KILDEN 27.–28. oktober

JUBILEUMSKONFERANSE

KICK SCENE 27. oktober

JUBILEUMSKONSERT

Ungdom og psykisk helse • Arbeid og psykisk helse

BERTINE ZETLITZ

J U BILE U MS PROGRA M

27.–30. OKTOBER 2016 KRISTIANSAND/ARENDAL
27. – 30. oktobe r Kristi a n s a n d/A re n d a l

JUBILEUMSKONFERANSE

Kirkens SOS Agder markerer 40 års arbeid på Agder. Kontoret har fra 1976 og til i dag tatt
imot over 360.000 samtaler. I 2015 tok kontoret imot over 17.500 telefoner og henvendelser.
Vi redder liv – og våre frivillige er medmennesker på telefon og chat som kan bidra til
å gjøre livet bedre for mange. Våre frivillige kurses og gjør en viktig samfunnstjeneste
for medmennesker som trenger noen å snakke med. Både frivillige og de som ringer er
anonyme for hverandre.

27. – 28. OKTOBER Kilden, Multisalen, Kristiansand
JUBILEUMSKONFERANSE
TORSDAG 27. OKTOBER 11.00–16.00

DAG 1

Velkommen til konferansedager, forestillinger, konsert og gudstjenester!

TE M A: UNG DOM OG P SYKISK HELSE
Konferansier: ordfører Gro-Anita Mykjåland, i Jubileumskomiteen

«KONDOLERER» – UTDRAG FRA FORESTILLINGEN

Gro-Anita Mykjåland

11:00-12:00
LUNSJBUFFET PÅ KILDEN i foajeen.
12:00
UNGDOM OG PSYKISK HELSE

Else Kåss Furuseth

Lene Hopland Bergset, fagansvarlig Kirkens SOS.
Lene Hopland Bergset er fagansvarlig nasjonalt for Kirkens SOS-tjenester: telefon, chat
og melding. Hun deler erfaringer Kirkens SOS har med ungdommers utfordringer fra
krisetjenesten.

16:00–17:00
STOR TAPASBUFFET I KILDEN

Kilden disker opp med stor, deilig tapasbuffet i foajeen.

Lene Hopland Bergset

17:00–18:30 FORESTILLING:

VILDANDEN Med utsikt til innsikt – en reise i indre landskap

UNGDOM – UTENFORSKAP OG EKSTREMISME

Johanne Marie
Benitez Nilsen

Johanne Marie Benitez Nilsen, Kristiansand kommune
Ungdom søker gjerne tilhørighet, men kjenner ofte på en form for utenforskap, i følge
Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand
kommune. Noen søker tilhørighet i ekstreme miljøer, som kan føre til deltakelse i voldelig
ekstremisme. Johanne gir oss innsikt i utfordringene for mange ungdommer, og kommunens
forebyggende arbeid for mangfold og inkludering.

Tone Dietrichson, kunstner
Tone Dietrichson gir oss sin spesielle og personlige tolkning av alle karakterene i stykket
Vildanden; hvem de er, og hvorfor de håndterer livene sine som de gjør. Kan vi kjenne oss igjen?
Og har vi noe å lære av dette stykket som er skrevet for 129 år siden?
Tone Dietrichson

ANGSTEN FOR ET HELT ALMINNELIG LIV – FILM

Vilde Stedal Kalvik

Else Kåss Furuseth, skuespiller
Vi får se utdrag av forestillingen «Kondolerer», en komedie om sorg. Forestillingen har
gitt Else utmerkelser for hennes åpenhet om et tabubelagt tema: selvmord, og det å leve
videre når det utenkelige har rammet. Hun ble for «Kondolerer» tildelt Wenche Foss’
ærespris. Forestillingen har gjennom flere år gått for fulle hus på Nationaltheatret i Oslo,
og har vært på turné rundt i Norge.

Tone forteller hele hendelsesforløpet med humor og varme. Hun setter karakterene
inn i dagens samfunn, og det er livets scene vi møter når hun så raust deler også av
eget liv og erfaringer.

20:00
BERTINE ZETLITZ -JUBILEUMSKONSERT

Vilde Stedal Kalvik, hovedperson i filmen
– Mange unge sliter med angst for ikke å lykkes. Når alt er mulig og alle skal «lykkes i alt»,
blir fallhøyden stor. Det skal veldig lite til før de føler at de feiler. Det er en diagnose på
min generasjon, sier hovedpersonen i filmen, Vilde Stedal Kalvik (26) fra Kristiansand.
Hun gir i filmen et alvorsfylt, ironisk og svart humoristisk portrett av sin egen generasjon.
Vilde intervjues på scenen i etterkant av filmvisningen. Produsert av Dokufilm as.

Kirkens SOS inviterer til jubileumskonsert på Kick Scene i Kristiansand.
Billetter kan bestilles på kick.ticketco.no – se mer informasjon lenger bak i programmet.

Bertine Zetlitz

JUBILEUMSKONFERANSE, KILDEN, MULTISALEN
FREDAG 28. OKTOBER 8.30–13.00

DAG 2

TEMA:

ARBEID OG P SY K ISK HELSE
TUNG JAKKE – film

Chatrin (29) ønsket å ta sitt eget liv,
men ringte Kirkens SOS først, og det reddet trolig livet hennes.

Livirén Bratterud, regissør
Livirén har som personlig agenda å avstigmatisere psykiske
lidelser. Hun viser sin film «Tung jakke», som ble lansert i mars i
år. Dokumentarfilmen startet som hennes eksamensfilm og ble
kjøpt av NRK. Den har blitt plukket ut til en rekke festivaler og
har allerede vunnet flere priser. I filmen møter vi den 32 år gamle
alenepappaen Jonas som i mange år har levd med angst og
vanskeligheter knyttet til diagnosen bipolar 2. Vi får bli med ham
på en reise hvor han prøver å bryte vante mønstre og overvinne
sosial angst.

Asle E. Bjorvatn, daglig leder i Kirkens SOS Agder, forteller om tilbudet fra Norges
største krisetjeneste i Agder-avdelingens jubileumsår. Chatrin deltar.

HVORDAN TENKER ARBEIDSGIVER?

Chatrin

HVEM RINGER KIRKENS SOS?

Asle E. Bjorvatn

Livirén Bratterud

Jan-Erik Narvesen

VI SEES I MORGEN!

Kristin Eldor, arbeidsgiverlos, og
Bjørnar Johnsen Øybekk, IA-rådgiver, NAV Vest-Agder

Kristin Eldor

JAVEL – DU HAR FÅTT SPARKEN?

NAV Vest-Agder retter fokus på det å være tilstede som arbeidsgiver når mennesker
kommer ut av kurs. NAVs kompetansepakke for arbeidslivet støtter IA-avtalens mål om
å forhindre utstøting og øke inkludering.
Arbeidsgiverlosen skal bidra til økt kunnskap om psykiske helseproblemer i arbeidslivet,
og kurspakken «Sees i morgen» styrker arbeidsgivere i møte med ansatte som strever.

Jan-Erik Narvesen, personaldirektør
Hennig-Olsen Is er IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og har jobbet aktivt i mange år med
å legge til rette for arbeidstakere som strever psykisk. Personaldirektør Jan-Erik Narvesen
deler raust fra bedriftens erfaringer og tilbud til ansatte. Jan-Erik har erfaring fra HR,
ledelse og organisasjonsutvikling fra bl.a. Gyldendal Norsk Forlag, Otera Entreprenør og
Hennig-Olsen Is. Narvesen er også frivillig i Kirkens SOS Agder.

Dag Nordbø

Dag Nordbø, prest og tidl. kommunikasjonsdirektør
Dag Nordbø har bakgrunn som prest i Tromsø og Kristiansand. I perioden som prest og
domprost i Kristiansand ledet han arbeidet med opprettelsen av Kirkens Bymisjon. De
siste årene har han jobbet i NOV Norway, som direktør med ansvar for lederutvikling,
kommunikasjon og samfunnsansvar. Nordbø deler erfaringene han har fra nedbemanning
av flere hundre mennesker i NOV.

Bjørnar Johnsen Øyebekk

12:00 – 13:00
Lunsjbuffet på Kilden i foajeen.

VI TRENGER FRIVILLIGE
Anne Marie Almedal gir oss vakre kunstneriske innslag begge konferansedagene.

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det én av tre som ikke får svar.

Almedal er kjent som frontfigur og låtskriver i Velvet Belly og for sine vakre bidrag til film
og TV-serier, blant annet tittellåten til «Himmelblå» og «Come wander with me». Under
Kirkens SOS Agders Jubileumskonferanse på Kilden spiller hun sammen med Nicholas
Sillitoe, som er anerkjent både som filmkomponist, produsent og medmusiker.

Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
Å snakke med folk om livet gir mening.
RING SOS 22 40 00 40

Anne Marie Almedal

FREDAG 28. OKTOBER: FORESTILLING:

J UB I LE UMS KO N FE RA N S E

AN N E FRANK S SØS K E N
KILDEN, Intimsalen kl. 19:00

PÅM E L D I N G

Kirkens SOS Agder anbefaler å få med seg denne aktuelle forestillingen fra Agder Teater.

Flyktningebølgen gjennom Europa bringer frem det verste og beste i oss.
Kommentarfelt på nettet fylles med hat og kjærlighet. Forståelse og frykt. I Anne
Franks søsken flytter vi kommentarfeltene opp på scenen. Vi møter en flyktning.
En Odins soldat. Og en helt vanlig, travel småbarnsmor. Hvor forskjellige er de
tre egentlig, når alt kommer til alt?

Billetter: kilden.com

LØRDAG 29. OKTOBER, 10:00–15:00

Meld deg på jubileumskonferansen: www.kirkens-sos.no/agder
Kjøp billett til jubileumskonsert med Bertine Zetlitz
på Kick Scene: kick.ticketco.no
Kjøp billett til Kildens forestilling Anne Franks søsken her: kilden.com

•
•
•
•
•
•

KONFERANSEPAKKE kun kr. 1250,-: 2 dager inkl. lunsj begge dager
KONFERANSEPAKKE 2 DAGER kun kr 1500,- : 2 dager Inkl. 2 lunsj/
middag og forestilling ved Tone Dietrichson
TORSDAG 27.10 DAG 1: kr 650,- inkl. lunsj
FREDAG 28.10 DAG 2: kr 650,- inkl. lunsj
TORSDAG 27.10: Middag/tapasbuffet på Kilden: kr 250,- (drikke utenom)
TORSDAG 27.10: FORESTILLING ved Tone Dietrichson: kr 150,-

V I F LY T T E R U T PÅ GATA
KIRKENS SOS JUBILEUMSMARKERING
I MARKENSGATE, KRISTIANSAND

Vi flytter vårt vaktkontor ut i gata. Stikk innom og ta en prat, og se hvordan vi arbeider.
Dampbageriet – Bageren i byen – deler ut jubileumsbakverk og spretter

jubileumskake fra kl. 12:00.

Velkommen!

SØNDAG 30. OKTOBER, 11:00

J U BIL EUM SG UDSTJENEST ER
KRISTIANSAND DOMKIRKE

J U B I L E U M SH OT E L L
Hotel Norge, vårt jubileumshotell og sponsor, tilbyr gode rom, deilig frokost
og meget gode priser dersom du ønsker å overnatte. Du bestiller selv på
telefon 38 17 40 00 eller e-post: firmapost@hotel-norge.no
Bookingkode: KIRKENS SOS
JUBILEUMSPRIS: Enkeltrom : Kr. 700,- / Dobbeltrom: Kr. 800,-

27. – 3 0. o k to be r Krist ia n s a n d/A re n d a l

Gudstjeneste ved daglig leder Asle E. Bjorvatn i Kirkens SOS Agder, tidligere sogneprest,
og Linn Mørland, kateket i Hånes menighet, Kristiansand.

TREFOLDIGHETSKIRKEN I ARENDAL

Gudstjeneste ved Leif Jarle Theis, generalsekretær i Kirkens SOS i Norge, tidligere daglig
leder for Kirkens Bymisjon i Bergen med bakgrunn fra lokal prestetjeneste i Fjell prestegjeld
på Sotra og som forbundsstyreleder i Norges KFUK-KFUM.
TUSEN TAKK FOR JUBILEUMSGAVER:

I jubileumsåret består Kirkens SOS Agder av tre ansatte og har kontor både i Arendal
og Kristiansand. 100 frivillige fra begge Agder-fylkene stiller til dugnad etter skolering og
kurs og tar imot telefoner og chat fra mennesker som ønsker å snakke med andre om sine
utfordringer i livet.
Jubileumskomiteen: Steinar Nørstebø (styreleder) Ann-Kristin Olsen, Espen Albert,
Gro-Anita Mykjåland, Lene Hopland Bergset, Jan-Erik Narvesen, Asle E. Bjorvatn (daglig
leder) og Ragna Marie Henden (prosjektleder for jubileet)

• Beckmann
• CDI Global
• Dampbageriet
• Deloitte
• DNB
• Fellesrådet Agder

• Froland kommune
• Hennig-Olsen Is
• Hotel Norge
• Kiwanis Kristiansand
• Lyngdal kommune

• Rasmussengruppen
• Songdalen kommune
• Sparebanken Sør
• Tellefsen
• TO Slettebøe

JUBILEUMSKONSERT
TORSDAG 27. OKTOBER KL. 21:00 KICK SCENE i Kristiansand

B ER T IN E ZET LIT Z
akustisk sett

En konsert som viser en ny og sårbar
side av Bertine, med kun akustiske
elementer, piano og gitar. Her får
hits som «Girl like you» og «Fake yor
Beauty» et nytt og mer personlig uttrykk.
Den nye låta «På kanten» er dedikert
Kirkens SOS.
– Man ringer en krisetelefon når det
er krise, ikke for moro skyld. Man
ringer når man er dypt fortvilet og
ikke har noen å snakke med. Sangen
«På Kanten» ble skrevet om dette.
Om en ung mann som ikke orker
mer, fordi han har blitt avvist av
sine aller kjæreste på grunn av sin
legning. Dette er stadig en realitet
i 2016, noe jeg finner absurd.
Om jeg kan være med å øke
oppmerksomheten rundt dette
temaet i samarbeid med Kirkens
SOS, gjør jeg det. Med stor glede!
– Bertine

BERTINE ZETLITZ
Billetter: kick.ticketco.no

Kr. 290,-

