
Vil du bli frivillig  
medarbeider 

i Kirkens Bymisjon?



Kirkens Bymisjon er en ideell, diakonal og livssynsåpen organisasjon 
som har som visjon at alle mennesker skal erfare respekt,  
rettferdighet og omsorg. Vi er til stede i mer enn 50 byer og  
tettsteder i Norge og har virksomheter med både store og små  
som målgruppe. I Trøndelag finner du oss i Trondheim,  
Orkanger og Levanger. 

Frivillige medarbeidere er veldig verdifulle i Kirkens Bymisjon sitt 
arbeid. Vi kunne ikke drevet arbeidet vårt uten disse. Har du lyst til å 
engasjere deg i frivillig arbeid og bli del av et positivt og godt miljø? 
I denne brosjyren finner du informasjon om 12 ulike arbeidsområder 
hos oss som har behov for frivillige medarbeidere.  
Kanskje ser du noe som passer for deg? Da er du velkommen til å ta 
kontakt på epost eller telefon! Kontaktinformasjon er oppgitt for hver 
enkelt virksomhet. 

Hilsen oss i Kirkens Bymisjon Trøndelag



Arbeidsrommet
Frivillige i Arbeidsrommet kan bidra med søm av enkle tekstilprodukter 
eller hjelpe til med utvikling og produksjon av håndverk i tre og metall. Du 
er med på å skape et hyggelig og sosialt miljø for våre deltagere, som er 
innvandrere i språkpraksis, fattige tilreisende og unge uføre. Den viktigste 
jobben du som frivillig gjør, er å bidra til et trygt og godt samvær.

Kontakt: annelise.maehre@bymisjon.no | 473 23 423

Gate og kirke
Vår Frue - åpen kirke er byens åpne omsorgskirke. I mer enn 15 år har frivil-
lige sørget for at mennesker i byen har funnet et åpent kirkerom som har 
rom for alle, like ved byens torg. Byens mangfold blir synlig gjennom alle de 
ulike gjestene og frivillige. Her bygges det broer mellom mennesker og her 
skapes det håp gjennom fellesskap som rommer, tåler, utfordrer og 
oppmuntrer. I løpet av ei uke har vi blant annet samtalegruppe, åpent kor, 
quiz og musikk på kirkebakken, sjakk, hverdagsbønn og ikke minst det 
daglige måltidsfellesskapet. Har du lyst til å være med på laget? 
Kontakt: kari.margrete.hoel@bymisjon.no | 488 98 102

 
Generasjonsmøter
Generasjonsmøter er et tiltak rettet mot ungdom med flyktningbakgrunn 
spesielt og innvandrerbakgrunn generelt. Disse ungdommene trenger litt 
ekstra støtte i hverdagen sin. Gjennom leksehjelp blir man godt kjent med 
hverandre, og det bidrar til at skolehverdagen blir enklere. Vi trenger alltid 
nye frivillige som kan bidra til integrering og mestringsfølelse for disse ung-
dommene. I tillegg til dette organiserer vi sosiale sammenkomster og kurs 
med mer, hvor det er viktig at ungdommene har frivillige å være sammen 
med. Har du lyst å være med på å skape møter på tvers av generasjoner og 
kulturer? Da håper vi på å høre fra deg!
Kontakt: christel.vroone@bymisjon.no | 458 11 856



Home-Start Familiekontakten
Har du lyst til å bli en støtte for en småbarnsfamilie som opplever  
utfordringer i hverdagen? Som frivillig i HSF blir du en ekstra voksen som er 
sammen med familien noen timer en gang i uka, i en periode på 6 måneder. 
Du bidrar på denne måten til en bedre hverdag for både barn og voksne. 
Alle frivillige deltar på et forberedelseskurs før oppstart, og får god 
oppfølging underveis. Hvis det gleder deg å være sammen med barn, er 
dette et frivillig arbeid for deg!   
Kontakt:  homestart@bymisjon.no | 934 89 878
 

I jobb, verksted
I jobb, verksted driver flere arbeidstilbud for mennesker som står utenfor det 
ordinære arbeidsmarkedet. Fellesbetegnelsen for alle deltakerne er gleden 
over å være del av et felleskap, ha noe meningsfullt å gå til - og ikke minst 
lage produkter med god kvalitet.
Ett verksted lager vakre glassengler av knust glass. Et arbeidslag herfra 
jobber også med å lage brosteinslysestaker fra Trondheims gater. Vårt andre 
verksted er et kreativt arbeidsfellesskap som driver med forskjellig type 
håndarbeid. Her lages vår populære 17. mai brosje, samt forskjellige 
produkter i tekstil, metall og papir. Dette verkstedet har mye aktivitet rettet 
mot 3 forskjellige målgrupper. 
Vi trenger engasjerte, gode og trygge frivillige som kan bidra inn i 
fellesskapet med aktivitet og gode samtaler. Her vil du være med å legge 
til rette for et godt arbeidsmiljø gjennom f.eks. å lage kaffe og lunsj til våre 
deltakere, samt bidra inn i produksjonen. 
Kontakt: ole.oxhovd.svalesen@bymisjon.no | 959 05 242        

Kafé Levanger
Kirkens Bymisjon kafé Levanger er en enkel kafé som er åpen fire dager i 
uka. Her kan man drikke kaffe, spise god mat og delta i aktiviteter som  
eksempelvis strikkekafé, allsang og barselskafé. Vi jobber aktivt for å skape 
et mer inkluderende, sosialt og aktivt miljø i Levanger. Vi er en helt rusfri 
kafé der alle er velkomne. Som frivillig deltar du med praktisk arbeid i kafeen 
og deltagelse i arrangementene.  
Ønsker du å vite mer om å være frivillig her?
Kontakt: tonje.strugstad@bymisjon.no | 920 32 257



Kirkens Bymisjon butikk/ I jobb, mot og mestring
I jobb, mot og mestring er et oppfølgingstilbud for unge voksne som på 
forskjellige måter har falt ut av jobb, skole og andre aktiviteter. I vårt 
oppfølgingsarbeid driver vi Kirkens Bymisjon butikk, som er en arbeids- og 
mestringsarena for våre deltakere. Her selger vi pent brukte barneklær, leker, 
bøker og utstyr, samt produkter fra Kirkens Bymisjon sine verksteder.  
I butikken trenger vi frivillige som kan være med å bidra til et trygt og godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til å bidra i driften med vask og sortering av klær  
og ta godt imot kundene.
Kontakt: marte.westrumjohansen@bymisjon.no | 416 55 405 

Natteravn 
Natteravnene vandrer i team på 2-3 personer hver fredag og lørdag kveld i 
Trondheim sentrum. Med ryggsekker fulle av nyttige ting som  
redningsline, førstehjelpsutstyr, lykt, drikkevann og sjokolade med mer, viser 
vi omsorg for ungdommer som kanskje ikke har det så bra - og slår av en 
liten prat med folk vi møter underveis. Her får du anledning til å bli kjent 
med andre hyggelige voksne og du får et innblikk i hva som rører seg i 
byens uteliv på natta. Du tilbys kurs, nattbusskort og deltakelse på  
temakvelder. Natteravnene samarbeider med politiet og vekterne, men  
hovedoppgaven er å vise omsorg. Vi får gratis pizza på Egon i Søndre gate 
når vi har pause underveis i vandringen. 
Kontakt: karl.sellgren@bymisjon.no | 934 03 385
 



Saupstad Frivilligsentral 
Vi bidrar til aktiviteter og tilbud i nærmiljøet rettet mot barn og unge, eldre, 
flyktninger og innvandrere. Som frivillig hos oss kan du delta i f.eks. språkka-
fé, leksehjelp, møteplasser for eldre hjemmeboende, familie- 
lørdager for barn, strikkekafé med mer – eller du kan bidra med annen 
praktisk hjelp i samarbeid med koordinator. Hvis du har en god idé om 
aktivitet som vil komme nærmiljøet ditt til gode, kan det hende frivillig- 
sentralen kan realisere ideen. Vi er avhengig av frivillige for å kunne utføre 
arbeidet og setter stor pris på alle som ønsker å engasjere seg hos oss.
Kontakt: post@saupstad.frivilligsentral.no  | 457 37 317 (kl. 9 -15) 

Skattkammeret Orkland 
Vil du være med i teamet vårt? Er du opptatt av at alle barn og  
ungdommer skal ha like muligheter til å delta i sportsaktiviteter? da kan  
Skattkammeret Orkanger være et perfekt sted for deg å være frivillig!  
Vi låner ut sports- og friluftsutstyr gratis, og vi kan tilby deg et positivt  
arbeidsmiljø hvor du kan velge mellom å hjelpe kunder, bidra med  
praktiske oppgaver -  eller gjøre begge deler.
Kontakt: grete.lovas@bymisjon.no | 415 49 005 

Trofast åpen barnehage og Aktiv barsel 
Trofast Åpen barnehage er en møteplass for småbarnsfamilier.  
Barna og deres foreldre besøker oss på ettermiddager der vi spiser  
middag sammen og har kreative og spennende aktiviteter. I skoleferiene 
har vi også tilbud om turer og aktiviteter. I tillegg har vi en barselgruppe for 
kvinner i introduksjonsprogrammet. Trofast åpen barnehage holder til på 
Møllenberg og på Saupstad. Vil du bidra som frivillig hos oss? 
Kontakt: charlotte.lunoe@bymisjon.no | 488 98 101



Følg oss i sosiale medier:

Facebook: Kirkens Bymisjon Trøndelag
Instagram: @kirkensbymisjonitrondelag

Østbyen Frivilligsentral  
Vårt mål er å skape lavterskel møteplasser på Østbyen i Trondheim,  
samt legge til rette for at frivillige skal få gjøre noe de synes er givende å 
gjøre og som bidrar til et varmere samfunn. Som frivillig gjennom Østbyen  
Frivilligsentral har du mulighet til å delta på språkkafé for  
innvandrere, på eldresenter, strikkekafé, i møteplasser for eldre,  
som leksehjelp for ungdommer og mye mer.
Kontakt: post@ostbyen.frivilligsentral.no | 73 51 07 00



Facebook

Her finner du mer informasjon om  
arbeidet vårt i Trøndelag:

Instagram

Kirkens Bymisjon 
hjemmeside

Registrer deg 
som frivillig her:


