilla mente at Tor kunne passe godt til lek-
seklubben til V13. Det viste seg å stemme helt.

Det er to år siden 67-åringen begynte å kom-
me til Sambrukshuset i Joachim Lampes vei hver 
onsdag for å hjelpe barn med leksene. Han 
har begynt å trappe ned etter et langt liv som 
ingeniør og bedriftsleder, og i året som kommer 
vil han bare jobbe 40 prosent. Det vil gi ham 
bedre tid til å gjøre frivillig arbeid. 

– Jeg tror nok det gir meg like mye som det 
gir dem, mener han. – Da jeg kom hit første 
gangen, visste jeg ikke helt hva som ventet meg. 
Etter hvert har jeg fått mer innsikt og forståelse. 
Det kommer barn her både fra Norge og man-
ge andre land, og etter hvert blir de nysgjerrige 
på hverandre. Dette er god integrering!

Flere av barna tar med seg søsken og venner 

hit. Til tider kan det bli trangt i lokalene.  
– Sist var det 13 barn her, sier Tor. 

– Da var jeg ganske kjørt etterpå. I dag er 
det bare seks stykker, og vi er fire hjelpere. Da 
kan vi dele gruppen, slik at de som trenger mer 
ro, kan være på et annet rom.

En av åttendeklassingene som er med denne 
dagen, er Divora fra Eritrea. 

– Jeg har bare bodd her i ett år, forteller hun 
på klingende bergensk. 

– Jeg trenger hjelp med norsk, og med be-
grepene i naturfag. Hjemme i Eritrea gikk jeg 
bare på skole til femte klasse, så det er mye jeg 
ikke kan. Men de voksne her er veldig hygge-
lige, smiler hun.

Tor Saltvold mener at han inntar en slags 
bestefar-rolle for barna på leksehjelpen. 
Tiltaksleder Jan Mikkelsen nikker gjenkjennende 
til den beskrivelsen. 

Det er 10–12 barn som oppsøker dette tilbu-
det nokså jevnlig. 

– De kommer fra fem forskjellige skoler i om-
rådet, sier Jan. 

– Som regel tilbyr vi hjelp med lekser, som 
navnet sier. Men en gang i måneden drar vi ut 
på en aktivitet, og det ser barna veldig fram 
til. Sist var vi på Leos Lekeland, og vi har også 
vært og spilt bowling. I sommer dro vi og badet 
på Nordnes.

Det er ikke bare på leksehjelpen Tor har 
meldt seg. Han har også vært med på Veiviser-
samlinger på Fløien og møtt flere av deltakerne. 
Og som frivillig har han blitt invitert til julekon-
serter i Korskirken. Kanskje Veiviser er det neste 
prosjektet han vil investere litt av sin tid i?

Leksehjelp gir god integrering
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Kirkens Bymisjon i Bergen fikk et nytt tilskudd 
i 2018: Helsesenteret for papirløse migranter 
i Bergen, som første gang åpnet dørene i 
2013. 

I starten lånte organisasjonen lokaler fra Kirkens 
Bymisjon, men i 2014 ble det mulig å flytte virk-
somheten inn i egne lokaler, takket være mid-
ler fra Extrastiftelsen. To personer ble ansatt i til 
sammen 50 % stilling, og året etter ble dette økt 
til 70 %. 

Og i 2018 ble Helsesenter for papirløse mi-
granter etablert som et tiltak som er delt mellom 
Kirkens Bymisjon i Bergen og Bergen Røde Kors. 

– Dette gir oss en helt annen trygghet, sier 
Teresa Svebak, sykepleier og en av to ansatte i 
helsesenteret. 

– Det gir oss et bedre nettverk, og et apparat 
i ryggen som sikrer stabilitet i tilbudet. Dette er 
den samme organiseringen som helsesenteret i 
Oslo har. Det gir oss mer ressurser å spille på. 
Min opplevelse er at vi allerede får mer aner-
kjennelse og vekker mer engasjement. 

Et høydepunkt for alle som er involvert 
i Helsesenter for papirløse migranter, var 
Humanitært Forum som ble arrangert på 
Bergen Offentlige Bibliotek i november. Temaet 
var «Papirløses helse i menneskerettighetsbyen 
Bergen», og arrangementet samlet fullt hus.

Mange «ureturnerbare»
Helsesenteret for papirløse migranter har åpent 
hver torsdag i to og en halv time på ettermidda-

gen. Det holder også åpent annenhver onsdag 
for kvinner som trenger en gynekolog. 

I tillegg til de to deltidsansatte er det over 70 
frivillige medarbeidere: sykepleiere, leger, psy-
kologer og andre. Tilbudet er gratis, og alle som 
jobber på helsesenteret har taushetsplikt. 

– Brukerne av tilbudet er ofte såkalt ureturner-
bare flyktninger eller asylsøkere som fortsatt bor 
på et mottak. De har ikke rett til ordinær helse-
hjelp, forklarer Teresa. 

– Når du jobber på dette feltet, ser du at det 
ikke er så enkelt som mange vil ha det til. Vi kan 
ikke bare «sende dem tilbake der de kom fra». 
Enkelte land regnes som så farlige at Norge 
ikke sender mennesker dit.

I Sverige får alle flyktninger samme tilgang til 
helsetjenester som asylsøkere. Da ordningen ble 
evaluert i 2018, var konklusjonen var at det ikke 
har økt tilstrømmingen av asylsøkere til landet. 
Det er dette som vanligvis blir brukt som argu-
ment for å nekte denne gruppen vanlig helse-
hjelp.

I 2018 hadde Helsesenter for papirløse 333 
konsultasjoner fordelt på 47 åpne torsdagskvel-
der. Dette er 49 flere enn året før. 57 konsultasjo-
ner var med nye pasienter, de øvrige var oppføl-
gingskonsultasjoner/pasienter som hadde opp-
søkt senteret før. I tillegg ble det gjennomført 10 
fysioterapikonsultasjoner og 21 gynekologkonsul-
tasjoner utenom torsdagene. Fra august startet 
også et prosjekt for seksuell helse blant kvinner, 
og det gjorde det mulig å ha et fast gynekolog-
tilbud annenhver onsdag fra august. 

Helsehjelp til papirløse migranter 
handler om menneskerettigheter
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En menneskerett
– Bergen Røde Kors utredet behovet for helse-
hjelp til papirløse i Bergen allerede i 2012. Den 
gang hadde vi ikke kapasitet til å starte opp et 
slikt tilbud, sier Marian Guddal Hansen, leder 
for Bergen Røde Kors. 

– Det er med glede vi nå sammen med 
Kirkens Bymisjon har overtatt driften av 
Helsesenteret som er vel etablert i Bergen. Med 
sitt tilbud hjelper Helsesenteret de aller mest 
sårbare i vårt samfunn, og treffer godt Røde 
Kors sitt mandat om å avdekke, hindre og lindre 
menneskelig nød og lidelse.

Det å avdekke og lindre nød er sentrale 
målsettinger også for Kirkens Bymisjon, og dag-
lig leder Arne Liljedahl Lynngård slutter seg til 
Guddal Hansen synspunkt. 

– Likevel er det mange papirløse som ikke 
får et helsetilbud i resten av landet. Norges 
innskrenkning i papirløses rett til helsehjelp er 
i strid med FNs konvensjon om økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 12. Den 
fastslår blant annet myndighetenes plikt til å 
«skape vilkår som trygger alle legebehandling 
og pleie under sykdom». Rett til helsetjenester 
må gis på bakgrunn av individets medisinske 
behov og Norges internasjonale forpliktelser, 
sier Lynngård.

– Det at Bergen kommune har støttet 
Helsesenteret i flere år, gir en god forutsigbar-
het for tilbudet, legger han til. De siste årene 
har kommunen støttet senteret med 500.000 
kroner årlig, og for 2019 øker byrådet støtten til 
600.000 kroner.

Fo
to

: A
rn

e 
Ri

st
es

un
d 

/ 
BA



16 | Årsmelding 2018: Kirkens Bymisjon i Bergen

I 2018, på selveste kvinnedagen 8. mars, 
fylte Omsorgsbasen for kvinner 20 år. Det 
ble feiret med stil og ballonger, håndskrevne 
hilsener og plakater, og marsipankake til de 
mange gjestene.

– Omsorgsbasen gir utsatte kvinner et friminutt  
og et trygt sted å sove. Jeg er stolt over at Kir-
kens Bymisjon nå kan feire 20-årsdagen for et til-
bud der kvinner i rus eller prostitusjon blir møtt 
med omsorg og respekt, sa styreleder i Kirkens 
Bymisjon i Bergen, Rune Skjælaaen, under fei-
ringen. 

En del av denne omsorgen og respekten be-
står i at kvinnene får være i fred om de vil, og 
ingen får vite at de er på Omsorgsbasen med 
mindre de selv ønsker å fortelle det.

Også ordfører Marte Mjøs Persen pekte på at 
Kirkens Bymisjon og Omsorgsbasen gjør Bergen 
til en varmere og rausere by med nestekjærlig-
het og omsorg. Her er det åpent hver natt, fra kl. 
22.00 til 09.30. De seks sengeplassene tildeles 
dem som møter opp før klokken 02.00. Kvinner 
som ønsker å stikke innom uten å overnatte, er 
velkomne til det fra kl. 22.00 til 02.00

Ulike behov
– Noen kommer innom bare for å hvile en stund. 
Andre kommer for å få rene sprøyter, røykefolie  
for heroin, eller kondomer, glidemiddel og nese-
spray mot overdoser, sier tiltaksleder Ronja 
Trolie .

Andre flykter hit fra vold og overgrep, selv om 

krisesentrene kunne vært en like god løsning. 
For dersom kvinnene er ruset, kommer de ikke 
inn på krisesentrene. På Omsorgsbasen er det 
ikke krav om rusfrihet ved ankomst. De ansatte 
kontakter heller ikke instanser som legevakt eller 
politi uten samtykke fra kvinnene, med mindre 
det oppstår situasjoner der liv står i fare.

Ansatte og frivillige tilbyr samtaler til de 
som ønsker det, en god seng og et trygt sted å 
være. De som ikke vil snakke, får slippe. De kan 
nøye seg med å gjøre helt alminnelige ting som 
å se på TV, sitte med et strikketøy eller lese et 
blad. Gjestene får mulighet til å lage seg mat, 
vaske klær og ta en dusj.

Trofaste ansatte
Gjennom årene har mange bidradd til det gode 
fristedet som Omsorgsbasen er. To av de mest 
utholdende er Edda Troye og Marit Fosse. De 
har begge jobbet i 20 år ved Omsorgsbasen, 
og gikk av med pensjon i 2018 – etter lang inn-
sats for utsatte kvinner. De understreker at de 
har trivdes i alle disse årene, både på grunn av 
det gode arbeidsmiljøet, og fordi de blir person-
lig berørt av og glad i kvinnene som kommer 
hit. Hver kveld er det nye historier å lytte til, nye 
skjebner å ta inn over seg. Stemningen er hjem-
mekoselig, med kunst på veggene, dekorative 
puter og levende lys. Som regel står det frukt el-
ler smågodt framme i en skål, og i en vindus-
karm ligger det små kort med bibelvers. De som 
vil, kan ta med seg ett eller flere – og kanskje 
finne trøst og inspirasjon i ordene.

– Omsorgsbasen gjør Bergen 
til en varmere og rausere by!
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Basaren i Øygarden har i mange år vore ein 
kjær tradisjon for både folk på Oen, og for 
Kirkens Bymisjon. 

Ein liten flokk med eldsjeler på Oen har gang 
på gang fylt det lokale bedehuset til randen 
med dei flottaste handarbeid og kjøpelystne ba-
sargjester. Dei siste åra har bedehuset vorte for 
lite, og basaren har funne stad på Blomvåg sku-
le. Kvar haust dei siste ti åra har folk gått mann 
av huse til denne tilskipinga, og fleire hundre tu-
sen kroner har vorte samla inn.

– Vi gjorde dette for første gong i 2008. Sidan 
har det berre vekse på seg, seier Aud Oen. Ho 
har heile tida vore del av kjernemuskulaturen i 
basardugnaden. 

Ein sosial møteplass
Men no er det slutt, seier damene som har styrt 
skuta i alle desse åra. Nokre få entusiastar har 
halde ut lenge, trass i sviktande helse. I 2018 
vart gjengen endå litt mindre, då ei av initiativ-
takarane fall frå. Og dersom det ikkje kjem til 
yngre krefter som kan ta over stafettpinnen, er 
basar-epoken over.

Det er synd, meiner Camilla Grimsby, som i 
alle år har vore Kirkens Bymisjon sin basar-entu-
siast nummer 1. Ho var også med på den siste 
basaren på Blomvåg skule. 

– Då vi var der i haust, var det fokus på TV-
aksjonen og slagordet vårt, «Mindre aleine sa-
man». Og det er jo det basaren også handlar 
om, meiner Camilla. 

– Det er ein møteplass, ein kjem saman og 
får høyre nytt frå bygda. Det sosiale med basa-
ren er like viktig som det å samle inn pengar!

Kirkens Bymisjon har også ein tradisjon for 
basar, om enn ikkje i same storleik som det 
kvinnene på Oen har greidd å få til i år etter 
år. Både i tidlegare kafé Magdalena i i Kong 
Oscars gate 5 og i Krohnhagen Kafé har det 
vore skipa basar. Men trass i milde gåver frå 
velståande bymisjonsvener, og trass i at «Thor 
med hammaren» har vore auksjonarius, har 
summane herfrå aldri vore i nærleiken av det 
dei får til i Øygarden. Det vert liksom noko anna 
når ein gjeng med trauste bygdekvinner legg 
breisida til, og sel loddbøker og hankar inn ge-
vinstar frå heile nærområdet.

Kirkens Bymisjon i Bergen nyttar høvet til å 
takke på det hjartelegaste for ti år med uforlik-
neleg innsats!

Siste basaren på Oen
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– Mange av tilhørerne på julekonsertene 
våre i Johanneskirken er trofaste og har 
vært publikum i 21 år. De ivrigste konsert-
gjengerne kommer og stiller seg i kø utenfor 
kirkedøren tidlig på ettermiddagen, med 
termos og varme klær, forteller prosjektleder 
i BKK, Kjersti Drangevåg. 

Det er ingen tvil om at BKKs tradisjonelle jule-
konsert har en høy stjerne blant bergenserne. 

– Det er populært blant artistene også, dette 
her, legger Kjersti til. 

– De får være på ett sted i flere dager, og 
forteller at de trives. Ett av trekkplastrene i år var 
Ingebjørg Bratland, og hun ga uttrykk for at hun 
hadde kost seg!

Etter fem fullsatte konserter med artister 
i toppklasse, har vestlendingene i 2018 bi-
dradd med 195.565 kroner – en fantastisk 
gave til Bamsehiet! Gjennom årene har «BKK-
konsertene» brakt inn nærmere 4,5 millioner til 
dette tiltaket, som er et åpent møtested for barn 
fra 4 til 12 år sammen med en omsorgsperson. 
Her møtes voksne og barn til felles middag, lek, 
samvær og ulike aktiviteter. 

Måltidsfellesskapet rundt langbordet er en 
viktig del av livet på Bamsehiet. Her er det 
plass til alle slags familier, og norsk er det felles 
språket.

– Dette er utrolig stas! Mange av familiene 
på Bamsehiet mangler eller har skjøre nettverk. 
Denne gaven muliggjør gode opplevelser og 
aktiviteter sammen med andre familier. Hjertelig 
takk, sier tiltaksleder Åse Tveit Christiansen. 

– Disse midlene fra BKK har rett og slett vært 
avgjørende for at vi kan opprettholde dette til-
budet.

BKKs julekonsert gir energi  
til barn og familier

Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Arne Liljedahl Lynngård og 
prosjektleder i BKK, Kjersti Drangevåg.
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Tallenes tale i 2018 (Kirkens Bymisjon i Bergen)

9.500

3.693

9.917

11.758

besøkte Hallvardstuen totalt i 2018,  
dvs. 40 besøkende per dag.

er antall besøk Empo flerkulturelt res-
surssenter hadde på sine tilbud.

barn, unge og foreldre  
opplevde gode ferieminner  
i regi av Kirkens Bymisjon  
i 2018.

overnattinger hadde Omsorgsbasen,  
mens 910 besøkte varmestuen eller drop-in.

ulike nasjonaliteter var  
representert i Åpen barnehage.

frivillige deltok i Kirkens Bymisjons arbeid i Bergen i 2018.  
Det tilsvarer ca. 20 årsverk.

er antall besøk ungdomstiltaket V13 
hadde i 2018, en økning på 35,3 %.

konsultasjoner ble utført ved Helsesenter for papirløse migranter i Bergen,  
fordelt på 47 åpne torsdagskvelder. Dette er 49 flere enn året før.

ganger fikk fattige tilreisende  
en seng å sove i for natten.

enkeltpersoner ga ett eller flere økonomiske bidrag  
til Kirkens Bymisjons arbeid i 2018.

90

433

68

440

3.435

333
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Dette gjør Kirkens Bymisjon i Bergen

Oppvekst og 
mangfold

Bymisjonssenteret

Ungdomstiltaket V13 tilbyr aktiviteter for ungdom fra 13 til 18 år, samt 
Alternativ skoledag og Åpen helg. Lekseklubb for yngre barn en gang i 
uken.

Empo flerkulturelt ressurssenter tilbyr sosiale møtesteder, kurs og 
rådgivning, foreldreveiledning, språktrening og arbeidspraksis til mennesker 
med flerkulturell bakgrunn. Nettverksbygging, kurstilbud, innføring i norsk 
språk og samfunn

Åpen barnehage Språkstien, Slettebakken og Sentrum – et møtested 
for foreldre og omsorgspersoner med barn fra 0–6 år. Her er det sosialt 
samvær, samlingsstund, felles lunsj, «foreldrehalvtimen» og andre aktiviteter.

Myrsnipa Samværssted – foreldre som ikke har den daglige omsorgen 
for sine barn, kan ha gode og trygge samvær med barna i de hyggelige 
leilighetene Myrsnipa Samværssted disponerer.

Home-Start Familiekontakten – småbarnsfamilier som trenger litt støtte i 
hverdagen, kan få besøk av en frivillig familiekontakt hver uke i et halvt år.

Bamsehiet – åpent møtested på ettermiddagstid for barn fra 4 til 12 år 
sammen med en omsorgsperson. Lek, mat og prat i en hyggelig atmosfære.

Batteriet – ressurssenter som gir bistand til grupper og organisasjoner som 
arbeider mot fattigdom og ekskludering. Tilbyr veiledning, kurs, kontorplass 
og lån av møterom.

Foreldreveiledning er et tilbud til alle foreldre i Bergen som ønsker å lære 
mer om å bli trygge foreldre. I tillegg til flere foreldreveiledningskurs i året 
tilbys individuelle samtaler og veiledning til familier som bruker andre av 
Kirkens Bymisjons tiltak. 

Korskirken er åpen for alle på 
hverdager mellom kl 11 og 
15. Her er alle velkommen til 
lystenning, middagsbønn og 
hverdagsmesse. Frivillige tar 
imot, og prest og diakon er 
tilgjengelige for samtale.

Akuttovernatting for fattige  
tilreisende er et trygt og 
varmt sted å overnatte for 
fattige tilreisende fra EØS-
området. Mulighet for dusj og 
klesvask/tørk.

Helsesenter for papirløse 
migranter drives av Kirkens 
Bymisjon i Bergen og Røde 
Kors i Bergen. Tilbudet har 
to deltidsansatte og vel 70 
frivillige med ulik medisinsk 
kompetanse. 
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Inkludering  
og omsorg

Arbeid og 
kvalifisering

Fellesavdelingen 

Hallvardstuen – aktivitetshus for rus-
middelavhengige med mange ulike 
tilbud, fra kaffe og kortspill til fjellturer 
og kreative aktiviteter.

Omsorgsbasen for kvinner – over-
nattings- og omsorgstilbud for kvinner  
med rus- og prostitusjonserfaring. 
Tilbud om samtaler, brukerutstyr, 
mat, dusj og klesvask hver natt året 
igjennom .

Gatejuristen tilbyr gratis rettshjelp for 
mennesker som har eller har hatt et 
rusproblem. De fleste sakene ligger 
innenfor straff-, påtale- og politirett, 
med sosialrett på andreplass.

Leve med hiv – et tiltak for å bedre 
livskvaliteten til mennesker som lever 
med hiv, og for å forebygge smitte. 
Tilbyr gratis og anonyme hiv-tester, 
samtaler og månedlige treff.

Møtestedet med oppsøkende team 
– et gatenært lavterskeltiltak for perso-
ner med rusrelaterte lidelser. Her tilbys 
måltidsfellesskap, samtale og helse- 
og sosialfaglige tjenester. Blant hoved-
målene er å bidra til økt livskvalitet, 
helse og overdoseforebygging.

FRI – tilbyr tiltak og langvarig oppføl-
ging for personer med prostitusjons-
erfaring og ofre for menneskehandel , 
uavhengig av utnyttelsesform. FRI 
driver  oppsøkende virksomhet på ga-
ten og internett og er et lavterskel 
drop-in tilbud. FRI følger opp menn, 
kvinner og transpersoner.

Pedalen sykkelverksted  
– her utføres reparasjoner, 
service og bytte av deler, 
og det selges brukte 
og importerte sykler. 
Verkstedet tilbyr også gode 
arbeidsplasser for personer i 
arbeidspraksis.

Re:tro ullverksted  
– her forvandles gamle 
ullplagg til nye, unike 
kreasjoner. De som er i 
arbeidspraksis her skal få 
oppleve arbeidsglede og 
mestring.

Krohnhagen kafé og 
veksthus  – arbeidstrening er 
hovedformålet med kafeen, 
ved siden av å lage og 
servere god og rimelig mat. 
Det meste av råvarene hentes 
fra Matsentralen. De som 
jobber her er i arbeidstrening 
eller har lærlingplass.

Fellesavdelingen yter 
støttetjenester til hele 
organisasjonen. 

Her finner du de som har 
ansvar for: 
• resepsjon
• IKT
• drift/vedlikehold
• innsamling
• kommunikasjon
• frivillighet
• økonomi
• personal
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Resultatregnskap (alle tall oppgitt i hele tusen)

RESULTAT 2018 2017
  

Innsamlede midler, gaver m.v. 20.846 21.147

Annen driftsinntekt 4.665 4.105

Offentlige tilskudd 42.928 36.834

Sum totale driftsinntekter 68.440 62.086
  

Varekostnad 627 476

Lønnskostnad 44.801 41.089

Endring pensjonforpliktelse -266 2

Avskrivninger av driftsmidler 2.398 1.744

Annen driftskostnad 21.780 18.750

Sum driftskostnad 69.340 62.062
  

Nettto finanskostnad 99 193
  
Årsresultat -801 217

FINANSIERING

20.846
Innsamlede midler, gaver m.v.

4.665
Annen driftsinntekst

42.928
Offentlige tilskudd 68.440

Sum inntekter
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Balanse (alle tall oppgitt i hele tusen)

EIENDELER 2018 2017

Merkevarebygging 409 0

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 27.335 27.998

Aktiverte kostnader leide lokaler 8.487 4.329

Biler, inventar, kontormaskiner o.l. 739 724

Investeringer i aksjer og andeler og andre langsiktige fordringer 1.063 1.011

Sum anleggsmidler 38.033 34.062
  

Varelager, kortsiktige fordr. Inkl. kundefordringer 2.010 4.642

Markedsbaserte obligasjoner 1.703 1.667

Bankinnskudd, kontanter o.l. 15.547 21.215

Sum omløpsmidler 19.260 27.524
  

Sum eiendeler 57.293 61.586

  

EGENKAPITAL OG GJELD 2018 2017

Egenkapital inkl grunnkapital og bundne fond 38.617 39.418

Sum egenkapital 38.617 39.418
  

Pensjonsforpliktelser 6.577 6.843

  

Kortsiktig gjeld, off. avg. og leverandørgjeld  12.099 15.324

Sum gjeld 12.099 15.324
  

Sum egenkapital og gjeld 57.293 61.586
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• Leder: Rune Johan Skjælaaen
• Nestleder: Gerd Ingunn Opdal
• Medlem: Klas Rønning
• Medlem: Bodil Wergeland
• Medlem: Kristi Østtveit Odéen
• Medlem (ans. valgt): Kristine Moskvil Thorsen
• Medlem (oppnevnt av SKBO): Tor Instanes
• 1. vara (ans. valgt): Trygve Stabrun
• 2. vara (ans. valgt): Henning Aasheim
• 1. vara: Anne Line Grepne
• 2. vara: Linda Lystrup
• 3. vara: George Myhrvold
• Vara (SKBO): Johannes Heggland

Styret 2018–2019

Kjære givere, støttespillere, samarbeidspartnere,  
frivillige, hjelpere av alle slag: Takk!
Dere har vært med på å gjøre 2018 til et bedre år  
for alle som kommer i berøring med våre tilbud.  
Vi kunne ikke gjort det vi gjør, uten dere!

Takk, alle sammen!



Støtt  
mennesker
i byen din!

Dine gaver går til  
vårt arbeid i Bergen!

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

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

Gi direkte til vår gavekonto:
9521.05.27304

Tusen takk for alle bidrag!



Rom
for
alle

Kirkens Bymisjon | Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen | Telefon 55 30 72 00 | kirkensbymisjon.no/bergen


