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Kirkens Bymisjon

«Det heiter ikkje: eg – no lenger. 
Heretter heiter det: vi». 

Dette skriver Haldis Moren Vesaas i diktet «Tung 
tids tale». Og gjennom de to linjene blankpusses 
det innerste i blinken Kirkens Bymisjon sikter mot. 
Det er mange som opplever å stå alene. Å ikke 
være en del av laget. Ikke en gang på benken. 
Bare helt utenfor.

Vi er ikke skapt for å være alene. Vi trenger å være 
en del av et fellesskap. Være noe for andre og få 
være oss selv sammen med andre. Slik at gleden 
over seirene kan deles med flere. Og at vi kan løfte 
oss sammen når vi opplever nederlag. Dyrking av 
individualismen, der den enkelte er sin egen lykkes 
smed, fører til at flere blir stående alene, og våre fel-
les utfordringer blir stående uløst. 

Kirkens Bymisjon dyrker «vi»-et! Fellesskapet der det er 
rom for alle!

Både unge og voksne som opplever utenforskap om-
tales ofte som mennesker med spesielle behov. Det 
gjøres med verdens beste intensjoner. Gjerne ut fra 
et ønske om å peke på behovet for en ekstra innsats. 
Men selv om vi som mennesker er forskjellige, så er 
behovene våre ganske like.

Ønsket om å være en del av et fellesskap er ikke et 
spesielt behov. Det er helt vanlig.

Ønsket om å ha et arbeid der vi får brukt våre ressur-
ser og utfordret oss selv er ikke et spesielt behov. Det 
er helt vanlig.

Ønsket om en skolehverdag der en opplever mest-
ring, læring og utvikling er ikke et spesielt behov. Det 
er helt vanlig.

Ønsket om å bli akseptert og ivaretatt som den en er, 
er ikke et spesielt behov. Det er helt grunnleggende 
for oss alle! 

Kirkens Bymisjon ønsker å få begravet ideen om at 
det finnes mennesker med spesielle behov. Behovene 
er de samme. Men noen mennesker trenger ekstra 
tilrettelegging. At vi som fellesskap gjør en ekstra inn-
sats slik at alle kan kjenne at de er en viktig del av 
laget.

Med rom for alle skapes det mangfold. Og det som 
gjør oss ulike er det som gjør oss unike. Kirkens 
Bymisjon sin visjon er at alle mennesker skal erfare 
rettferdighet, respekt og omsorg. Og vi skal avdekke, 
lindre og forandre.

Det betyr at vi stiller opp for de som opplever utenfor-
skap. Men også at vi tar kampen for å endre syste-
mer og strukturer som lar det skje.  Det betyr at vi 
lager åpne møteplasser. Men også at vi jobber mot 
diskriminering og urettferdighet. Vi har et oppdrag 
der vi skal gi mat til de som er sultne og varme til de 
som fryser. Men det er også vårt oppdrag å 
bekjempe ulikhet og fattigdom.

I Kirkens Bymisjon har vi et fantastisk lag som hver 
dag gjør en innsats for å utføre dette oppdraget. 
Noen av oss er heldig å få være ansatt. Enda flere 
er en del av laget som frivillige. I 2021 gjorde vi noen 
viktige endringer i hvordan vi organiserer laget. Slik at 
vi jobber bedre sammen. Bruker ressurser og 
kompetanse enda bedre på tvers i organisasjonen. 
Dyrker «vi»-et slik at vi kan gjøre mer for flere!

Selv om vi er heldige som bor her vi bor, i et samfunn 
med både tenkelige og utenkelige velferdsordninger, 
så vil behovet for Kirkens Bymisjon være der også i 
fortsettelsen. For ingen offentlige ytelser kan erstatte 
fellesskap. Det er ingen skjema hos NAV som sikrer at 
vi er en del av laget.

Heldigvis er omsorg en fornybar ressurs!

Spesielle behov

Ulik og unik

Rogaland, august 2022, 
Inge Takle Mæstad, 
Daglig Leder
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Kirkens Bymisjons

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skape bevegelse
Kirkens Bymisjon Rogaland vil mobilisere bredt for å 
bevege samfunnet i en retning som ivaretar likeverd.  
Vi skal kjempe for lik tilgang til rettigheter, og stå 
opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og 
urettferdighet.  Vi skal fremme samarbeid på tvers i 
organisasjonen og søke samarbeidspartnere i andre 
organisasjoner og det offentlige, og vi skal drive po-
litisk påvirkningsarbeid gjennom debatt, høringer og 
media.  Vi ønsker å være til stede i flere av våre kom-
muner, og vi ønsker å øke vår kapasitet til å være til 
stede for flere mennesker.
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Året 2025
I 2025 har vi gjort det vi kan for å bygge, styrke og skape en forsterket tro på fremtiden.  
Vi har lagt til rette for at mennesker har møttes innenfor nestekjærlige rammer, bidratt til et mer inkluderende 
samfunn, bidratt til å verne om skaperverket og kjempet for rettferdighet.  
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland har vist mot og forent krefter med flere for å styrke håp.

Etter 2021 gjør vi opp følgende status 
på strategien:
Bygge fellesskap
Vi har i 2021 gjennomgått en omfattende omorgani-
sering i stiftelsen, samtidig som arbeidet vårt har vært 
preget av covid19. Vi har likevel jobbet sterkt ut fra de 
fellesskapene vi allerede har etablert og styrket dem 
ved å organisere oss etter faglige prinsipper med 
målgruppene i fokus. Vi er til stede med oppsøkende 
arbeid og åpne tilbud/møteplasser i nærmiljøene.

Vi er bredt til stede i dialog og debatter i vårt ned-
slagsfelt. Vi er tydelig representert i fagmiljøene i de 
ulike tiltakskjedene vi er etablerte i, og har en viktig 
rolle som samfunnspåvirker gjennom samarbeid og 
debatt. 

Vi er aktivt til stede i nærmiljø, nabolag og digitale 
rom. Vi har knyttet oss opp til ulike digitale plattformer 
og viser omverdenen arbeidet vi driver og sosiale 
samfunnsutfordringer gjennom disse. Vi har en godt 
etablert kontakt med næringslivet, og bidrar med un-
dervisnings- og foredragsvirksomhet på høyskoler/uni-
versitet, skoler og menigheter.

Styrke bærekraft 
Vi har omorganisert egen virksomhet for å gjøre den 
mer bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljø-
messig. I alle tiltak har vi fokus på gjenbruk og bruk 

av overskuddsmat. 

FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, min-
ske ulikhet og samarbeid for å nå målene er blinket 
ut som de viktigste for oss. Gjennom både aksjoner, 
samarbeid og kampanjer setter vi disse på dagsorde-
nen både internt og eksternt. Fattigdommen har ulike 
dimensjoner, både økonomisk, kulturelt, politisk og ju-
ridisk. Vi jobber for økt inkludering i samfunnet og for 
at våre deltagere og gjester skal få økt handlekraft 
og deltagelse.

Skape bevegelse 
Vi er en stabil og bærekraftig sosial aktør i nedslags-
feltet vårt med lokal tilstedeværelse og forankring av 
arbeidet vi driver. God faglighet og høy troverdighet 
gjør at vi blir lyttet til. 
  
Vi har et omfattende frivillig engasjement i arbeidet vi 
driver, samarbeider med brukerorganisasjoner og har 
også ansatte med brukererfaring. 
  
Gjennom ansattes faglige formidling og delaktighet i 
ulike faglige sammenhenger, kronikker, undervisning 
og som høringsinstans bidrar vi til å bevege samfun-
net i en retning som ivaretar likeverd og står opp mot 
makt og meninger som skaper fattigdom og urettfer-
dighet.
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Viktige hendelser i 2021

100 medarbeidere hos Paahjul
Paahjul sykkelverksted er et samarbeid mellom 
Kirkens Bymisjon og HitecVision, som tilbyr arbeidstre-
ning for personer utenfor ordinært arbeid og leverer 
sykkeltjenester.

Høsten 2021 ansatte Paahjul sin hundrede medarbei-
der siden oppstart i 2013. Det er mange historier om 
forvandlede liv, nye ferdigheter, et utvidet nettverk og 
håp for framtiden.

Det er mye som skal på plass for at man skal vende 
tilbake til det vanlige livet. Blant annet bolig og en for-
utsigbar økonomi. Paahjul samarbeider med flere eta-
ter for å få på plass rammeverket.

Av de 100 menneskene som har vært i arbeidstrening 
hos Paahjul, har 55 gått videre i annen jobb, skole el-
ler andre tiltak fra NAV – det er vi stolte av!

Skolesekkaksjonen
Ukene før skolestart blir ofte brukt til innkjøp av nye 
skolesekker, pennal og annet nødvendig utstyr. 
Dessverre er det ikke slik for alle. Flere barnefamilier 
er i en posisjon hvor de må vende på kronestykkene, 
og klarer ikke å dekke kostnaden til det mest nødven-
dige for sine skolebarn. Selv om det sårt trengs.  
 
Vi ønsker å bidra til at flere skolebarn får en god start 
på året. Skattkammeret Haugesund har flere år arran-
gert innsamling og utdeling av skolesekker og pennal 
i anledning skolestart. I år hoppet Stavanger-kontoret 
sammen med Ventilene på aksjonen med innlevering 
og utdeling fra kontoret i Kongsgata. 
 
Givergleden og engasjementet har vært enormt og vi 
tok ydmykt imot flere hundre skolesekker, pakket med 
nødvendig utstyr. Med god hjelp fra skoler og andre 
organisasjoner i regionen fikk vi kontakt med- og gitt 
ut skolesekker til familiene som trenger det mest.

Ellen og Inge, Skolesekkaksjonen Stavanger 
Foto Stavanger AftenbladPaahjul sykkelverksted, Stavanger

Frivillighetskoordinator Ellen i gang med 
innsamling av skolesekker i Stavanger
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måten er innsatsen for barn og unge samordnet, og 
vi treffer mye bedre med tiltakene våre enn når vi job-
bet hver for oss.

Samarbeid Vibemyr og Sola
I flotte lokaler på Stangelandssenteret i Sola kom-
mune driver vi et møtested for mennesker som søker 
gode fellesskap og meningsfulle aktiviteter.

Vi tilbyr sosiale treffpunkt, måltidsfelleskap, frivillig 
arbeid og arbeidstrening i den ordinære driften og 
aktiviteter som Veivisergrupper, strikkegruppe, krea-
tiv gruppe og hagearbeid. I kaféen tilbyr vi sunn, næ-
ringsrik og rimelig mat laget av overskuddsmat hen-
tet fra matsentralen og av grønnsaker dyrket i egen 
hage.

Hver torsdag kommer elever fra Vibemyr 
Skoleverksted og tar over det meste av driften. De til-
bereder måltidene og serverer gjestene som kommer. 
Dette har vært til stor glede både for gjestene, elev-
ene på Vibemyr Skoleverksted og ansatte i Sola.

Tysvær frivillighetssentral 
I oktober markerte vi avslutning for vår drift av frivillig-
sentralen i Tysvær. 
For Kirkens Bymisjon var dette på mange måter en 
trist dag, samtidig som det var en dag for å glede oss 
over det vi har fått vært en del av.  
 
Kirkens Bymisjon Rogaland har drevet Tysvær frivillig-
sentral i 13 år, hvor møter mellom mennesker har stått 
sentralt. I løpet av disse årene har det blitt arrangert 
en rekke sosiale aktiviteter som turgrupper, språkkafé, 
møter mellom generasjoner og møter med besøks-
hunder. 
Vi gir stafettpinnen videre til Tysvær Kommune som 
tar over driften av frivilligsentralen.

Annerledes jul
2021 ble rundet av med våre årlige julefeiringer i 
Stavanger, Haugesund og på Sola. Etter en annerle-
des jul i 2020 visste vi hvor viktig denne fysiske feirin-
gen var for mange, og planla i det lengste å invitere 

inn til mat og fellesskap for våre frivillige og gjester. 
Til slutt måtte det dessverre gjøres endringer, og det 
ble enda en alternativ jul for å overholde gjeldende 
restriksjoner.  
 
Vi kastet oss rundt og det er gledelig å kunne si at vi 
fikk spredt litt julestemning til tross for situasjonen.  
 
I Sola organiserte vi hjemkjøring av julemat og gaver 
til våre gjester, mens i Haugesund ble det satt opp 
to bordsettinger med 15 gjester og 5 frivillige per ser-
vering. På denne måten fikk vi gjennomført en tradi-
sjonell julaften med antallbegrensning og avstand. 
Gjester som ikke kunne være med fikk tilbud om mat 
og gaver kjørt hjem til seg.  
 
I Stavanger ble det satt opp en hentestasjon utenfor 
Clarion Hotell, hvor vi delte ut poser med mat, gaver 
og håndskrevet julekort. For å skape den rette jule-
stemningen ble det sunget julesanger, folk minglet 
rundt bålpannen og alle gjester kunne få seg en varm 
kopp gløgg og nystekte lapper – til og med julenissen 
kom på besøk.
 
Til tross for mange fine øyeblikk savnet vi fellesskapet 
julaftenfeiringen bør være, og vi håper derfor at kan 
invitere inn til det viktige fellesskapet til neste jul.

Lek for barn og unge på Vibrandsøyfestivalen 
Foto TV Haugalandet

Vibrandsøyfestivalen
I Haugesund har vi i flere år arrangert sommerferie-
aktiviteter for barn og unge i likhet med andre ideelle 
aktører, som Forandringshuset (KFUK-KFUM) og Røde 
Kors. Sommeren 2021 gikk vi sammen og arrangerte 
en mini-festival. Dette var utgangspunktet for en felles 
søknad til Sparebank-stiftelsen SR-bank om et sam-
arbeidsprosjekt for å skape ferieminner for barn og 
unge.

Resultatet ble Vibrandsøyfestivalen. Den noe utilgjen-
gelige idylliske øya rett vest fra Haugesund sentrum 
ga oss muligheten til å invitere til sommerferieopple-
velse midt i egen by. Korona satte begrensninger på 
de opprinnelige planene, men vi klarte å gjennomfø-
re en uke fullpakket med aktiviteter for opptil 200 del-
tagere per dag. 3 dager var satt av til barnefamilier, 
og 2 dager var kun for ungdommer. 15 ungdommer 
fikk sommerjobb som aktivitetsledere på festivalen og 
bidro i tillegg i alt fra planlegging og rigging til matla-
ging under festivalen.

Samarbeidsprosjektet har fungert så godt at vi med 
støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank har kunnet an-
sette en prosjektleder i 100%- stilling som har ansvar 
for sommerferiearrangementene de neste årene, men 
også koordinering av aktiviteter for målgruppen gjen-
nom hele året, med spesielt fokus på feriene. På den 

Vibemyr-elever på jobb på Kaffekoppen i Sola

Avslutning Tysvær med daglig leder 
Gerd Jorunn og ordfører Sigmund Lier

Julenissen på julaftenfeiring i 
Stavanger
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Tall fra Rogaland 2021 - et utdrag
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42316

484
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4032

33

726

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

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

barn og ungdommer 
har vært på leir via 
Ventilene.

saker har Gatejuristen 
hatt fordelt på 300 kli-
enter.

henvendelser har kom-
met inn til Nadheims 
dagtilbud.

sykler har blitt reparert 
på våre sykkelverkste-
der. 

aktiviteter har blitt gjennomført i tiltakene Enter Fritid og Aktiv Odda, for mennesker som 
vil etablere seg i en rusfri hverdag.

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

frivilligtimer er brukt fordelt på 711 faste frivillige. I tillegg var det frivillige som arbeidet 
på enkelte arrangementer og tilfeldige skift. Dette utgjør over 23 årsverk. 

nye givere ble registrert. 
2817 faste givere har hatt 
minst en innbetaling i 2021.

gaver/produkter har blitt gitt 
videre etter engasjement fra 
markedet. 

elever har gått på Vibemyr 
skoleverksted dette skoleå-
ret. 

overnattinger på Akutt- 
overnattingen for fattige til-
reisende fra EØS-området.

henvendelser er mottatt hos 
Rogaland A-senter. 497 behand-
linger i avrusningsavdelingen.

eksemplarer av Gatemagasinet Asfalt har blitt solgt. Hvert enkelt salg er et møte mel-
lom  mennesker som kanskje ikke hadde møttes ellers.  

Fra julaftenfeiring i Stavanger

Take-away juleposer med mat fra 
bymisjonskafeen i Sola

Take-away julemiddager med håndskre-
vet julekort fra utlevering i Stavanger
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Produkter vi leverer til Kirkens 
Bymisjons nasjonale nettbutikk

Vi produserer også flere 
produkter på bestilling. 

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

Boblelys

DråpelysDråpevase

DuftlysRingblomstolje

Roselys

Skape bevegelse via påvirkning

Utenforskaps-rapporten ved daglig leder
Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, 
det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller 
utenfor og hjelpeapparatet er ikke samordnet godt 
nok. Utenforskap fra skole, jobb og ofte også sosiale 
fellesskap, har skapt ekstra belastninger og forsterket 
vanskene deres. Resultatet er store kostnader både 
for enkeltmennesker og for samfunnet.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten som 
Utenforskapskommisjonen har utarbeidet. 
Kommisjonen er oppnevnt av Kari Nessa Nordtun, 
ordfører i Stavanger, og har vært ledet av Inge Takle 
Mæstad, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Rogaland.
 
Årsakene til at utenforskap oppstår er ulike, men 
felles for de unge som opplever dette er at 
utfordringene er sammensatte. De har ofte livsbelast-
ninger på flere områder, i tillegg til utfordringer med 
fysisk eller psykisk helse. 
Når utfordringene er sammensatte, så må også 
tilbudet om hjelp være samordnet og koordinert. I et 
hjelpeapparat som er spesialisert og ansvaret er av-
grenset er det en stor utfordring. I møte med sammen-

satte utfordringer oppstår det uklare grenseflater og 
«blindsoner» der det er uklart hvem som har ansvaret, 
og de unge blir sendt fra dør til dør uten at noen tar 
ansvar for helheten. 

Skal vi lykkes med å forebygge utenforskap kan vi 
ikke bare sette inn mer ressurser i de ulike tilbudene. 
Det handler om strukturelle utfordringer i systemet 
som må løses for å lykkes. Kirkens Bymisjon sitt 
oppdrag i møte med dette er både å inkludere og 
hjelpe de som opplever utenforskap - både unge og 
voksne. Men også bidra til å forandre systemer og 
strukturer som lar utenforskap skje. 

Overlevering av utenforskapsrapport ved daglig leder 
Inge Takle Mæstad og ordfører Kari Nessa Nordtun

I vårt oppdrag om å se og avdekke 
krenkelser og nød, arbeider vi med å 
synliggjøre urett ved å være et talerør for dem 
som ikke selv når ut. Vi arbeider derfor aktivt 
med å nå ut til samfunnet på ulike måter: 
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Fattig.no
Mange tenker at fattigdom ikke eksisterer i Norge, 
men fattige familier finnes over hele landet. Hele én 
av ti lever under fattigdomsgrensen. De kommer fra 
ulike hjem og bor i de fleste nabolag – og gapet mel-
lom dem som har minst og mest øker drastisk.

Å mangle penger i verdens rikeste land er dyrt. 
Grunnleggende behov som mat, klær og bolig, blir 
påvirket av fattigdommen. I tillegg er det et stort tabu, 
og mange føler seg skamfulle over å være i en slik si-
tuasjon.

Kirkens Bymisjon satte søkelys på dette temaet i årets 
påvirkningskampanje. Vi lanserte en fattigdomskal-
kulator hvor man kan teste hvor mye man ville fått ut-
betalt dersom man levde under fattigdomsgrensen. 
Samtidig ble det produsert filmer av ulike profilerte 
personer, og helt vanlige mennesker på gata, som 
testet kalkulatoren. Fattig.no ble hyppig delt i SKBRs 
medier for å bidra til økt forståelse rundt det å være 
fattig i Norge.

Drømmen om en helt vanlig jul 
Med høye strømpriser og etter år med pandemi opp-
levde vi å få flere henvendelser fra barnefamilier og 
andre som ikke hadde råd til julegaver til sine nær-
meste.

Kirkens Bymisjon og Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 
2021 hadde som mål å gi barn under 18 år en bedre 
juletid. Juleaksjonen gir barn muligheten til å motta 
gaver som de ønsker seg, samt at foresatte får støtte 
i form av matvarer, julepynt eller gavekort på opple-
velser som kino, teater eller annet som kan bidra til å 
skape en fin julehøytid for familien.

For fjortende gang ble det satt opp juletrær på ulike 
kjøpesentre på Haugalandet. Trærne er pyntet med 
røde hjerter som inneholder ønsker fra lokale barn 
og familier. Gaveønskene på hjertene viser at mange 
ikke har råd til det andre tar for gitt.   
De som ønsker kan velge å innfri et av ønskene på 
juletreet, og dermed bidra til at et barn får mulighet til 
å oppleve det mange ser på som en helt vanlig jul.

I samarbeid med Flam, som bidrar til aktiviteter for 
flerkulturelle barnefamilier og ungdom, samlet vi inn 
julegaver til barn og barnefamilier i Stavanger. Disse 
ble delt ut både i førjulstiden og på selve julaften til 
de som kom innom julaften-feiringene i bydelene.

Stillestående cruise

Under pandemien fikk vi flere henvendelser om og 
fra eldre som kjente mer på ensomhet enn tidligere. 
Deres vanlige aktiviteter ble satt på pause og det var 
lite rom for sosialt samvær. Vi ønsket å tilby hjemme-
boende eldre en ny arena med varierende aktiviteter 
hvor nye gode minner dannes - vi inviterte derfor til 
stillestående cruise.  
 
På ærverdige Viste Strandhotell på Randaberg har vi 
ved to anledninger gjennomført «stillestående cruise» 
for hjemmeboende eldre. «Passasjerene» ble møtt 
med rød løper og brettede håndklesvaner på senge-
ne. Gjennom oppholdet har det vært fokus på målti-
der med god og næringsrik mat i sosialt lag.

Det har vært aktiviteter utendørs som gåturer, båtturer 
og en flott tur til Flor & Fjære.  På hotellet har delta-
kerne fått være med på bingo, foredrag og trylling, i 
tillegg til besøk på museer og kafébesøk.  
 
Ansatte og frivillige har kledd seg i matrosdresser for 
anledningen, og fokuset har vært å gi god omsorg, 
skape sosiale arenaer, gjøre aktiviteter sammen og 
gi mestringsopplevelser. Tilbakemeldingene har vært 
overveldende positive, og det er unisont ønske om 
gjentakelse.

Stillestående cruise på Flor og Fjære

Matrosene Camilla og Elisabeth som tok i 
mot cruisepasasjerer

Opphenging av julegaveønsker på 
Oasen Storsenter

Vi har planer om å legge til rette for en cruisecafe en 
gang i måneden for tidligere passasjerer, slik at de 
kan opprettholde nye vennskap på en god måte.  

«Den varmen de gir oss her, får vi ikke noen annen plass».
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Avslapping i boblebad på cruise

Måltidsfellesskap på cruise

«Tusen tusen takk for en uforglemmelig opplevelse! 
Dere har fått meg ut av en «folkesky» tilværelse 
jeg har vært i etter at min kjære mann nylig gikk 
bort. Jeg har erfart denne uken at jeg har greid å 
engasjere meg, delta aktivt og kommunisere med 
mange folk. Jeg har til og med «tatt meg i» å juble, 
le, synge og glede meg over hverdagslige ting – 
noe som har vært svært vanskelig for meg siden 
mannen min gikk bort»

«Dette har vært en stor vitamininnsprøytning for 
meg – den aller beste medisinen jeg kunne fått».

«Vi møter fantastiske medmennesker og knytter 
vennskap på tvers av generasjoner, og med helt 
forskjellig bakgrunn». 

«Takket være dere føler jeg nå at jeg har kommet 
et godt skritt videre i sorgprosessen, og at jeg er 
på god vei til å komme tilbake til en hverdag hvor 
jeg nå kan leve videre med savnet – kanskje til og 
med leve godt etter hvert». 

«Dette har vært en uforglemmelig uke. Det vi får 
her ute av service, varme og tilstedeværelse finnes 
ikke maken til». 

Herlig fotbehandling på cruise
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Fra en kaffekopp til 46 tiltak i 
Rogaland

Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst med gode 
opplevelser, nettverk og vennskap for barn og ung-
dom. Med et helsefremmende fokus og et inkluderen-
de fellesskap skal vi gi kunnskap og styrke til å mestre 
utfordringer i livet. Kirkens Bymisjon driver en rekke 
tiltak for barn, ungdom og familier: Åpne, flerkulturelle 
møteplasser, helgetilbud og ferie- og fritidsaktiviteter, 
samt videregående skole. og gratis utlån av fritidsut-
styr. 

Vi har som mål at alle skal oppleve tilhørighet og 
rause, trygge voksne, både hjemme og på våre tiltak, 
uavhengig av hverdagens utfordringer. Vi ønsker å 
forebygge utenforskap og de negative konsekvense-
ne av fattigdom.

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

Generasjonsmøter er en ‘vinn – vinn’ situasjon lokalt, 
ved at unge kobles sammen med eldre. Nettverk dan-
nes og lokal tilhørighet oppstår. Møter på tvers av 
alder, inntekt, utdanning, kultur og livserfaring gir nye 
perspektiver. Gjennom ulike meningsfulle aktiviteter 
som måltidsfellesskap, frivillig oppgaver, arbeidstre-
ning og turer skapes møteplasser hvor unge og eldre 
møtes med gjensidighet, tillitt og frivillighet.

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

Oppvekst

Arbeidstrening

Generasjons-
møter

Gatenært 
arbeid

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

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

Diakonalt 
arbeid

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

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

Integrering

Frivillighet

Matservering fra Josephines Kafé Stavanger

Drivhusarbeid i Sola

Arbeidstrening på lysverkstedet

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 
markerte i 2021 at det var 30 år siden den 
spede oppstart i Kongsgata 48 i Stavanger.

Gjennom utallige kaffekopper og gode møter 
mellom mennesker, er det i dag 46 ulike tiltak 
spredt over hele Rogaland, samt Sveio, Stord 
og Ullensvang.

Kirkens Bymisjon spenner over alt fra spesialisthelse-
tjeneste, sykkelverksteder, videregående skole, kafeer 
og møteplasser, ulike lavterskeltilbud for mennesker 
med utfordringer innenfor rusmisbruk eller prostitusjon, 
tilbud for barn og unge, arbeidstrening, og mer. 

Felles for arbeidet er det utstrakte samarbeid med fri-
villige medarbeidere og fokuset på å etablere nye 
lokale prosjekter og tiltak etter behov.

Kirkens Bymisjon Rogaland sitt arbeid:
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Stas med donut-donasjon i Sola God stemning på I Jobb Odda

Lysproduksjon og opplæring på 
lysverkstedet Haugalandet

Kortreiste matvarer fra grønnsakshagen i SolaPadlegruppen i Enter Fritid
Juleboksalget er i gang. Både kokken, ansvarlig 

redaktør og Asfaltselgere gleder seg.

Bærekraftig handling

Hvert år ender 1,6 milliarder tonn mat opp i 
søpla. Dette enorme problemet påvirker øko-
nomien, klimaet og samfunnet både i Norge 
og internasjonalt. Kirkens Bymisjon ønsker en 
bedre og mer bærekraftig framtid for alle, og 
i Rogaland har vi tatt et bevisst valg for å re-
dusere matsvinn.

Våre kafeer i Stavanger, Haugesund, Kopervik og 
Sola er til for å kunne tilby en trygg møteplass for 
våre gjester der de kan få en kopp kaffe og kjøpe 
seg et godt og varmt måltid for en rimelig penge. 
Vi er stolte av å si at kafeene i stor grad baserer 
seg på overskuddsmat fra blant andre Matsentralen 
Rogaland, Kiwi og andre lokale matbutikker. Dette 
kan være mat som snart går ut på dato, er feilmerket 
eller av andre grunner ikke kan gå ut til forbrukere. 
Maten som mottas brukes til å lage retter som serve-
res i kafeene i tillegg til matposer som våre gjester 
kan ta med seg hjem.

Noen av kafeene bruker kun mat som ellers ville blitt 
kastet, mens andre tar inn dette i tillegg til fast meny.  
 
I 2021 var 98% av all mat inn til Josephines kafé i 
Stavanger overskuddsmat, slik at kun 2% av mat som 
ble servert var kjøpt. 80% av varene som ble brukt var 
direkte hentet fra matsentralen mens 18% ble donert 
fra Kiwi og andre lokale butikker.  
 
På kafeen i Sola, Kaffekoppen, var maten laget av 
ca 85% overskuddsmat hvor hovedmengden kom fra 
matsentralen. I tillegg ble det levert mat fra lokale ho-
teller og restauranter som Sola Airport hotell og Sola 
bistro. 

Vi arbeider aktivt for å lage næringsrik mat med mye 
grønnsaker, og for å øke tilgangen til kortreiste varer 
er det etablert en grønnsakhage og drivhus utenfor 
kafeen i Sola. I samarbeid med frivillige, mennesker 
fra inkluderingstiltak og elever fra Vibemyr videregå-
ende skole er det høstet mange gode grønnsaker og 
urter, som utelukkende blir brukt til matproduksjonen i 
kafeen.

Ved kafeen på Bymisjonssenteret i Haugesund er all 
mat som går ut hentet av matsentraler og lokale bi-
dragsytere. Ved tilstelninger eller eventer som krever 
ekstra mengder mat kontaktes det bedrifter og nær-
liggende restauranter som til sammen donerer det 
som trengs. Bymisjonssenteret i Haugesund har derfor 
ingen innkjøpte matvarer.  
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Alle kafeene våre er i høy grad driftet av frivillige og 
mennesker som er inne på arbeidstrening. Samtidig 
har hver lokasjon en ansatt kokk for å sikre best mulig 
utnyttelse av matvarer og kvalitet på matproduksjo-
nen. Felles for alle kafeene er at maten er hjemme-
laget, næringsrik, svært billig eller gratis og bidrar til 
mindre matsvinn. 

Vi arbeider tett sammen med NAV om å tilby mennes-
ker som står utenfor ordinært arbeidsliv en trygg og 
god arbeidsplass. Erfaringen og oppfølgingen som 
blir tilrettelagt vil bygge grunnlaget for en avklart ar-
beidssituasjon i samfunnet.
 
Kafeene er åpne for alle gjester, ikke bare våre faste 
målgrupper; så ta gjerne lunsjen på en av våre ka-
féer for å støtte arbeidet, oppleve Kirkens Bymisjon 
Rogalands arbeid på nært hold og ikke minst nyte et 
godt måltid.

Mye å høste av årets sesong Middagsservering ved kafeen i Haugesund

Herlig lunsj på kafeen på Karmøy

Middag med råvarer fra lokale bønder 
fra kafeen i Stavanger Mathenting fra Matsentralen Rogaland

Dyrking og såing i drivhuset i Sola. Med god hjelp fra 
mennesker i inkluderingstilbud og Vibemyr skoleverksted.

Hva er sosial bærekraft? 
Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle 
mennesker skal ha like sjanser til et stabilt hel-
sefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og 
leve uten diskriminering av noe slag. Stabile og 
inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold 
er en viktig brikke for at et menneske skal ha 
et trygt og stabilt liv. Når enkelte faller utenfor 
arbeidslivet, grunnet sykefravær, dårlige kvalifi-
kasjoner, språkutfordringer eller funksjonshem-
ning, så vil det forringe livskvalitet, mangfold, 
sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig 
utvikling, som gir negative konsekvenser for fel-
lesskapet. 
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Årsberetning fra HR

(Rogaland A-senter og PaaHjul er egne AS og derfor 
holdt utenfor denne årsberetningen).  
  
Organisasjon, HMS og arbeidsmiljø 2021  
Ved utgangen av året hadde stiftelsen 95 ansatte i 
hel- og deltidstidstillinger, tilsvarende 82,7 årsverk.  

Likestilling og tiltak mot diskriminering
  
Kjønnsfordelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland var i 2021 64 % kvinner og 36 % menn. I le-
dergruppen var 4 av 6 kvinner.

I forbindelse med koronapandemien har vi hatt en na-
sjonal og lokal beredskapsgruppe. Vi har gjennomført 
flere møter og gitt fortløpende skriftlig informasjon til 
ansatte vedr. de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Stiftelsen er en IA-virksomhet og arbeider målrettet for 
å være en inkluderende arbeidsplass som har fokus 
på helse, miljø og sikkerhet. Vi har samarbeidsavtale 
med Bedriftshelsetjenesten Avonova. Vårt totale syke-
fravær de tre siste årene hadde en økning fra 3,32% i 
2019 til 4,73% i 2020, og videre en reduksjon til 4,08% 
i 2021.

Omorganiseringsprosess 2021
Deler av 2021 har gått med til å utforme og klargjøre 
implementering av tillitsvalgtstruktur, AMU og verne-
ombudsstruktur, samt kvalitetssystem tilpasset ny orga-
nisering.

Arbeidsgiver og verneombud har hatt 3 møter (hvorav 
1 har omhandlet omorganiseringsprosess i SKBR 2 ek-
straordinært ifm. den nasjonale utredningsprosessen 
for evt. sammenslåing av 12 stiftelser)  
 
Arbeidsgiver og tillitsvalgte har gjennomført 8 drøf-
tingsmøter (hvorav 7 omhandlet omorganisering i 
SKBR og 1 drøftingsmøte ifm den nasjonale utred-
ningsprosessen).

95

82,7
ansatte i hel- og 
deltidstidstillinger

årsverk, fordelt på

64% 

36% 

kvinner arbeidet 
i Kirkens Bymisjon 
Rogaland.  

menn arbeidet i 
Kirkens Bymisjon 
Rogaland.  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland er en kvinnedo-
minert arbeidsplass. Stiftelsen har fokus på inklude-
ring, og i vår personalpolitikk arbeider vi aktivt mot 
alle former for diskriminering. Vi har flere ansatte med 
minoritetsbakgrunn og stiftelsen jobber for å oppnå 
en høyere andel av menn i organisasjonen. 

De 12 stiftelsene i Kirkens Bymisjon har vedtatt en am-
bisiøs handlingsplan mot rasisme som følges opp vi-
dere i strategiperioden. Diskrimineringsgrunnlagene vi 
jobber med er kjønn, graviditet ved fødsel/adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjons-
nedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kombinasjoner av disse grunnlagene. 

Stiftelsen arbeider for en personal- og arbeidsgiver-
politikk som sikrer likestilling mellom kvinner og menn 
med hensyn til lønn, arbeidstidsordning, avansement 
og rekruttering. 
    
I tabellen nedenfor kan man se lønnsinntekt fordelt på 
kjønn og ulike stillingsnivåer

En gjennomgang av tallgrunnlaget til ovennevnte ta-
bell indikerer at lønnsforskjeller mellom kjønnene har 
sin årsak i forskjellig lønn fordi ansatte er plassert ulik 
pga forskjellig utdanningsnivå, ansiennitet og ansvars-
nivå, og ikke pga kjønn.

Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivå/grupper Lønn - alle kontante ytelser

Beskrivelse av
stillingsnivå/-gruppe

kvinner menn andel kvinner total gjennomsnittlig forskjel-
ler mann/kvinner i % 

Total 63 32 66% 95 92,4%

Ledernivå 1  
(DL, VL/stabsledere)

4 3 57% 7 82,6%

Ledernivå 2
(funksjonsled/tiltaksled)

9 4 69% 13 99,2%

Øvrig ansatte 50 25 67% 75 101,3%

Ledergruppa og fagrådgivere 2021
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Resultatregnskap
Tall oppgitt i 1000. RAS og Paahjul Sykkelverksted er ikke medregnet. 
Konserninterne transaksjoner er hensyntatt. 

RESULTAT 2021

Andre driftskostnader

56.027

2020

Offentlige tilskudd

Innsamlede midler, gaver m.v.

TV-aksjonsmidler

Annen driftsinntekt

SUM DRIFTSINNTEKTER

Varekostnad

Lønn og sosiale kostnader

Ordinære avskrivninger

SUM DRIFTSKOSTNADER

RESULTAT AV FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT

14.180

6.700

16.111

93.018

6.165

55.204

5.355

16.327

83.051

-285

9.682

46.742

13.929

6.065

23.900

90.636

6.008

52.090

5.353

18.908

82.359

-435

7.842

93.018
Driftsinntekter

Offentlige tilskudd

Innsamlede midler, gaver m.v.

TV-aksjonsmidler

Annen driftsinntekt

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

EIENDELER 2021 2020

Driftsmidler

Langsiktige fordringer

Varelager

Kundefordringer

Kortsiktige fordringer

Kontanter og bankinnskudd

SUM OMLØPSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER

SUM EIENDELER

73.565

3.945

436

18.780

4.478

30.951

250

77.407

2.657

319

15.588

536

25.986

250

36.849 35.039

33.052 25.131

77.510 80.064

54.645 42.429

132.155 122.493

EGENKAPITAL OG GJELD 2021 2020

Grunnkapital

Fri egenkapital

Fondsavsetninger (egne)

Langsiktig lån

Pensjonsforpliktelser

Leverandørgjeld

Offentlige avgifter

Skyldig lønn, feriepenger

Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL

SUM LANGSIKTIG GJELD

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

28.331 32.800

4.764 4.405

2.178 2.030

4.234 3.223

4.846 4.577

17.651 15.038

70.151 60.420

33.095 37.205

132.155 122.493

28.909 24.868
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Styret

Advisory Board

Styrets leder:
Magne Nesvik (leder til juni 2021)  
Odd Magne Bakke (leder fra juni 2021)  

Styremedlemmer:
Solveig Leikvoll (nestleder)  
Leiv Ingve Ørke (til september 2021)  
Ingvill Hagesæther  
Jone Schanche Olsen  
Kjell Erik Ullmann Øie  
Johannes Heggland (fra juni 2021)  
Paul Hjelmervik (ansattvalgt)  
Lars Breivik Hellerdal (ansattvalgt)  
Kristianne Uri (ansattvalgt, til april 2021)  

Varamedlem:
Claire Gouldthorp (vara/fast)  
Guri Bergøy (ansattvalgt)  
Ottar Leines (vara)

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

Advisory board besto i 2021 av følgende personer:
Ole Ertvaag/ Hilde Sørås Hansen, HitecVision
Heidi Ravndal, Sopra Steria
Kristin F. Kragseth/ Siri Tjelta, Vår Energi
Tone Samuelsen, Wintershall 
Finn Eide, Haver Advokatfirma
Svein Strøm, Bavaria
Trond Jacobsen, Westco
Egil Østenstad, DNB

Tusen takk, alle 
sammen!
Kjære trofaste givere, støttespillere, samarbeidspart-
nere, frivillige og bidragsytere: Takk! 
Dere har vært med på å gjøre 2021 til et bedre år for 
alle som kommer i kontakt med våre tilbud. Vi kunne 
ikke gjort det vi gjør, uten dere! 

      

Støtt mennesker i 
nærmiljøet ditt!
Dine gaver går til vårt arbeid i 9 av re-
gionens kommuner; Haugesund, Karmøy, 
Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, 
Stord, Sveio og Ullensvang.

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

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

Gi direkte til vår gavekonto:
7011.05.18593

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

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

Tusen takk for alle bidrag!

Gratis middagsservering til Asfaltselgere i 
Josephines Kafé Stavanger



Rom 
for 
alle

Kirkens Bymisjon Rogaland  |  Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger  |  Telefon 51 20 86 60  |  kirkensbymisjon.no


