Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

223
2017/1293 -21658/2017
Maren Fossdal
29.05.2017

Saksframlegg
Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner
Utv.saksnr
56/17

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
07.06.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
1. 50 000,- utdeles i vår, og de resterende 100 000,- fordeles til høsten.
2. Det tildeles 50 000,- til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 15.12.2016 å avsette 150 000,- til ny tilskuddsordning for frivillige
organisasjoner i 2017. Formannskapet vedtok i sak 25/17 retningslinjer for tilskuddsordningen.
Saksutredning:
Tilskuddsordningen ble kunngjort på kommunens internettsider i slutten av mars med
søknadsfrist 1. mai. Link til hjemmesiden ble lagt ut som nyhetssak på kommunens Facebook
side. Tilskuddsordningen ble også skrevet om som en sak på bsnett.no og annonsert under
kommunens kunngjøringer i papirutgaven av Søgne og Songdalen Budstikke.
Søknader:
Det kom inn to søknader under tilskuddsordningen. I tillegg åpner retningslinjene for at
generelle søknader kan vurderes under ordningen, og en slik søknad er vurdert.
1. Salemsveien 2 LIV, v/ Søgne Misjonskirke: Deres prosjekt baserer seg på lokal,
frivillig innsats for å bidra til en varm velkomst, god integrering og økt livskvalitet for
innvandrere og flyktninger som bosettes i Søgne Kommune. Foreningen søker støtte til
aktivitetstilbudet de tilbyr i leide lokaler i Salemsveien 2. Det presiseres i søknaden at
dette er et religionsnøytralt møtested. Eksempler på hva de ønsker eventuelle midler
skal brukes til er: smart TV, komfyr, trafikalt grunnkurs og utvendig lekestativ. De
søker også støtte til et parsellhageprosjekt, se eget vedlegg. Saksbehandler har vært i
kontakt med enhetsleder i Kvalifiseringsenheten som vurderer at foreningen gjør mye
viktig arbeid som ikke kommunen har kunnet prioritere innenfor gjeldende

budsjettrammer. Han sier det er stor aktivitet i Salemsveien 2, og dette utvilsomt er med
på å hjelpe med integreringsarbeidet. Salemsveien 2 LIV har totalt søkt om 122 800,- i
støtte.
2. Søgne Demensforening v/ Berit Eikaas Ukkelberg: En frivillig organisasjon som har
som formål å øke livskvaliteten til demente, slik at de kan opprettholde funksjonen
lengre. Foreningen arbeider både for demente og deres pårørende, og andre beboere på
Søgne omsorgssenter. I søknaden er det hovedsakelig lysthus i sansehagen på
omsorgssenteret det søkes om tilskudd til. Saksbehandler har både vært i kontakt med
kontaktperson fra foreningen og enhetsleder ved omsorgssenteret. Institusjonsenheten
vurderer at Søgne demensforening gjør en god jobb for beboerne på omsorgssenteret,
og at et lysthus er høyt ønsket. Det fremkommer tegning av lysthuset, og det er av
byggesaksavdelingen i sak 2017/44 gitt mulighet for oppsetting av lysthus ved Søgne
omsorgssenter mot at visse vilkår er oppfylt. Kontaktperson for foreningen kan opplyse
om at prosjektet vil være gjennomførbart selv om de ikke får innvilget all støtte de har
søkt om. Søgne Demensforening har søkt om tilskudd på 150 000,3. Kirkens SOS, Agder: søker i forbindelse med sitt 40 års jubileum om støtte for 2017 til
sitt arbeid. De har søkt om 5000,- i støtte.
Søknadene følger som vedlegg til saken.
Vurdering:
Både Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke og Søgne Demensforening vurderes som gode
kandidater som begge gjør samfunnsnyttig arbeid i bygda og som faller inn under kriteriene for
tilskuddsordningen.
Søgne Demensforening søker om hele potten til å bygge lysthuset, det er derfor uklart om et
mindre beløp ville være tilstrekkelig for å gjennomføre arbeidet. Representant fra foreningen
opplyser om at en jobber med finansiering.
Søknaden fra Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke er utformet slik at flere aktiviteter kan
gjennomføres selv med et mindre tilskudd enn det de har søkt om.
Siden tilskuddsordningen hovedsakelig retter seg mot organisasjoner som arbeider innenfor
kommunen forslår vi at det ikke innvilges støtte til Kirkens SOS, Agder denne gang.
Det foreslås kun å dele ut en tredjedel av potten nå, og vente med resten til høsten for å se om
det kommer inn flere søknader. Det er også ønskelig å fordele tilskuddet på alle de tre
områdene; integrering, psykisk helse og eldre om det skulle komme relevante søknader.
Vårt forslag er å tildele 50 000,- til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke siden de har en
god plan på hva de ønsker at midlene skal brukes til. Vi foreslår å komme tilbake til Søgne
Demensforening til høsten, når vi antar at en har kommet lenger med å kartlegge
finansieringen.
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Søknad om tilskudd til Demensforeningen til Prosjekt Lysthus i Sansehagen
Budsjett til søknad fra Demensforeningen
Søknad om støtte - Kirkens SOS - Agder for kalenderåret 2017

SØKNAD OM TILSKUDDTIL INTEGRERINGSARBEID ved SALEMSVEIEN 2.
Vi ønsker å søke om tilskudd til vårt arbeid ved Salemveien 2, og henviser til midlene kommunestyret
vedtok 15. desember 2016 som er avsatt til formålet: «organisasjoner som driver frivillig arbeid innen
områdene integrering, psykisk helse og eldre» og som formannskapet skal forvalte.
Vi driver et omfattende arbeid for integrering av innvandrere i kommunen, og har gjennom vårt
arbeid kontakt med mellom 30 og 40 bosatte flyktninger og deres familier.

Prosjektbeskrivelse for Salemsveien 2 LIV
Salemsveien 2; Livskvalitet, Integrering og Vennskap (LIV), er et prosjekt som er basert på
lokal, frivillig innsats for å bidra til en varm velkomst, god integrering og økt livskvalitet for
innvandrere og flyktninger som bosettes i Søgne kommune. På bakgrunn av tidligere
erfaringer med flyktningarbeid, blant annet med frivillig arbeid knyttet til det midlertidige
flyktningmottaket på Åros, har vi et stort ønske og engasjement for å arbeide aktivt videre
med å bidra til integrering ved å skape nye, tydelige møteplasser og aktiviteter for våre nye
landsmenn og andre innbyggere i Søgne kommune og omegn. Vi mener at et inkluderende
nærmiljø som skaper møteplasser gjennom frivillighet i det sivile samfunn, vil samtidig bidra
til å bygge kjennskap og tillit mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, og forebygge
lediggang, sosial utstøting og radikalisering.
Det er menigheten, Søgne Misjonskirke som er hovedansvarlig for prosjektet, men
samarbeider tett med Søgne Frivillighetssentral for å gi et godt aktivitetstilbud der
innvandrere, flyktninger i sammen med etniske nordmenn som er bosatt i Søgne kommune
og omegn, oppfordres til deltagelse ut fra sine egne ressurser og interesser. I tillegg bidrar
introsenteret i Søgne kommune med rekruttering av deltagere til de ulike aktivitetene som
tilbys gjennom prosjektet Salemsveien 2 LIV. I 2016 har Søgne kommune vedtatt å bosette
40 personer, og fra og med 2017 er det vedtatt bosetting av 55 flyktninger og innvandrere i
kommunen. I tillegg til disse, har vi registret et stort antall beboere med innvandrerbakgrunn
i Søgne kommune som har behov for å bli integrert i lokalmiljøet.
Prosjektet ledes og koordineres av Alie Roland og Anne Torild Grimestad. Innsatsen til begge
lederne er beregnet å tilsvare to 60 % stillinger. I tillegg er det per dags dato knyttet 14 fast
frivillige til prosjektet og mange flere ønsker å bidrar ved behov. Disse faste frivillige vil bidra
totalt med arbeid tilsvarende 200 % stilling. Frivillighet knyttet til prosjektet er dermed
anslått å tilsvare 320 % stilling. Med dette prosjektet ønsker vi at Salemsveien 2 skal bli et
verdifullt supplement til det tilbudet som Søgne kommune er pliktet til å iverksette ovenfor
innvandrere som bosettes i kommunen. I vedlegg 1 beskriver vi nærmere hvordan
Salemsveien 2 LIV, kan bidra til å møte utfordringene som blir beskrevet i rapporten
«Helhetlig plan for inkludering og bosetting av flyktninger» fra Søgne kommune.
For å være et tilbud til alle innvandrere og flyktninger og andre beboere i Søgne og omegn,
så har vi per dags dato avtale om leie av huset i Salemsveien 2, som er et religionsnøytralt
møtested som ligger sentralt plassert i Søgne.
Vi ønsker å søke om midler til å drifte prosjektet Salemsveien 2 LIV. Vi mener at det vil være
samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på frivilligheten i prosjektet Salemsveien 2 LIV, da det
vil gi ca. 3 ganger så mange timer igjen som det tilretteleggingen krever.

Et slikt unikt samarbeid mellom flere ulike ideelle og frivillige organisasjoner for å utvikle
omfattende tilbud rettet mot innvandrere og flyktninger, som ikke finnes i det offentlige, vil
videre kunne fungere som en modell for andre organisasjoner som ønsker å starte liknende
arbeid i sine respektive kommuner. Den økonomiske verdien av dette ideelle arbeidet vil
være høy, men det viktigste er hva det vil bety for mottakerne av tilbudet; dvs. både
flyktninger og innvandrere, men også alle de andre innbyggerne i Søgne kommune som vil få
flere spennende og tilrettelagte muligheter til å bli kjent med våre nye landsmenn.
Aktivitetstilbud for Salemsveien 2 LIV:


Åpent hus for kvinner og barn. Det blir servert gratis kaffe, te og en enkel lunsj. Vi
lager mat og spiser sammen, leker med barna og lærer norsk. Vi har nivådelt
undervisning og kvinnene lærer å strikke, hekle og sy.
Tid: mandag, onsdag og torsdag, kl.11.00-14.00.
Hovedansvarlige; Alie Roland og Anne Torild Grimestad.



Sosialt samvær og norsktrening – åpent for alle (menn, kvinner og barn).
Tid: tirsdag, kl. 17.00-18.30.
Hovedansvarlige; Shabnam Malekmohammadie, Frode og Sissel Haavaag.



Fotballgruppe for menn, i Nygårdshallen
Tid: fredag, kl. 15.30-17.00.
Hovedansvarlig; Antonio Cassese Eikaas.



Dyrking i egen parsellhage.
Vi har startet planlegging av et parsellhage prosjekt, i samarbeid med Søgne
Frivillighetssentral. Flyktningene vil få mulighet til å dyrke sin egen parsell. Prosjektet
vil bli ledet av Elin Østraat og vil starte opp etter påske (se egen prosjektbeskrivelse).



Kles- og utstyrslager & utdeling av brød
Tid: innsamling og utdeling hver uke ved behov (kontinuerlig arbeid).
Hovedansvarlige; Alinde Brenne og Lillian Slåtvik



Ekstra aktiviteter/feiringer
Aktivitetene vi har hatt i vinter er: juleverksted, nyttårsfeiring, og innsamling –og
utdeling av 80 julegaver. Vi ønsker å kunne arrangere flere aktiviteter og feiringer i
2017, som festkvelder med internasjonal mat, musikk og dans. Vi ønsker også å
arrangere et julemarked til jul, der kvinnene kan selge det de har laget i strikket,
heklet og sydd, og mat de har laget.
VI ØNSKER OGSÅ Å ARRANGERE:



Sosiale og pedagogiske turer
Vi ønsker å ta flyktningene (de som er med på ÅPENT HUS, på norsktreningen på
tirsdager og på fotballgruppa) med på sosiale og pedagogiske turer, som f.eks: båttur
til Ny Hellesund, Gimle Gård, bowling, og på fotballkamp.



Trafikk kurs
Vi er i dialog med kvalifiserte trafikklærere, med et ønske om å kunne arrangere et
kurs for de som ønsker å øve på å ta førerkort. Her håper vi å kunne tilby
teoriundervisning og hjelp til øvelseskjøring.
DETTE ER HVA VI ØNSKER Å SØKE MIDLER TIL:
Smart TV (til undervisningen og sosialt
samvær, f.eks.se fotballkamper sammen)
Komfyr til matlaging
Midler til parsellhageprosjektet (se eget
vedlagt budsjett)
Midler til turer –sosialt og pedagogisk
Undervisningsmateriell (bøker,
konkretiseringsmateriell)
2x parkbenker (til å ha utenfor Salemsvn.
2)
Lekestativ med rutsjebane (til å ha i
hagen på Salemsvn. 2)
Midler til ekstra aktiviteter og feiringer
Midler til trafikk kurs
TOTALT

7 000 kr
7 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
3 800 kr
20 000 kr
5 000 kr
122 800 kr

VEDLEGG 1
Søgne Kommune har gitt uttrykk for flere utfordringer når det gjelder
integrering. Disse er beskrevet i «Helhetlig plan for bosetting og inkludering av
flyktninger 2016-2019.»
Vi ønsker å bidra til å møte disse utfordringer:
1. Ikke nok språk- og praksisplasser. Vi kan tilby språkpraksis plasser og
arbeidstrening: matlaging, assistent lærer, vasking.
2. Økende radikalisering. Vi ønsker å være et forebyggende tiltak ift. økende
radikalisering i Norge. Vi blir kjent med hverandre og skaper relasjoner.
3. Ikke tilfredsstillende skoletilbud for «de som faller utenfor» på Birkelid. Vi tilbyr
undervisning av kvalifiserte lærere, også for de som av ulike grunner (fysisk, eller
psykisk) ikke er på Birkelid.
4. Mangel på språkarena -for få deltar i kultur og fritidsaktiviteter. Vi tilbyr en
språkarena, og hjelper våre brukere til å delta i kultur og fritidsaktiviteter.
5. Utfordringen etter avslutning på introduksjonsprogram hvis de ikke har jobb å gå
til. Norsk kunnskapene er for svake. Vi tilbyr en trygg arena der innvandrere kan
bruke sine ressurser, og øve på sine norsk kunnskaper.
6. Komme i kontakt med lag og forener. Vi hjelper flyktningene til å bli kjent med
kulturlivtilbud og fritidsaktiviteter som finnes i kommunen.

PROSJEKT PARSELL
SØGNE 2017
"De som arbeider sammen, snakker sammen"
PROSJEKTET:
Prosjekt Parsell er et samarbeide mellom Salemsveien 2 v/Alie Roland, jordeier Grethe Ruud
Åtland, og Søgne Frivilligsentral v/ Rachel Caroline Papa og Elin Østraat.

Prosjektet skal gi flyktninger og asylsøkere som bruker Salemsveien 2 som
aktivitetssenter, muligheten til å dyrke blomster, grønnsaker og urter på hver sin
parsell.
Prosjektet planlegger oppstart i april 2017, og denne planen har som utgangspunkt at 10 personer
ønsker å delta. Skal flere enn 10 være med, må vi ha flere frivillige med.
INSPIRASJON OG ERFARINGER:
I fjor startet frivillig i Lillesand, Kari Danielsen, opp et helt tilsvarende prosjekt på Møglestu ved
Lillesand. Hennes erfaringer fra i fjor ligger til grunn for denne planen, og jeg ønsker også å følge
oppstart på Møglestu i år for å lære mer.
LITT OM MØGLSESTUPARSELLENE I 2016:
• 10 asylsøkere deltok, alle menn.
• De betalte ingen leie for jorda, og alle utgifter ble dekket av Blomstrende Sørland v/Arne Aarflot
via prosjektet "Grønn trivsel" (et prosjekt som har som mål å skape integreringsfremmende
aktiviteter for beboere i asylmottak og bosatte flyktninger).
• De hadde et budsjett på totalt ca 30.000,- . Inkludert i dette budsjettet var et veksthus på 25 kvm
for dyrking av tomater og agurk. Basisbudsjettet (utenom veksthuset) økes noe i år, basert på
erfaringene de gjorde i fjor.
• Gartner Erling Gittmark i Lillesand var avgjørende for at prosjektet ble vellykket. Han bidro med
fagkunnskap, planter og frø.
• Parsellene var på ca 15 kvm pr person.
• Høsten 2016 deltok alle som ville på et kurs i norsk grønnsaksdyrking i regi av Blomstrende
Sørland, med lærer fra Søgne videregående: Gartner Aud Maren Rosseland.
• PROSJEKTET VAR KREVENDE, MEN SVÆRT VELLYKKET. NY SESONG STARTER
DERFOR OPP IGJEN 23.MARS 2017.

Prosjekt Parsell Søgne
ØKONOMI:
Til oppstarten foreslår jeg et budsjett på totalt kr. 15 000,- (med solide redskaper), eller kr. 10.000,(med billige redskaper). Jeg inkluderer ikke veksthus etter samtale med Vibeke Simensen i
hagelaget 14.mars i år. I tillegg til disse 15 000,- kr kommer leie av jord på 8 500,-.
Budsjettet på 15 000 vil brukes til:

-

Ekstra jord?
Vannslange med trommel
4 vannkanner
4 spader stor Fiskars
1 greip Fiskars
2 jernriver Fiskars
2 plenriver Fiskars
5 lukekloer Grouw
5 plantespader Grouw
Feiekost (til redskapsbod etc)
2 stikkspader Solid
2 trillebårer Fiskars
Oppbindingsbånd
Økologisk gjødsel
Dekkeduk
Vekstduk
Liten whiteboardtavle for å kunne tegne og forklare.
Planter og frø?
Eventuelt benker og bord ved overskudd.

På Møglestu gjorde de det altså slik at ingen betalte noe for parsellen, og de betalte heller ikke for
planter og frø. Dette fordi asylsøkere har så begrenset med penger, at utgifter ville kunne føre til at
de ikke ble med på prosjektet.
Jeg håper styret i Frivilligsentralen kan ta den endelige avgjørelsen om hva som bør og kan
dekkes, og at reglene blir helt like for alle som deltar.
AKTUELT Å DYRKE:
Alle skal i utgangspunktet få dyrke det de vil, men Norsk Landbruksrådgivning i Agder anbefaler
følgende vekster for å unngå risiko for sykdommer etc. (Det er for eksempel ikke tillatt å plante frø
fra andre land i Norge, og det er forbudt å plante potet flere steder - blant annet i Parsellhagene på
Dømmesmoen. Dette fordi sykdommer i poteter er ekstremt smittsomme.)
I utgangspunktet tenker jeg at hver parsell er 10-15 kvm, og at vi deler dem inn i forkant når vi vet
hvor mange som vil være med.
Anbefalte vekster:
TOMAT - AGURK - SQUASH -BØNNER - JORDSKOKK - MAIS - PURRE - SALAT - REDDIK GULRØTTER - DIVERSE URTER - LØK - RAMSLØK - KÅL

Astrid Gissinger i Norsk Landbruksrådgivning Agder bør være vår rådgiver på hva vi kan
plante.
I tillegg er Edith Leland i Søgne Hagelag rådgiver på planlegging og drift.
FRAMDRIFTSPLAN - PROSJEKT PARSELL SØGNE:
ONSDAG 5.APRIL KL. 17.00:

INFOMØTE I SALEMSVEIEN 2
På dette møtet bør vi ha tolk! Jeg skal etter beste
evne visualisere og forklare, men jeg tror vi skal
sørge for at flest mulig forstår mest mulig - med tolk.
Alie bør vurdere hvor mange tolker vi trenger: Til

stede
kan det være folk fra Iran, Afghanistan, Syria, Eritrea,
Somalia og Palestina....:-D
UKE 14-15-16-17:

Påmelding fra de som vil ha parsell.

UKE 16 og 17:

Innkjøp av basispakke for oppstart

ONSDAG 26.APRIL KL.17.00:

FØRSTE SPADETAK!
- fordeling av parseller
- så frø
På denne samlingen bør det også være tolk(er) til
stede. I tillegg bør Edith Leland være med, og kanskje
Aud Maren fra gartneriet for å selge frø og planter?

Videre utover våren:

I uke 17/18 kan Elin være der 2-3 timer hver dag,
og fra uke 19 vil Elin være der fast fra 15 - 19 på
onsdager, og ellers ved behov.

HVEM GJØR HVA:
GRETHE/VIBEKE:

Definerer visuelle krav til parsellene, og krav til biologi og økologi i
parsellene
- innen 20.mars?
Klargjør jordstykket med gangvei(er) mm - innen 1.april?

RAKEL:

Skaffe budsjett for oppstart - gjerne i samråd med Arne Aarflot/
Grønn Trivsel.
Diskutere leie/utgifter for flyktninger/asylsøkere med styret
- innen 1.april

ALIE:

Vurderer behovet for tolk til info og oppstartmøte. Finner tolker?
Ta i mot påmelding fra de som vil ha parsell.
Ta i mot leie for parsell - i samråd med Rakel.

ELIN:

Oppretter kontakt med Teknisk etat i Søgne kommune informere om prosjektet.
Kontakter gartner Aud Maren Rosseland på Søgne VGS sørge for tilgang og evt salg av planter og frø.
Oppretter kontakt med Astrid Gissinger i Norsk Landbruksforskning Agder.
Forbereder infomøte og oppstart.
Handler inn startpakken dersom budsjettet går i orden.

DETTE BLIR KAOTISK, LÆRERIKT, MORSOMT - OG VIKTIG!
-Elin Østraat
Søgne, 15.mars 2017
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Søknad om

tilskudd til
frivillige
organisasjoner

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
flf 38 05 55 55

Søknadsfrist
lnformasjon
om søker:

115-2O17

Navn/foren ing/institusjon/organ isasjon

:

Søgne Demensforening

Tlf/mob:

997 1 1412

Adresse:

Kontaktperson:

Telandsveien 226

Berit Eikaas Ukkelberg

e-post adresse:

Kontonummer:

beukkel@online.no

30901 201028

Litt om søker:
Vi er en frivillig organisasjon som har som formål å øke liv$kvallitet til demente, slik
at de kan opprettholde funksjoner lengre. Skape verdighet.

Målgruppe:

Målsetting:

Aktivitet:

Hvem er tiltaket spesielt rettet mot, hva vil bli gjort for å gjøre
prosjektet kjent for målgruppen:
Målgruppe er demente og deres pårørende og andre beboere på
omsorgsenteret.

Hva ønskes oppnådd:
Vi ønske å skape en helhet i eksisterende sansehang ved å sette opp
et lysthus.

Beskrivelse av arbeidet organisasjonen gørl en spesiell aktiviteU
prosjekt: (legg med vedlegg om det er ønskelig)
Vi har et samarbeid med frivilligsentralen om "Prosjekt Ruslevenn"
som inkluderer ungdomskole elever med skolefaget "innsats for
andre". Dette er et fag som varer hele året.Det gis karakter i faget.
Noen av elevene har fulgt opplegget i tre år. Dette gir god kontinuitet.

Hva skal midlene gå til:

Aktivitet /prd§iekt linvesteri nq :

Beløo:

Prosjekt Lysthus

Totalt:

150.000

250.000

Utkast til budsjeff:

nntekter

Eqenandel

K,70.000

Tilskudd fra Søgne
Kommune

Kr.150.000

Tilskudd fra andre

Kr.3o.ooo

Andre inntekter fra

Kr.

Sum inntekter:

K,

250.000

Utgifter
Lønn oo honorarer

Xr.0

Andre driftsutgifter

Kr.150,000

lnvesteringer

Kr.

Andre utgifter

Kr,

Sum utoifter

03.04.2017
Underskrift

B"til ri hggl u l,hglP-gr.g

K,.

o

150.000

_

.

A

0

T//
Søgne

kommune

23.11.16

SØKNAD OM STØTTE
Kirkens

SOS, Agder

søker

med dette

om kr 5.000,-

for kalenderåret

2017.

Kirkens SOS Agder har i dag 100 frivillige som stiller gratis på vakter døgnet rundt for å snakke på
telefon

og chatte

medmennesker

med mennesker

som synes livet er vanskelig.

Vi redder

liv - og våre frivillige

er

på telefon og chat som kan bidra til å gjøre livet bedre for mange.

Kontoret på Agder er den nest eldste avdelingen i Norge, og ble stiftet i 1976. I løpet av disse 40
årene

har vi tatt

imot over 350.000

telefon

og henvendelser

på chat. Alle som kontakter

Kirkens

SOS blir møtt av en frivillig medarbeider - et medmenneske som er tilstede fordi han eller hun ønsker
det- ikke fordi de får betalt. Det gjør noe med møtet som skjer. Det skaper en ekte tilstedeværelse
som oppleves støttende og styrkende. Vi i Kirkens SOS er verken terapeuter
medmennesker
kontakt

med unike historier,

nøyaktig

er ulike. Noen er usikre, ensomme,

slik som innringerne

syke eller redde.

Andre

eller læremestre, vi er

og innskriverne.
tenker

De som tar

på å ta sitt eget liv. Hver

innringer og innskriver er også lik. Felles for alle som kontakter oss er at de har det vanskelig og
trenger en som har tid til å lytte.
Kirkens SOS er, og ønsker å fortsette å være, en samfunnsaktør som tar ansvar. I tillegg til å være
en akutt krisetjeneste, er vi også en av landets største forebyggende teletjeneste! Vi drømmer om
at Kirkens SOS fortsatt i mange år fremover kan utdanne og styrke frivilligheten i vår landsdel, og at
enda flere kan få gleden av å møte et lyttende medmenneske i telefonen i de aller mørkeste timer.
Vi håper dere vil være med i vårt arbeid og på forhånd takk for støtten.

Beste hilsen

fra Asle E. Bjorvatn,
daglig leder Kirkens SOS Agder
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