
Årsmelding 2018
Kirkens Bymisjon i Trondheim



Kirkens Bymisjon i Trondheim

Postadresse: PB 129 Sentrum, 7400 Trondheim
Besøksadresse: Munkegata 4, 7013 Trondheim
Telefon: 73 80 55 20
E-post: firmapost@skbt.no
Facebook: @BymisjonTrondheim
kirkensbymisjon.no/trondheim

Tekst og utforming: Kirkens Bymisjon © 2019.
Alle foto er illustrasjonsbilder fra våre egne virksomheter.

  

Innledning 3

Seksjon Ung  4

Seksjon Leve 12

Seksjon Støtte 20

Styre og representantskap 22

TV-aksjonen 2018 24

Aktivitetsregnskap 2018 26

Innhold



Kirkens Bymisjon Trondheim | Årsrapport 2018 3

Mindre alene sammen var overskriften 
for NRK TV-aksjonen 2018. Aksjonen ble 
en storstilt dugnad for Kirkens Bymisjon 
og en nasjonal mobilisering for å skape 
et varmere og mer inkluderende samfunn. 
Fruktene av innsatsen vil merkes i årene 
som kommer. Nye prosjekter i Kirkens 
Bymisjons regi vil vokse fram i hele lan-
det. Generasjonsmøter og nye arbeids-
tiltak har sett dagens lys i Trondheim. 
Skattkammeret er innviet i Orkanger. Vi 
har planer for etablering av ny virksomhet 
i Levanger. Kirkens Bymisjon i Trondheim 
får Trøndelag som sitt nedslagsfelt. 
Knoppskytingen er i gang. Vi gleder oss 
stort og takker for tilliten.

Norge er et land der forskjellene øker. 
Flere barn enn før vokser opp i familier 
med lav inntekt. Den norske fattigdom-
men har ikke sulten mage og fillete klær. 
Den roper ikke i gatene. Den ter seg stille. 
Skjuler seg bak lukkede dører. Den er re-
signert og skamfull. Utenforskapet er fattig-
dommens skyggeside. Det handler om mu-
lighetene til å delta i samfunnet. Bak sub-
stantivet ligger det et verb: Å kjenne seg 
utenfor. Et verb med smerte i. For avvisning 
er noe av det vondeste som finnes. Men 
det finnes midler mot dette, og dem skal vi 
ta i bruk. Mindre alene sammen.

Det mest krevende i året som gikk var 
avviklinge n av Nardo bofellesskap for 
enslige mindreårige. Avtalen med kom-
munen gikk ut i desember, og det ble 
tidlig klart at den ikke ville bli forlenget. 
Dette har med nasjonal politikk å gjøre. 
Prognosene for unge asylsøkere til Norge 
er rekordlave. Ikke fordi enslige mindre-
årige ikke finnes. De bor i flyktningeleirene 
i Hellas og under broene i Paris. De lever 
i skjul og på flukt i mange land i Europa. 
Men de kommer ikke hit for vi vil ikke ha 
dem.

Fram til i dag har historien om Kirkens 
Bymisjon vært en fortelling om innovasjon 
og vekst. Vi har sett behov og svart på 
dem. Vi har søkt samarbeid og fått tillit. Vi 
har vært modige og kreative og gode til 
å bygge opp. Nå har vi også fått erfaring 
med å bygge ned. En avvikling må gjøres 
med den samme skikkeligheten, klokska-
pen og omsorgen. De vanskeligste doku-
mentene jeg har signert er oppsigelses-
brevene til 8 medarbeidere som har gjort 
en fabelaktig jobb for ungdommene på 
Nardo. De stod på til årets siste dag. Med 
samme kvalitet og kjærlighet i arbeidet. 
Det er en god trøst i det triste. 

Gjennom tillitsfullt samarbeid med 
Trondheim kommune, med bidrag fra utal-
lige enkeltpersoner og med støtte fra ak-
tører i kirke og næringsliv har vi kommet 
dit vi er. Uten de gode alliansene ville ar-
beidet mistet sin kraft og noe ville stanset 
helt. De rundt 900 frivillige fortjener å bli 
løftet fram og nevnt særskilt. De gjør en 
fremragende innsats og representerer en 
kvalitet som ikke kan erstattes av noe an-
net. Til alle venner og samarbeidspartnere 
sier vi: Hjertelig takk for samhandlingen 
og tilliten! 

Mer av smått og stort kan leses i denne 
årsmeldingen. I tillegg har vi utarbeidet  
egne årsmeldinger for hver av våre 
20 virksomhe ter. Se hjemmesiden vår: 
kirkensb ymisjon.no/trondheim

Dag Aakre,  
daglig leder til 1. mars 2019

Innledning
Trondheim, april 2019 
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Seksjon Ung består av arbeidet og akti-
vitetene blant barn, ungdom og familier. 
Seksjonen ledes av Gunhild Holten og har 
51 ansatte fordelt på 37,8 årsverk.  
Se tabell 1.

OBU – Omsorgsstasjonen  
for barn og ungdom 
OBU drives på oppdrag av Trondheim 
kommune og er et lett tilgjengelig samta-
letilbud for familier med barn og ungdom 
i skolealder som har behov for bistand fra 
Barne- og familietjenesten. 

OBU gir også tilbud til barn og unge 
i foreldrekonflikter, i samarbeid med an-
dre instanser, og bidrar med kompetanse 
og tiltaksutvikling på de områdene samar-
beidsavtalen omfatter. 

2018 har vært nok et år med høye hen-
visningstall. I 2018 mottok OBU henvendel-
ser som omhandlet 254 barn. Dette er på 
nivå med fjoråret hvor arbeidet omfattet 
260 barn. 

Tilsammen har 58 % av alle henvendel-
ser til OBU kommet fra Barne- og familie-

tjenesten, hvorav henvendelsene fra helse-
søstrene utgjør 28 % og henvisningene fra 
barnevern utgjør 30 % av alle henvendel-
ser. 

Vi har gjennomført gruppetilbudet «No 
kids in the middle» både i vår og høstse-
mesteret. Det er en økende interesse for å 
etablere dette tilbudet rundt om i landet 
og vi har bidratt til at det i 2019 gjennom-
føres en sertifisering av kursholdere som 
kan bistå i etableringen av disse nye grup-
petilbudene. 

Året har vært preget av stor pågang og 
problemstillingene erfares gjennomgåen-
de som komplekse og sammensatte. Et ut-
viklingstrekk ved OBU er at vi har gått fra 
å være et tilbud hvor nær sagt alle innen-
for målgruppa raskt kan få komme- til å bli 
et tilbud med lengre ventetid hvor også vi 
må avvise henvendelser og ha et videre 
fokus på begrensninger i inntak. Vi beve-
ger oss i retning av å definere hvem som 
kvalifiserer til hjelp på OBU, framfor at fa-
milien selv definerer hvorvidt og hvordan 
de vil ha vår bistand. Denne utviklingen 

Seksjon Ung

Tabell 1

Seksjon Ung Ansatte/årsverk Frivillige Driftskostnad (i mill.) Fagansvarlig Adresse

OBU 7/6,5 - 5,3 Veslemøy Dalseg Bispegata 1

Mot og Mestring 2/2 1 1,3 Ole O. Svalesen Bispegata 1

Home-Start 3/2,6 59 2,2 Mari N. Berg Nedre Møllenberg 28 

Familiekontakten

Trofast 4/1,7 9 1,5 Charlotte Lunøe Nedre Møllenberg 28/ 

åpen barnehage      Saupstadringen 57c

Barselgruppe 1/0,2 4 0,2 Mari N. Berg Nedre Møllenberg 28 

for flyktninger

Myrsnipa 2/2 - 1,4 Hanne Tøndel Nedre Møllenberg 28 

Samværssted

Natteravn 1/1 139 0,9 Karl Sellgren Munkegata 4 

Midtbyen

Østbyen 2/1,4 155 1,1 Thomas S. Bakken Haldens gate 20b 

Frivilligsentral

Havstein 14/9,8  - 10,0 Håvard Fikkan Øystein Møylas veg 2

Nardo 15/10,3 - 10,0 Inga Rasmussen Ullins veg 42
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trenger ikke å være ensidig negativ, imid-
lertid har vi en bekymring rundt at vi er i 
ferd med å bli en del av et system som 
skyver på ansvar og familier med behov 
for hjelp. Og i forlengelse av dette at vi 
også står i fare for å avvise de som tren-
ger det mest, de som det kanskje også er 
mest ressurskrevende å hjelpe. 

Mot og Mestring
Mot og Mestring er et prosjekt som er ut-
viklet i samarbeid med NAV Lerkendal. 
Prosjektet er faglig knyttet til OBU. 
Oppdraget er å støtte og motivere unge 
fra 18–30 år med sammensatte behov inn 
i aktivitet, arbeidsliv eller skole. Dette er et 
tilbud til unge som i liten grad nyttiggjør 
seg andre tiltak i regi av NAV. Et flertall av 
deltakerne i prosjektet har tidligere falt ut 
av skolen og ett eller flere andre arbeids-
rettede tiltak i regi av NAV. Prosjektet har 
i løpet av året vært i kontakt med 27 del-
takere, av dem 14 nye. 20 av deltakerne 
har deltatt på ulike sosiale aktiviteter i regi 
av prosjektet; fotballkamper, gåturer, cur-

ling, go-kart, kino, filmkvelder, spillkvelder, 
hyttetur og lignende. Det å delta i de so-
siale arenaene har for noen vært et stort 
mål i seg selv og en arena hvor de ikke 
har opplevd mestring tidligere. Dette har 
gitt de verdifull sosial trening som ofte blir 
helt avgjørende for det å klare å tre inn i 
de sosiale arenaene som både arbeid og 
skole ofte er. 

Fokuset vårt med deltakerne har vært 
en individuell tilpasning for hver enkelt. De 
fleste av deltakerne har beveget seg frem-
over og utviklet en stadig større trygghet 
og mestringstillit gjennom året som har 
gått, hvor de blant annet har fått støtte i 
prosessene mot egne mål som eksempel-
vis kan være det å tørre å ta bussen, gi 
tunge tanker motstand, jobbe med familie-
relasjoner og tørre å planlegge ting frem 
i tid. Slik blir også de fleste til slutt mer 
og mer selvdrevne i arbeid, aktivitet eller 
skole . 

23 deltakere ble i løpet av året avsluttet. 
Av disse fikk en lønnet arbeid, seks startet 
videregående skole, en startet på høyere 
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utdanning, fire startet i ulike arbeidsrettete 
tiltak i regi NAV, fem til behandling og/el-
ler utredning i spesialisthelsetjenesten, fem 
avklares mot eller har blitt innvilget uføre-
trygd og en gikk ut i fødselspermisjon. Det 
er fire deltakere som blir med over i det 
nye tv-aksjonsprosjektet, I jobb. 

Home-Start Familiekontakten 
«Vi har i dag hatt en ekstra voksen i huset, 
og det føles at ensomheten sniker seg ut. 
Vi blir en del av samfunnet ved å være 
sammen med noen andre enn bare oss 
selv. Tusen takk!» Mor.

Home-Start Familiekontakten drives på 
oppdrag av Trondheim kommune og er til-
knyttet et nasjonalt og internasjonalt nett-
verk. Det er et tilbud til familier som bor i 
Trondheim Kommune, og som selv ønsker 
støtte i eget hjem. Familien må ha minst 
ett barn under skolealder. Vi når familier 
i hele byen, med ulik bakgrunn, nasjona-
litet og utfordringer i livet. Avlastningen 
gis i hjemmene av frivillige medarbeidere 
som har gjennomført et 10 ukers kursopp-
legg. I 2018 Home-Start Familiekontakten 
59 aktive frivillige, som besøkte 83 fami-
lier med til sammen 159 barn. Familiene 
kommer fra hele byen, alle samfunnslag 
og har ulike livssituasjoner som gjør at de 
tar kontakt med oss. Den generelle tilba-
kemeldingen fra familiene er at besøkene 
fra de frivillige er til stor hjelp og glede 
for dem. Oppgavene er varierte og ulike 
hos de enkelte familiene, men det er også 
denne fleksibiliteten som gjør at HSF kan 
være et godt tilbud for mange. 27 % av 
barna vi møtte dette året har nedsatt funk-
sjonsevne eller kronisk sykdom. I 28 % av 
familiene var en av foreldrene syke. Vi ser 
gjennom våre mange møter at det er en 
utfordring å ha lite nettverk, særlig når li-
vet byr på ekstra utfordringer. Men mange 
er også bare ensomme. Home-Start er en 
fantastisk mulighet til å binde mennesker 
sammen. Det gir glede både til familien 
og de frivillige. 

«Jeg er nå familiekontakt for min 3. fa-
milie. Det har vært forskjellige familier og 
forskjellige behov. For meg gir det utrolig 
mye. Det føles meningsfullt. Jeg trives med 
barna og opplever at jeg får god kontakt 
med de voksne. Nå er jeg familiekontakt 
hos en familie fra Afrika. Det er spennende 
og morsomt og bli kjent med nye mennes-

ker fra en annen kultur. Det beriker meg! 
Jeg opplever Kirkens Bymisjon som en 
raus organisasjon og Home-Start som et 
profesjonelt konsept med tett oppfølging 
av oss frivillige.» Familiekontakt 

Hos flere familier vi møter er økonomi-
en ustabil og en krevende faktor for for-
eldrene. Dette preger hverdagslivet til fa-
miliene. Noen familier har vi kontakt med 
over lang tid og dette gir oss også noen 
erfaringer med hvordan det går med fa-
miliene. Vi ser at familier med små barn, 
mestrer en lav inntekt i korte perioder. 
Men når barna blir eldre og i større grad 
sammenligner med hva andre rundt har, 
øker vanskene og konfliktene i familien. 
Slik kan en langvarig lav inntekt være en 
slitasje på relasjonene i familien, og bar-
na opp lever direkte konsekvenser av det-
te som preger deres selvbilde og selvtillit. 
Vi ser det derfor som svært viktig at man 
gjennom  NAV får til støtteordninger som 
har stabilitet nok, slik at foreldrene får løf-
tet seg videre ut av situasjonen og at man 
får redusert utfordringene i barnas liv. De 
fleste foreldre ønsker å stå på egne ben!

Trofast åpen barnehage
Trofast åpen barnehage er utviklet i sam-
arbeid med Trondheim kommune og er 
en møteplass på ettermiddagen for fami-
lier med barn i alderen 0–8 år. Trofast har 
åpent 2 dager på Saupstad og 2 dager 
på Møllenberg. Vi samles til middag og 
varierte aktiviteter hver uke. Målet er å bi-
dra til gode opplevelser, utvikling og læ-
ring. 

I 2018 besøkte 180 barn Trofast, de fles-
te av barna har en minoritetsspråklig bak-
grunn. Mange familier gir uttrykk for at det 
å ha et sted å gå til og føle tilhørighet til, 
er et viktig tiltak i deres hverdag. Det er 
fellesskapet som gjør at de kommer tilba-
ke hver uke. Vi ser også at Trofast fungerer 
som en brobygger inn i samfunnet. Gjen-
nom språktrening, samtaler i og utenfor 
mammagruppen, aktiviteter som har fo-
kus på mestringsfølelse og gode samspill, 
opplever vi som jobber her at familiene 
bygger opp en positiv identitet som fami-
lie. Trofast har også gjennom året hatt ak-
tiviteter i alle ferier, både i byen og på rei-
ser i Trøndelag. Gjennom gode samarbeid 
med givere har vi også kunnet tilby fami-
lier kino, teater, utdeling av mat og klær. 
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Gjennom å delta på ulike aktiviteter på 
Trofast sommeråpent kan familier etablere 
nye nettverk, styrke allerede etablerte rela-
sjoner og bli inkludert i et stort sosialt fel-
leskap. Det gir trygghet å være sammen 
med andre i organiserte aktiviteter, en 
trygghet som vi erfarer at mange av for-
eldrene har behov for. For familiene betyr 
det å føle seg som en del av et fellesskap 
enormt mye, også utover de ukene vi tilbyr 
sommeråpent.

I 2018 har vi hatt barnemøter med fo-
kus på medbestemmelse og demokratiske 
prosesser og med fokus på barnas reflek-
sjoner over deres hverdag. Dette ønsker 
vi å videreutvikle fordi vi tenker at tidlig 
innsats når det gjelder barns medbestem-
melse og rettigheter på sikt kan påvirke 
hvordan ungdom tenker om å ta selvsten-
dige valg. I et «her og nå» perspektiv kan 
små barns medbestemmelse ha betydning 
for hvordan de bygger selvbilde og positiv 
identitet. VI har også hatt fokus på språk 
gjennom å jobbe aktivt i hverdagsspråket 
og gjennom aktiviteter, benevning og å 

sette ord på tanker, følelser og opplevel-
ser. For språkmidlene som vi har fått har 
vi jobbet tett på barn og voksne i mindre 
grupper og har tilrettelagt for aktiviteter 
med mye fokus på sang, musikk og fortel-
ling og samtale. 

Gjennom prosjektet «Tradisjoner i 
vår kultur» ønsker vi å skape gode og 
trygge  relasjoner til foreldre, der vi kan 
ha en åpen dialog om barn, barns ret-
tigheter og oppdragelse for å forebygge 
at barn blir utsatt for kjønnslemlestelse, 
tvangs ekteskap og begrensning av fri-
het. Vi erfarer  at vi gjennom å skape tryg-
ge og gode relasjoner med foreldrene 
kan komme  i posisjon til å drøfte, reflek-
tere, påvirke og endre etablert praksis og 
tradisjoner . 

Barselgruppe for flyktninger
«Jeg hadde ikke nettverk før, men nå har 
jeg blitt kjent med mange og fått mye in-
formasjon. Jeg liker aktivitetene med bar-
na og synge. Det er spesielt fint å lage 
mat sammen og trening. Det blir gode ak-
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tiviteter for meg og barnet, samtidig lærer 
jeg språk». Mor fra barselgruppa

Barselgruppen skal gi mødre med mi-
noritetsbakgrunn i Trondheim kommune et 
aktivitetstilbud gjennom perioden de er i 
svangerskapspermisjon. Dette for å støtte 
den videre språkutviklingen, få informa-
sjon om barn, helse og samfunn og på 
denne måten bidra i familiens integrering 
i Trondheim. Hovedandelen er mødre fra 
introduksjonsprogram, noen fra mottak og 
en andel mødre har fått barn etter endt in-
troduksjonsprogram. 57 Mødre med sine 
barn kom til gruppen i 2018. Mødrene 
kommer fra ulike nasjoner, flest fra Eritrea 
og Etiopia, så Sudan, Syria, Somalia, Iran, 
Irak, og Afghanistan. Gjennom året har 
gruppen vært gjennom mange ulike tema 
og det gir gode samtaler og diskusjoner. 
Mødrene har også trygghet til å komme 
å spørre om mer private problemstillinger, 
når temaer er introdusert. Slik får vi støttet 
mødrene på mange ulike områder i hver-
dagen. 

Barselgruppa jobber med å skape en 
møteplass, slik at vi forebygger isolasjon 
for mor og barn, og utfordringene dette 
kan bære med seg. Klimaet i gruppen vi-

ser en stor raushet for hverandre og for-
skjellene vi alle har med oss, som mennes-
ker og mødre. Det er et godt fellesskap å 
være i. 

Myrsnipa Samværssted
Myrsnipa Samværssteds hovedmål er å 
legge til rette for trygge og gode sam-
vær mellom barn og foreldre. Myrsnipa 
Samværssted skal bidra til trygghet, kva-
litet og utviklingsmuligheter for barn og 
foreldre i samværstiden. Gjennom 2018 
opplevde vi en jevn stigning i antall be-
stillinger, både fra kommuner som al-
lerede bruker oss, nye kommuner og 
Familievernkontoret (Bufetat). Totalt ble 
det gjennomført 318 samvær. Myrsnipa 
Samværssteds nøytrale rolle er viktig for 
familiene vi møter, og det er i mange til-
feller med på å øke samværskvaliteten. 
Vi ønsker å være et sted der foreldre og 
barn kan møtes, senke skuldrene og ha fo-
kus på tiden de har sammen. Vårt mål er 
å gi barna nødvendig trygghet, samt ver-
dighet og gode foreldreopplevelser til de 
voksne. 

Arbeidet på Myrsnipa Samværssted er 
sammensatt, utfordrende og meningsfylt. 
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Samvær mellom barn og foreldre som ikke 
kan være sammen som familie alene, kre-
ver individuell tilrettelegging og et klokt, 
respektfullt og årvåkent nærvær av tilsyns-
personen.

Natteravn Midtbyen
Natteravn Midtbyen drives på oppdrag 
fra Trondheim kommune. Arbeidet er en 
del av en landsomfattende bevegelse 
som har som mål å skape trygghet for 
ungdom som er ute om kvelden og natt. 
Natteravnene skal bidra til å redusere 
vold, rus og skadeverk, gi voksne innsikt i 
miljøet på gata og overføre gode verdier 
og holdninger mellom generasjonene.

Kirkens Bymisjons ansvar er todelt: Vi 
driver natteravngruppa i Midtbyen og skal 
koordinere og styrke natteravnarbeidet i 
byen for øvrig. Det er i dag 15 natteravn-
grupper i bydelene med aktivitet. Natter-
avn Midtbyen har vist praktisk omsorg, ut-
øvd førstehjelp, avverget farlige situasjoner 
og sørget for å få berusede personer trygt 
hjem, dokumentert i vår logg. Gruppa har 
gjennomført 116 vandringer på fredags- 
og lørdagsnettene og 150 vandringer to-
talt. Det er 139 registrerte natteravner med 

minst ett oppmøte, hvorav 87 nye frivillige 
som kom til i 2018. I samarbeid med Sør-
Trøndelag Friomsorgskontor har 16 perso-
ner gjennomført samfunnsstraff som nat-
teravner. 

Det ble gjennomført 10 vandringer på 
Rosenborg i 2018 for å avhjelpe situasjo-
nen der. Vi hadde dialog med rektor, for-
eldrerepresentanter og andre parter for å 
bidra til mer natteravn-nærvær. Natteravn 
Midtbyen engasjerte seg også i sikring av 
kai- og vannkanter i byen for å hindre flere 
drukningsulykker i helgene. Vi kurset i red-
ning fra vann, introduserte kasteliner som 
obligatorisk utstyr i natteravnsekken, innle-
det dialog med Havnevesenet, Trondheim 
kommune og Tryg om sikring av kai- og 
vannkanter. 

Østbyen Frivilligsentral
Østbyen Frivilligsentral skal fungere som 
en møteplass og brobygger mellom men-
nesker, frivillige, organisasjoner og det of-
fentlige. Formålet er å legge til rette for 
økt frivillig engasjement, innsats og motvir-
ke utenforskap i nærmiljøet. Sentralen skal 
ha best mulig oversikt over tilgjengelige 
ressurser og forsøke å ha kunnskap om uli-
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ke behov som finnes i bydelen. Sentralen 
skal fungere som en arena hvor de frivilli-
ges engasjement og entusiasme kan blom-
stre. Summen av dette gjør at Østbyen 
Frivilligsentral driver innen et vidt spekter 
av frivillighet og aktiviteter. Sentrale opp-
gaver i 2018, som tidligere år, har vært å 
skaffe ledsagere for eldre til helserelaterte 
reiser, besøksvenner/handlehjelp/turven-
ner, leksehjelp til barneskoleelever og inn-
vandrerungdom på EVO Lade, bistand i 
forbindelse med arrangement på syke-
hjem, samt støtte opp om TV-aksjonen, og 
organisere arrangement i egen regi. 

Frivilligsentralen ønsker å sette livsgle-
de for eldre i fokus. Dette gjør vi ved å ha 
frivillige på eldresenter, som ledsagere til 
helserelaterte avtaler, besøksvenner, og til 
å utføre praktiske oppgaver for privatper-
soner som mangler mulighet til dette selv. 
I arbeidet med barn og unge har ØF valgt 
å fokusere på læring og mestring. Dette 
kommer til utløp gjennom vårt leksehjelp-
program som kobler enkeltelever med fri-
villige, og gjennom leksehjelp på Enhet for 
Voksenopplæring (EVO) Lade. 25 enkelt-
elever var med på leksehjelpsprogram-
met. Ved å tilby leksehjelp, er ØF med på 
å skape arenaer for mestring, integrering 
og læring. Dette er også et tilbud som kan 
være med på å redusere frafallet i skolen, 
samt forhindre at sosial og økonomisk ulik-
het går i arv.

Østbyen Frivilligsentral ser også mer-
verdien man oppnår ved å tilrettelegge 
for at flest mulig personer som ønsker en 
form for aktivitet skal få mulighet til å gjøre 
noe meningsfullt gjennom frivillig arbeid. 
Virksomheten har sett på det som en pri-
oritering å legge til rette for at kandida-
ter fra NAV, og Euroskolen skal kunne få 
prøvd seg gjennom våre frivilligarenaer. Si-
den man for første gang på mange år har 
egne lokaler, har man hatt større fokus på 
å skape menneskemøter på sentralen, og 
arrangert flere kurs, tilstelninger og arran-
gementer.

Et viktig arbeidsområde for virksomhe-
ten i 2018 var TV-aksjonen. Ansatte og fri-
villige tilknyttet sentralen hadde rollen som 
Distriktsleder for Sentrum, med hovedan-
svar for Rosenborg, Strindheim, Lademoen, 
Lade, Singsaker og Sentrum, samt Områ-
deleder for Lademoen. 

Havstein og Nardo
Havstein og Nardo er navnene på to 
døgnbemannede bofellesskap med plass 
til 6 enslige mindreårige flyktninger i 15–18 
års alderen i hvert hus. Bofellesskapene 
tar sikte på å være som et hjem for ung-
dommene. Det skal bestrebes at den en-
kelte ungdom opplever omsorg, trygghet 
og å bli møtt på det som er viktig for han, 
samtidig som det er rammer for vekst, ut-
vikling og selvstendiggjøring for ungdom-
men. Den enkelte ungdom skal bli møtt 
og forstått først og fremst som en ungdom 
med ungdommelige reaksjoner, samtidig 
som han opplever å få adekvat hjelp med 
savn, sorg og utrygghet han opplever knyt-
tet til sårbarheten i det å være enslig min-
dreårig flyktning.

2018 ble et spesielt år for bofellesska-
pene. På grunn av svært lave ankomsttall 
av enslige mindreårige flyktninger over tid 
ønsket ikke Trondheim kommune å benyt-
te seg av opsjonen når rammeavtalene 
gikk ut. Nardo skulle derfor avsluttes ved 
årsskiftet og Havstein fikk beskjed om at 
2019 ville bli det siste driftsåret. Dette satte 
naturlig nok sitt preg på bofellesskapene 
både hos ansatte og ungdommer. Beskje-
den om nedleggelse førte til at man ikke 
kunne ha det samme langsiktige perspek-
tivet som tidligere. Vi fikk kortere tid til å 
nå de målene vi har satt oss. Til tross for 
informasjonen om nedleggelse har bofel-
lesskapene fokusert på å yte god omsorg 
ovenfor ungdommene og å følge opp de 
livsområdene som er viktig for den en-
kelte ungdommen. Det betyr å kartlegge 
ungdommenes behov, styrker og sårbar-
heter, for å lage gode miljøterapeutiske 
tiltak rundt hver enkelt ungdom. Selvsten-
diggjøring og nettverksbygging ha vært 
et viktig og nærliggende fokusområde på 
Nardo i år, slik at ungdommene skulle bli 
best mulig rustet til å møte det som ventet 
dem ved utflytting. Ved utgangen av 2018 
hadde alle ungdommene fått tilbud om en 
vennefamilie, enten igjennom Røde kors 
eller fra vårt nettverk i Kirkens Bymisjon. 
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Seksjon Leve

Tabell 2

Seksjon Leve Ansatte/årsverk Frivillige Driftskostnad (i mill.) Fagansvarlig Adresse

Gate og kirke  8/5,5 316 6,3 Siv Limstrand Munkegata 4/ 

  (227 aktive)   Vår Frue kirke

Gatejuristen  3/2,6 4 1,9 Linn Bauck Schultz gate 8

Bybo 2/1,6  1,3 Jørn K. Kusslid Schultz gate 8

Kirkens SOS 3/2,6 103 2,2 Bodil Slørdal Munkegata 6 

i Trøndelag

Batteriet  3/2,2 4 2,2 Eva Fridstrøm Schultz gate 8 

Midt-Norge

Aksept 2/1,3 8 1,2 Liss-Tone Bakkehaug Schultz gate 8 

og Mestring

Søster til søster  4/3,3 48 2,1 Thorkild Lote Munkegata 4

Engleverkstedet 4/0,9 1 1,1 Hanne M. Alstad Schultz gate 8

Arbeidsrommet  2/1,5 8 1,9 Mette M. Baatvik Kjøpmannsgata 29 

med Parkpatruljen

Akuttovernatting    Jan Erik Skjølås Tungaveien 34 

(driftes av Røde Kors)

Seksjon Leve har vært ledet av Jan Erik 
Skjølås. Seksjonen har 31 ansatte fordelt 
på 22,8 årsverk. Se tabell 2.

Gate og kirke
Gate og kirke består av Vår Frue åpen 
kirke og gateprestarbeidet. Arbeidet skal 
virkeliggjøre visjonen om en kirke for alle, 
med det diakonale perspektivet i fokus. 
227 rause frivillige bidrar til at kirka midt 
i byen holdes oppe hver dag og enkelte 
netter i helgene. Kirka er et sted å komme 
inn. Et sted bli sett, anerkjent og bekref-
ta. Mange av våre gjester er satt utenfor 
både de små livssammenhengene og 
storfellesskapet. Det er historier om brudd, 
oppbrudd, atskillelse, utstøting. Eller det 
kan være en opplevelse av å bare ikke 
passe inn. Som åpen kirke har vi mulighet 
til å bygge lindrende fellesskap der men-
nesker kan bli synlige og viktige for hver-
andre, og håpet holdes levende – enten 
det er som besøkende, gjester, frivillige el-
ler ansatte.

Gateprestens arbeid må alltid ha et 

oppsøkende driv. I 2018 har dette vært 
ivaretatt ved å praktisere en fast opp-
søkende dag. Sammen med Jørn Kuss-
lid (Bybo), har gateprest jevnlig vært ute 
i Stiftsgårdsparken, Tordenskjoldsparken 
ved Vår Frue kirke, besøkt Hveita dagsen-
ter, Gryta/Helseteamet. I tillegg har ga-
teprest innkalt til lavterkselmøter. Også i 
2018 ble det feiret «Gatefolkets festuke» 
som et synlig uttrykk for lavterskelsamar-
beidet. Nytt av året: Bakgårdsfest i boligtil-
taket Nye Jarleveien. Dette arbeidet forblir 
en kjerne i gateprestens virksomhet. Vi ser 
hele tiden hvor viktig det er at presten er 
synlig og tilstede. Og ofte resulterer disse 
møtene til nye møter og videre samtaler. Et 
eksempel på dette er hvordan gateprest 
har blitt invitert til samtale og fellesskap 
med gatefotballaget Hveita United. Men 
ikke minst når det gjelder å fange opp 
dødsfall som skjer i miljøet, er den oppsø-
kende virksomheten helt avgjørende. Ga-
teprestarbeidet har også hentet ny energi 
gjennom onsdagens faste program: gate-
sjakk, pannekaker, hverdagsbønn og sam-
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talegruppe. Brobyggende, fellesskapsbyg-
gende, oppbyggende, nærende på alle 
vis. Og til dette hører revitalisering av tur-
gruppa, som har ført andre og nye inn i 
fellesskapet.

Mange av våre samlinger, arrangement 
og samtaler fikk farge av NRK TV-aksjonen 
som i 2018 gikk til Kirkens Bymisjon, og fle-
re av våre frivillige var gode ambassadø-
rer og bøssebærere. Kulturkalenderen har 
vært imponerende i både sin trofasthet 
mot arrangement vi vet betyr mye for våre 
gjester, som Åpen mikrofon. Og samtidig 
strukket seg helt ut i det spektakulære og 
djupt eksistensielle i Våkenatt med Gunvor 
Hofmo – Nattens lys. Et kulturelt løft som 
savner sidestykke og som bare er mulig 
med stor kjærlighet til kunsten og mennes-
kene. Ingen gikk uforandra ut av natta 11. 
november, som også var Vår Frues burs-
dag. Et nytt prosjekt i 2018 var «Kreativt 
verksted» med musikkterapeuten Jens Pet-
ter Grønnesby. Gjester på mandagssuppa 
har fått muligheten til å være med på å 
lage sanger og videoer ut fra fortellinger 

fra egne liv. Å bli hørt er en viktig del av 
det å oppleve fellesskap. 

Kirkens Bymisjons julekonsert 5. desem-
ber: En gjeng fra rom-miljøet utgjorde et 
kor som deltok på den rumenske julesan-
gen «Sanie cu zurgalai». Vi tror at denne 
typen synliggjøring av en marginalisert 
gruppe kan bidra til å bryte ned fordom-
mer og mistenksomhet, og på den måten 
skape fellesskap.

Hverdagsgudstjenestene er en dag-
lig påminnelse om at Vår Frue er en rom 
for bønn, lystenning og stillhet. Disse en-
kle gudstjenestene er viktige for mange 
mennesker. Noen mennesker kommer ens 
ærend på faste dager i uka. Mange lys 
tennes. Muligheten til å si noen ord i til-
knytning til lystenningen er på sitt beste 
kontaktskapende og fellesskapsbyggende. 

Vår Frue åpen kirke drives i nært sam-
arbeid med Nidaros domkirke og Vår Frue 
menighet og Kirkelig Fellesråds folk på 
drift. Det er av stor betydning for at vi skal 
kunne holde kirka åpen på en god måte. 
Takk til alle som gjennom året bidro med 



14 Kirkens Bymisjon Trondheim | Årsmelding 2018

frivillighet, gaver, mat og kaffe. Et godt be-
vis på hva vi får til sammen når vi deler vi-
sjonen om at alle mennesker skal erfare 
respekt, rettferdighet og omsorg, i en kirke 
midt i byen.

Gatejuristen
Gatejuristen gir gratis rettshjelp til perso-
ner som har eller har hatt rusproblemer. 
Gatejuristen jobber oppsøkende, og skal 
bistå målgruppen i å ta i bruk sine juridis-
ke rettigheter. I tillegg skal Gatejuristen bi-
dra til å sette søkelys på ordninger, praksis 
og systemer som ikke fungerer godt nok. 
I 2018 nådde Gatejuristen Trondheim sitt 
høyeste saksantall noensinne. Ved årsslutt 
var det registrert 498 nye saker. Dette er 
en økning på 41,08 %, fra 2017. Sakene er 
fordelt på 199 unike klienter.

I 2018 har det, i tillegg til utstrakt saks-
behandlingsarbeid, blitt gjennomført et ti-
talls antall saksmottak hos 5 ulike samar-
beidspartnere, blant annet Treffsted Bank-
stua på Orkanger. 

Den oppsøkende virksomheten opple-
ves som nødvendig for å nå mange av de 
som befinner seg i Gatejuristens målgrup-
pe. 

Videre har det i 2018 blitt arbeidet frem 
en mer hensiktsmessig organisering av det 
frivillige arbeidet, sett i sammenheng med 
avviklingen av rettsvitenskap ved Folkeuni-
versitetet i Trondheim. Det har i den forbin-
delse blitt rekruttert nye frivillige, som be-
står av viderekomne studenter og ferdig 
utdannete jurister/advokater. Tilgangen på 
større lokaler gav i denne sammenheng 
mulighet til å lage tydeligere rammeverk 
for hvordan den frivillige innsatsen organi-
seres. 

Erfaringer knyttet til og informasjon om 
vårt arbeid har blitt formidlet til flere nøk-
kelpersoner i Trondheims politiske miljø. 

Bybo
Bybo er et prosjekt rettet mot mennesker 
med utfordringer knyttet til rus, psykiatri og 
krevende adferd, som mangler bolig eller 
står i fare for å miste sin bolig. Bybo skal 
kartlegge den enkeltes problemer, bistå 
med å trygge og stabilisere eksisterende 
boforhold og være med i prosessen mot å 
etablere nye boforhold der det er nødven-
dig. Vi hjelper også målgruppen i møte 
med øvrige livsutfordringer som er til hin-

der for at den enkelte skal kunne bo stabilt 
og godt. Dette gjøres gjennom for eksem-
pel støttesamtaler, samtaler med pårøren-
de og utstrakt samarbeid med øvrig hjel-
peapparat.

Bybo har erfart at det for vår målgrup-
pe har vært en positiv utvikling også i 
2018 på boligmarkedet generelt i Trond-
heim. Som vi har erfart er det nå liten eller 
ingen ventetid på kommunal bolig. Dette 
betyr allikevel ikke at alt er som det bør 
være, og at personer i målgruppen får 
dekket sine behov og oppfylt sine rettig-
heter. 

I tillegg til Bybo sitt faste oppdrag fikk vi 
også i år midler fra Husbanken til et utvi-
det tiltak i form av et kompetansetilskudd. 
Dette fikk navnet «Fortsatt Z» og bygger 
videre på erfaringene gjort gjennom fjor-
årets prosjekt «Z». Her rettes blikket mot 
hvordan suksessfaktorer blir fulgt opp av 
kommunen og hvordan dette slår ut for 
Bybo sin målgruppe. 

Bybo har fortsatt det gode samarbeide 
med det offentlige og private hjelpeappa-
rat. Helse –og Velferdskontorene i Trond-
heim er blant våre viktigste samarbeids-
partnere. NAV og andre kommuners tje-
nestekontorer har også vært betydelige 
medspillere. Internt i organisasjonen har 
Gatejuristen, Vår Frue åpen kirke samt Ak-
sept og Mestring fortsatt vært de vi har 
samarbeidet mest med. 

Kirkens SOS i Trøndelag
Kirkens SOS i Trøndelag betjener en 
døgnåpen krisetelefon og en chat som 
er åpen 4 timer 5 dager i uken. Dette 
gjøres sammen med 11 andre sentre. 
Rekruttering av frivillige handler om å ut-
ruste mennesker til å være gode samta-
lepartnere overfor de som tar kontakt. Et 
hovedfokus er at Kirkens SOS er selvmords-
forebyggende og øker livskvaliteten ved 
å se, støtte og styrke. I forhold til byen vår 
og fylket vårt er Kirkens SOS med på å bi-
dra til at mennesker i byen erfarer omsorg, 
får muligheten til et her og nå-fellesskap 
som kan lindre smerte. På telefonen og på 
chatten er det også rom for trossamtalene 
og samtaler knyttet til eksistensielle tema. 

Antall telefoner og chatter med selv-
mordfokus er relativt konstant. På telefon 
er det rapportert at innringer med middels 
eller høy selvmordsfare i ca 9 % av samta-
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lene På chat er det 46 %. Antall henvendel-
ser på chat og melding øker, og over 80% 
av brukerne er mellom 10 og 29 år. Det er 
stor grad av sannsynlighet at samtalene i 
noen tilfeller kan bety forskjellen på liv og 
død. 20 ganger på chat og 19 ganger på 
telefon kontaktet vi AMK. Enda oftere gjør 
vi en annen livreddende avtale. Senteret 
i Trøndelag besvarte 14453 telefoner og 
1602 chatter i 2018. 

Antall frivillige medarbeidere er noen-
lunde stabilt og rekrutteringen er god mye 
takket være studentene som melder seg. 
Totalt fullførte 30 kursdeltagere innførings-
kurset. 39 ganger tilkalte vi AMK, men har 
i mange flere samtaler bidratt til at men-
nesker har valgt å fortsette livet framfor 
å avslutte det. Mange som ringer oss er 
i langvarige, kroniske kriser der tålmodig 
nærvær er avgjørende. Mange opplever 
at Kirkens SOS «er der» når alle andre har 
stengt. 

Kirkens SOS har hatt to leserinnlegg i 
lokale aviser, og fikk god synlighet gjen-
nom TV-aksjonen til Kirkens Bymisjon, hvor 
en av våre frivillige ble intervjuet i P3-ak-
sjonen og i Adresseavisa. Ny daglig le-
der ble intervjuet tre ganger på NRK radio 

høsten 2018. Vi opplever at det er stor in-
teresse for det Kirkens SOS formidler om 
ensomhet, utenforskap og selvmordstan-
ker. 

Batteriet Midt-Norge
Batteriet Midt-Norge er et ressurssenter for 
organisasjoner, grupperinger og enkeltper-
soner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom 
og sosial ekskludering i Norge ved å bi-
stå i egenorganisering, selvhjelp og påvir-
kningsarbeid. Vi arbeider også for at grup-
per og organisasjoner skal bli slagkraftige 
over tid. Fattigdommen i Norge er økende, 
også i Trondheim. Vi vil være med å sette 
søkelys på barnefattigdom ved kommu-
nevalget høsten-19. «Generasjon presta-
sjon» preger den offentlige debatten, og 
vi ser et sterkt fokus på psykisk helse blant 
ungdom. Det er ingen tvil om at dagens 
ungdom blir sårbare i møtet med sosiale 
medier og framstillingen av vellykkete liv 
på disse plattformene. På Batteriet er vi i 
kontakt med Forandringsfabrikken, Mental 
Helse Ungdom, Pride og Landsforeningen 
for barnevernsbarn, og vi vil jobbe med å 
styrke og synliggjøre disse organisasjone-
ne som representerer sårbar ungdom.
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23. oktober feiret vi 10års-jubileum med 
et stort arrangement i Vår Frue kirke. Her 
ble filmen om Batteriet vist, som i hoved-
sak hadde fokus på våre gjester og hvor-
dan vi jobber med veiledning og kursing. 
Jubileet ble en tydelig og flott manifes-
tering av vårt arbeid og mandat, og var 
svært godt besøkt, både av våre gjester, 
samarbeidspartnere og politikere.

Vi har jobbet aktivt med å etablere og 
befeste samarbeidet med fagstaben i 
Trondheim kommune om Mennesker i Lim-
bo (MiL). Dette arbeidet har medført at 
kommunen har sett behovet for en ekstra 
bevilgning til Batteriet, noe vi har benyttet 
til en 20% koordinatorstilling. MiL har hatt 
ukentlige møter gjennom året. Blant akti-
vitetene har vært informasjonsmøte med 
bystyrepolitikere der to fra gruppa presen-
terte organisasjonen og saker de jobber 
med, besøk fra jurist Leif Strøm og delta-
gelse med 2 representanter på konferan-
sen Makt og Muligheter i Oslo.

I kursrekken vår dette året har vi hatt fo-
kus på å styrke organisasjonenes poten-
siale til å nå ut. «Synliggjøring av verdien 
din organisasjon har for samfunnet», «Bruk 
av sosiale medier» og «Pitching» har vært 
godt besøkt, og evalueringene fra kursdel-
takerne har jevnt over vært veldig bra. I 
konseptet «Vafler og verd-å-vite» gir vi or-
ganisasjonene muligheten til å nå ut til 
fagfolk og politikere. Dette har vi gjennom-
ført 4 ganger i 2018, med foreningen Po-
wer, Autismeforeningen, Mennesker i Lim-
bo og Wayback.

Aksept og Mestring
«Open evening is a social occasion, that 
we meet once a month to socialize and 
be together. Open evening has made me 
feel normal and understand that no mat-
ter where you come from, your religion, 
politics or what you are going through, 
we are in this journey together. It’s when 
we start working together and respecting 
one another, that’s when the real healing 
starts.» (sitat fra en erfaringskonsulent)

Aksept og mestring er et helhetlig tilbud 
til mennesker som lever med hiv. Vi tilbyr 
samtaler, praktisk bistand og informasjon. 
Aksept og Mestring skal redusere nysmitte 
gjennom sitt informasjonsarbeid og tilbud 
om hiv-hurtigtest. Informasjonsarbeid er i 
hovedsak rettet til migranter og helse- og 

sosialfaglige ansatte eller studenter. I til-
legg skal vi være en nettverksbygger lokalt 
og nasjonalt til våre samarbeidspartnere. 

Aksept og Mestring har hatt stor aktivi-
tet i 2018. Brukerne har aktivt vært en del 
av virksomheten gjennom erfaringskonsu-
lentarbeid, kulturtolkere og frivillige teste-
re. Vi har hatt gleden av å bli kjent med 
19 nye mennesker som lever med hiv og 
det har til sammen vært holdt 22 treff og 
totalt vært gjennomført 558 samtaler. Det 
er gjennomført 17 undervisninger for helse 
og sosialfaglige ansatte eller studenter og 
ulike migrantgrupper på asylmottak, INN 
og TEVO. Vi har hatt 133 besøk ved vårt 
samtale- og testtilbud. Vi ser at det er et 
klart flertall av mennesker med migrant-
bakgrunn (53) som har blitt «henvist» og 
benytter seg av tilbudet. Dette må sees i 
sammenheng med at det ofte er knyttet en 
del tilleggsutfordringer som for eksempel 
lavere språkkunnskap, strukturering av det 
norske hjelpeapparatet som økt digitalise-
ring som kan forringe livskvaliteten. Mange 
har søkt støtte for å kontakte øvrige instan-
ser som NAV, Husbanken, fastlege, UDI, 
skole eller andre organisasjoner i hiv-feltet. 
Ofte er dette bestillingen som må løses 
før vi kan bygge opp tillit og relasjon til å 
snakke om mer hiv-spesifikke tema. Samta-
lene handler i stor grad om psykososiale 
sider ved livet og vi erfarer fortsatt at tema 
som religion, åpenhet om egen hiv-status, 
arbeidsforhold, økonomi, seksualitet og fa-
milieforhold er en gjenganger. Nytt av året 
er at medisin og eget forhold til lege har 
blitt tematisert i våre samtaler og fellesmø-
ter. Vi etterstreber å gi brukerne verktøy og 
legge til rette for en samhandling som gir 
reell innflytelse og setter folk i stand til å ta 
styring og ansvar for eget liv. 

I 2018 delte vi ut 16 260 kondomer. Kon-
domene blir delt ut gjennom våre frivillige 
kondomdistributører, når vi underviser og i 
samtaler. Nytt i år er at vi har plassert ut 4 
kondompostkasser, 3 på Trondheimsporten 
og 1 på Sandmoen mottak. Disse er plas-
sert på steder som ansees som trygge og 
må jevnlig fylles opp. Kondomene er mer-
ket Kirkens Bymisjon – minuttest.no 

Markering av verdens aidsdag ble gjen-
nomført i Vår frue Kirke i samarbeid med 
Kirkens Bymisjons gateprest. Kvelden ble 
markert med appeller fra Benon og Pa-
mela som har lang erfaring fra å arbeide 
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med seksuell helse i Uganda og Kenya, le-
der for Skeiv Ungdom, festivalsjef for Pride- 
Trondheim og undertegnede. Jazzstuden-
tene ved NTNU og KORHEN- Trondheims 
skeive kor bidrog med flott musikk. I år la 
vi også til en seanse med «real life» tes-
ting for å kunne vise frem mer av arbeidet 
ved Aksept og Mestring.

Engleverkstedet
Engleverkstedet er et lavterskel arbeidstil-
tak til mennesker som av ulike årsaker ikke 
kan være i ordinært arbeid. Det kan skyl-
des sykdom, psykiske utfordringer eller en 
rushistorie. Arbeidet tilpasses den enkelte. 
Noen av arbeiderne er deltar hver gang, 
andre mer sporadisk. Ønsket er at delta-
kerne skal kjenne på at Kirkens Bymisjons 
visjon, misjon og verdier er med og gir 
dem en bedre hverdag og styrker deres 
selvfølelse. Deltagerne er en del av et ar-
beidsfellesskap som lager vakre engler av 
knust glass.

Engleverkstedet har i mange år bare 
hatt åpent to dager i uken. Takket være 
midler fra Helsedirektoratet kunne vi fra 
august 2018 utvide til tre dager i uken. Å 
utvide til tre dager har vært et ønske len-

ge, ikke minst for deltakerne. De synes det 
er godt å kunne gå på jobb på Engleverk-
stedet tre dager i uken, da det tidligere 
har virket lenge mellom mandag og fre-
dag. 

Engelen blir stadig utviklet i form og far-
ger. Nytt i 2018 var bluesengelen som ble 
laget til Trondheim bluesfestival i april. Der 
brukte vi kreativiteten vår og fikk laget hat-
ter av maljer som vi malte svarte. Dette 
var en artig oppgave og sortimentet utvi-
des for hvert år som går. Nå kan vi tilby 
et utvalg av engler som er blitt populære 
gaver å gi bort. I 2018 solgte vi glassen-
gler for 795.300 tusen kroner som er re-
kord. Det viser seg at jo mer englene blir 
kjent, jo mer selger vi. Våre salgstopper er 
under Olavfestdagene i august og i forbin-
delse med julen. Pop-up butikken på Byha-
ven og juleboden gav store inntekter. I til-
legg ble det solgt mange engler rundt om 
i fylket til inntekt for tv-aksjonen.

Det unike med Engleverkstedet er ar-
beidsmiljøet. Det er meget inkluderende 
og støttende. Her ses hver og en, og vi 
backer opp hverandre både på tunge og 
gode dager. Her kan arbeiderne være 
seg selv og slippe skuldrene ned. Raushe-
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ten, gleden og humoren kan snu en dårlig 
dag til en bra og sammen gjør vi hveran-
dre gode. Dette arbeidsmiljøet har vært 
med og bygget opp selvfølelsen til man-
ge av de som har deltatt på Engleverkste-
det. De har fått troen på seg selv igjen og 
kjent på at de er mer enn bra nok. Gleden 
over dette fellesskapet og det å lage glas-
senglene som er vakre og meningsfulle 
gjør Engleverkstedet til en populær plass 
å jobbe på. Det er et sted som gjør en po-
sitiv forskjell i arbeidernes liv. 

Søster til søster
Søster til søster ble etablert i 2016 og er 
et voldsforbyggende kurs og nettverks-
konsept. Prosjektet tar utgangspunkt i at 
minoritetskvinner, på tross av stor sårbar-
het, har unike ressurser og er viktige ak-
tører med betydelig påvirkningsevne. De 
har flerkulturell forståelse, er flerspråklige 
og har viktige nettverk. I tillegg yter de 
ofte betydelig økonomisk og psykososial 
støtte i sine nettverk. De representer også 
en gruppe hvor svært mange ikke får 
brukt sine ferdigheter og kapasitet fullt ut. 
Mange har et sterkt engasjement omkring 
kvinners rettigheter og utfordringer i sine 
hjemland. 

Kursopplegget skal blant annet gjøre 
kvinner med minoritetsbakgrunn bedre i 
stand til å spre informasjon og holdninger 
samt gi kompetent støtte i sine nettverk 
knyttet til vold i nære relasjoner, kjønnslem-
lestelse og tvangsekteskap. Kurset fokuse-
rer også på grensesetting i deres egne liv 
og skal gjøre kvinnene kompetente til å 
holde kurs på eget morsmål for sine med-
søstre.

Søster til søster har gått gjennom et år 
hvor det har vært store utfordringer med 
tanke på rammevilkår og økonomien i pro-
sjektet. På tross av dette så er det gjen-
nomført kurslederkurs, sts-kurs og asylkurs. 
Det viktigste resultatet i 2018 var at vi for 
første gang gjennomføre Søster til søster-
kurs som ble holdt og ledet av tidligere 
deltagere i prosjektet. Dette er et mål vi 
har jobbet mot i tre år og en realisering 
av konseptet i sin helhet. Kvaliteten på kur-
set var svært høyt og det var sterkt å be-
vitne den utviklingen noen av kursholderne 
hadde gått gjennom i løpet av årene de 
har vært med i Søster til søster.

Arbeidsrommet
Arbeidsrommet er blitt en godt etablert 
arena for arbeidstrening og person-
lig utvikling for fattige tilreisende EØS-
borgere, flyktninger, personer i arbeids-
trening eller arbeidsavklaring og frivillige. 
Arbeidsfellesskapet er preget av trivsel, 
glede og mestring. Det at vi har opplevd 
suksess med produktene våre i form av 
mange gode tilbakemeldinger og høye 
salgstall gir stolthet og løft i hverdagen. 

Arbeidsrommet er en arena der 
mangfold  er en viktig forutsetning og et 
middel for å lære av hverandre, tilføre 
hverandre kompetanse og bygge nett-
verk. Det skapes motivasjon ved at man 
ser hverandre og gir ros og ikke minst 
ved at man opplever mestring. Vi ser at 
det å være med å utvikle produkter, lære 
seg ulike håndverk, lage produkter samt 
å levere dem til forhandler, og selv være 
med å selge dem, gir både stolthet og 
mestringsfølelse. Produksjon, opplæring 
og samtaler er med på å peke framover 
mot nye mål. For fattige tilreisende bidrar 
Arbeids rommet med en liten inntekt og en 
slags normalitet i et ellers svært stressen-
de liv. 

Det er 27 personer som har vært tilknyt-
tet Arbeidsrommet i 2018. I løpet av året 
begynte to av våre deltakere på videregå-
ende skole, to personer fikk ordinær jobb 
etter å ha vært i praksis, og en fra grup-
pen fattige tilreisende EØS-borgere fikk 
også jobb. En person med bakgrunn som 
kunstner har hatt praksis på Arbeidsrom-
met fra februar og ut året. Det har vært 
svært nyttig for Arbeidsrommet å ha en 
kunstner på laget. Å ha kapasitet til å dri-
ve med produktutvikling er en viktig forut-
setning for å kunne lage produkter som er 
av god kvalitet og som er salgbare.

Arbeidsrommet hadde et fantastisk 
salg i 2018 og solgte varer for nærmere 
500 000 kroner. Pop-up butikken på Byha-
ven ble en stor suksess. I tillegg var Kir-
kens Bymisjons nettbutikk og deltagelse 
ved ulike markeder viktige salgskanaler.

Parkpatruljen ble etablert som et alter-
nativ til tigging for fattige tilreisende i for-
bindelse med åpningen i oktober 2016 
av Terra Incognita, Trondheims minnepark 
for 22. juli. Prosjektet ligger fagmessig og 
økonomisk under Arbeidsrommet, men er 
praktisk knyttet til Gate og kirke. 36 perso-
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ner har arbeidet for Parkpatruljen i løpet 
av 2018.

Etter en litt treg start med få oppdrag 
ble det blant annet et samarbeid med 
Trondheim Concerts om rydding etter som-
merkonsertene på Sverresborg. Senere ble 
det en del hagearbeid for private; klipping 
av hekker og beskjæring av frukttrær, ryd-
ding av hageavfall, etc. Alltid med gode 
tilbakemeldinger fra kundene om kvali-
tet på arbeidet. Det er tydelig at det be-
tyr mye for mange å delta i Parkpatruljen. 
De kjenner at de blir sett på en helt annen 
måte en bak tiggerkoppen. I september 
var en del av Parkpatruljens og Arbeids-
rommets deltakere med på forestillingen 
«De første skal bli de siste», som ble frem-
ført i Vår Frue kirke under årets Kulturnatt. 
Godt mottatt av både deltakere og publi-
kum. Også i forbindelse med Kirkens Bymi-
sjons julekonsert deltok en del av våre ar-
beidere.

Akuttovernatting for  
fattige tilreisende
Akuttovernatting for fattige tilreisende er et 
prosjekt i samarbeid med Røde Kors som 
har ansvaret for den daglige driften. Her 
tilbys et akutt overnattings- og sanitærtil-
bud med 30 plasser for fattige tilreisende 

som lever i sosial nød. Tilbudet åpner klok-
ken 21.00 og stenger klokken 07.30 og dri-
ves av 5 ansatte og 30–40 frivillige. 

Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Frel-
sesarmeen har hatt møter med de fattige 
tilreisende våren og høsten 2018. Målet 
med møtene var å vise en samlet front, og 
ta opp aktuelle saker med fattige tilreisen-
de i hele byen. Høsten 2018 startet et sam-
arbeid med vaksinasjonskontoret i Trond-
heim, der fattige tilreisende ble oppfordret 
til å teste seg for tuberkulose. Ansatte på 
Akuttovernattingen har månedlige møter 
med gjestene der ulike praktiske ting blir 
tatt opp. Mange av gjestene har ikke noe 
sted å være i timene før Akuttovernattin-
gen åpner, dette er spesielt utfordrende 
når det er veldig kaldt ute.

Det var 4323 overnattinger fordelt på 74 
gjester i 2018. 51 % av gjestene var kvin-
ner, 49 % var menn. Gjestene består av 
enkeltpersoner, ektepar, familier og per-
soner som holder sammen i små grupper. 
Gjestene kommer i hovedsak fra Romania 
(91,5 %) men også fra Frankrike, Neder-
land, Italia, Spania, Ghana, Nigeria, Stor-
britannia, Latvia og Ungarn. Det er gode 
tilbakemeldinger fra gjestene på at det 
finnes et trygt og godt sted å tilbringe nat-
ten, og at de har behov for tiltaket.
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Organisasjonens støttefunksjoner ledes av 
Arild Fehn. Seksjonen har 10 ansatte, for-
delt på 8,6 årsverk. Støtte skal sammen 
med daglig leder iverksette styrets ved-
tak og sørge for at vi er i stand til å lede 
og utvikle virksomheten, sikre økonomien 
og serve tiltakene på beste mulig måte. 
Tilretteleggingen skjer innenfor områdene 
økonomi, personal, kommunikasjon og 
marked, eiendomsforvaltning og strategi- 
og organisasjonsutvikling. Vi bidrar til ut-
viklingen av det nasjonale nettverket gjen-
nom deltakelse i Fellesrådet for Kirkens 
Bymisjon i Norge.

Kirkens Bymisjon har som visjon at alle 
mennesker skal erfare respekt, rettferdig-
het og omsorg. Visjonen skal holdes leven-
de i organisasjonen og brukes aktivt i det 
daglige arbeidet. Våre strategier for 2014-
2019 er forankring, påvirkning, myndiggjø-
ring, frivillighet og fattigdom. Utvikling og 
veivalg prøves på verdiene mot, nærvær, 
raushet og tro.

Kirkens Bymisjon skal være en god ar-
beidsplass for ansatte og en organisa-
sjon som ivaretar de frivillige. Vi er en IA-
bedrift. Sykefraværet i 2018 var på 4,4 % 
(2017: 4,2 %). Ved utgangen av året hadde 
stiftelsen 92 ansatte i hel- og deltidsstillin-
ger, tilsvarende 68,5 årsverk. 

Virksomheten finansieres gjennom drifts-
avtaler, offentlige tilskudd og inntektsbrin-
gende aktiviteter. Av totale inntekter kom-
mer 39 % fra offentlige tilskudd, 21 % fra 
innsamlede midler og 38 % fra salg av tje-
nester. 

Økonomiutvalget har bidratt med råd 
og kompetanse innenfor økonomi og for-
valtning. Utvalget har vært ledet av Roger 
Granheim.

Kommunikasjon og marked
Strikkedugnad og oransjeskjerf ble i fjor til-
passet at vi hadde TV-aksjonen. Fristen for 
innlevering ble satt til 12. oktober og skjer-
fene ble tatt med ut i byen to uker tidligere 
enn vi normalt gjør. Vi fikk inn over 1500 
skjerf i Trondheim (som var rekorden fra 
2017). Det kom flere lokale initiativ, blant 
annet fra Stjørdal, Levanger og Inderøy, 
som strikket og delte ut oransjeskjerf i sitt 
lokalmiljø. Rockheim var med på laget og 
lyste oransje på aksjonsdagen, samt hele 
TV-aksjonshelgen med skriften «Mindre 
alene sammen».

Næringslivssamarbeid
Arbeidet rettet mot næringslivet er ytter-
ligere strukturert og både Sponsorlauget 
og Advisory Board er nå etablert. Advisory 
Board består foreløpig av 4 ledere fra 
medlemsbedrifter i Sponsorlauget, og 
disse gir oss nyttig veiledning og hjelp i 
arbeidet med å få flere gode samarbeids-
partnere innenfor næringslivet. Det er av-
holdt 3 møter med vårt Advisory Board i 
løpet av 2018. 

Sponsorlauget bestod ved utgangen av 
året av 9 bedrifter. Flere av disse har del-
tatt frivillig i vårt daglige arbeid, hjulpet til 
med sesongrelaterte oppgaver som ellers 
ville krevd ekstra ressurser fra oss, samt in-
vitert våre brukere og gjester til egne ar-
rangementer. Som eksempler kan nevnes:
• Sying av merkelapper på flere hundre 

oransje skjerf til aksjonsdagen vår. 
• Bretting av over tusen esker til 

glassengler og brosjer.
• Tilbereding og servering av mandags- 

og torsdagssuppe i våre lokaler og i 
Vår Frue åpen kirke.

• Bemanning av salgsboden vår i 13 
dager under julemarkedet.

• Arrangert adventsvarmestue for våre 
gjester i Vår Frue åpen kirke.

Seksjon Støtte
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I forbindelse med TV-aksjonen stilte næ-
ringslivet opp på ringedugnaden i stort 
antall og bidro til at det ble satt rekord for 
innsamlet beløp i regionen. TV-aksjonen 
gjorde det også mulig for oss å nå ut til 
næringslivet i større grad enn ellers i en 
periode på høsten, da det ga oss innpass 
på flere arenaer. 

Det ble etablert fast rutine for utsending 
av nyhetsbrev til næringslivet, hvor ca. 230 
mottakere får en e-post hvert kvartal med 
nyheter fra våre virksomhetsområder.

Årets næringslivsfrokost i samarbeid 
med Næringsforeningen i Trøndelagsre-
gionen (NiT) ble arrangert 4. september 
i Vår Frue kirke. Geir Lippestad var fore-
dragsholder og frokostservering ble ivare-
tatt av Arvesølvet kafé på Folkebiblioteket. 
Næringslivsfrokosten ble knyttet opp mot 
budskapet i TV-aksjonen, og dette konsep-
tet benyttet vi til å gjennomføre tre arran-
gementer på samme dag, alle med Geir 
Lippestad som foredragsholder. I tillegg 
til næringslivsfrokosten hadde vi et arran-
gement for elever fra videregående skoler 
på formiddagen, og et arrangement på 
kvelden i samarbeid med Litteraturhuset. 
Til sammen nådde vi direkte ut til et publi-

kum på ca. 1200 mennesker med budska-
pet vårt denne ene dagen. 

Tradisjonen tro inviterte vi også i år våre 
nærmeste samarbeidspartnere fra næ-
ringsliv, kommune og kirke til lutefiskmid-
dag i Hornemannsgården, i november. 
Her presenterte vi bl.a. en oppsummering 
av hva årets TV-aksjon medfører for Kir-
kens Bymisjon i Trondheim, og Nidarosdo-
mens jentekor stilte nok en gang opp og 
bidro til en fin ramme rundt middagen. 

Vi har også et nært og godt forhold til 
Lions Club, som i 2018 bidro til at vi kunne 
legge nytt gulv på Arbeidsrommet, kjøpe 
nye herdelamper til Engleverkstedet samt 
gå til anskaffelse av en bil til felles benyt-
telse for hele Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Også i år fikk vi muligheten til å etable-
re julebutikk med produkter fra Engleverk-
stedet og Arbeidsrommet. Denne gangen 
ble det i Byhaven kjøpesenter hvor vi gjen-
nom vår samarbeidspartner E.C.Dahls Ei-
endom fikk tilgang til et svært gunstig loka-
le. Dette bidro til at vi doblet omsetningen 
fra året før, gav oss verdifull kontakt med 
publikum og kunne tilby fin arbeidstrening 
for deltagere fra Engleverkstedet.
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Styre og representantskap

Styret har hatt følgende sammensetning etter valg og konstituering: 
Anne G. Vinsnes (leder), Eldfrid Øvstedal (nestleder), Bjørn Egil Berg, Magnus Skoglund, 
Hildegunn D. Hermansen, Veslemøy Dalseg (ansatt). 

Styrets varamedlemmer:
Astrid Kähler, Marie Hauge Gonzales, Kjell Erik Øie, Stine Sundan (ansatt).

Representantskapet har bestått av: 
Brit Skjelbred (leder), Lillian Husby (nestleder), Vibeke Rosenkrantz Ulrichsen, Per 
Winsnes, Ragnhild Jepsen, Ingrid Finboe Svendsen, Frode Lund Winsnes, Mette Goa 
Hugdal, Morten Andersen, Bodil Øwre-Johnsen, Jon Steinar Bjørgum, Alf Helge Løhren.

Representantskapets varamedlemmer: 
Camilla Lehtivuori, Britt-Arnhild Wigum Lindland, Ann Hågensen, Gullaug Lereim Dybdal, 
Oddny Andresen, Ingun Bøe, Stein Bratseth, Gunhild Singsaas, Runa Svare, Odd Anders 
With, Ottar Leines.
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TV-aksjonen 2018

Aldri før har Kirkens Bymisjon kjent på 
større engasjement og interesse, enn un-
der høstens TV-aksjon. Alle kommunene 
i fylket, næringsliv, foreninger, politikere, 
skoler, barnehager, menigheter m.fl. enga-
sjerte seg solidarisk i kampanjebudskapet 
“Mindre alene sammen” og bekjempelsen 
av utenforskap. 

Liten og stor bidro til et varmere sam-
funn med alt i fra innsamlingsaksjoner 
gjennom kakesalg, skoleløp, auksjoner, 
konserter, spinningaksjon, gikk med bøsse, 
deltok på ringedugnader, og bidro økono-
misk til TV-aksjonen. Utenforskap gikk fra å 
være et ukjent Kirkens Bymisjons uttrykk, til 
å tas i eie av den norske befolkningen. 

TV-aksjonen preget også alle våre virk-
somheter i Trondheim. Engasjementet in-
ternt i våre virksomheter var overveldende 
og det ble en høst fullpakket med aktivite-
ter. Skolebesøk, Pride-parade med fanen 
“Mindre alene sammen”, popup restau-
rant med flerkulturelle retter, støttekonsert 
i samarbeid med Siri Schnell Juvik, stand i 
Nordre gate, barnearrangement på Sirkus 
Shopping, sytreff, salg av glassengler og 
pinnevafler på Røros og Oppdal, og un-
der P3 aksjonen, samfunnsmøte på Sam-
fundet mm. Virksomhetene våre ble invi-
tert til intervjuer i NRK radio, P3-aksjonen, 
Adresseavisen og flere andre lokale aviser 
i fylket. 

Vi er svært takknemlig for engasjemen-
tet vår aksjon ble møtt med, resultatet vi 
oppnådde nasjonalt på 257 millioner og i 
Trøndelag på i overkant av 24 millioner, og 
ble dermed fjerde beste fylket i landet. Og 
sist men ikke minst vil vi takke NRK TV-ak-
sjonen for denne muligheten, for det gode 
samarbeidet vi hadde med Nina Gulzari, 
fylkesaksjonsleder, og Hildegunn Gutvik, 
byaksjonsleder. Takk for at dere løp beina 
av dere for et varmere samfunn. 
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Aktivitetsregnskap 2018
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim, samlet for alle avdelinger og prosjekter.

ANSKAFFEDE MIDLER 2018 2017

Tilskudd   

Offentlige  

    Statlige 15 428 176 12 388 321

    Kommunale 10 795 932 10 066 790

Andre 624 349 831 594

Innsamlede midler, gaver mv. 14 122 106 11 586 022

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  

    Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 25 776 522 22 479 937

    Aktiviteter som skaper inntekter 534 492 520 944

Finans og investeringsinntekter 372 513 95 736

Sum anskaffede midler 67 654 090 57 969 344

FORBRUKTE MIDLER 2018 2017 

Kostnader til anskaffelse av midler

    Innsamling 2 808 947 2 580 883

    Eiendom -43 994 -58 621

Kostnader til organisasjonens formål  

    Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet  

    Barn, ungdom og familier  34 121 207 32 484 197

    Boligsosialt arbeid  1 310 319 1 164 447

    Frivilligsentral  1 122 544 771 312

    Hiv-tiltak  1 253 976 1 072 681

    Rettshjelp  1 933 983 2 157 283

    Selvhjelp og fattigdomstiltak  7 666 304 6 933 955

    Kirke, kultur og rusomsorg  6 690 207 6 159 781

    Krisetelefon  2 358 944 2 804 355

    Eiendomsutleie sosiale boliger 159 866 128 755

    Andre aktiviteter  

Administrasjonskostnader 1 918 838 1 735 230

Finanskostnader  

Sum forbrukte midler 61 301 141 57 934 258

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT 2018 2017

Sum aktivitetsresultat 6 352 949 35 086
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TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 2018 2017 

Grunnkapital  

Annen bunden formålskapital  

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 1 562 744 -327 922

Annen formålskapital 4 790 205 363 008

Sum disponeringer 6 352 949 35 086

14 122 106
Innsamlede midler, gaver mv. 

26 311 014
Opptjente inntekter  

fra operasjonelle aktiviteter

372 513
Finans og investeringsinntekter

26 848 457
Tilskudd (offentlige, statlige 
og andre)

67 654 090
Sum anskaffede midler
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