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Nattens krevende langsomhet 

Natten er tung for mange. Mørke og stillheten bekrefter ensomheten. Tankene finner ikke ro 
og timene til dagen våkner, er lange. Å ha et menneske å snakke med i nattens krevende 
langsomhet, har vært redningsbøyen for mange. Kirkens SOS er der alltid – også når livet er 
som mørkest – fordi noen har sagt ja til å være frivillig.  Derfor var det en stor glede for alle i 
Kirkens SOS å motta Frivillighetsprisen 2017. Kåringen 5. desember og anerkjennende 
omtale i media var et uforbeholdent takk til alle 1.000 frivillige fra FrivillighetsNorge og 
offentlige representanter, til dem i Kirkens SOS som dag og natt holder krisetjenesten åpen. 
Det er motiverende og inspirerende at krisetjenesten vår blir lagte merke til og satt pris på. 

«Får du ikke betalt for å snakke med meg midt på natten? Hvorfor gidder du det, egentlig?» 
fikk en innringer innskytelse til å si til en av Kirkens SOS sine frivillige en natt. Det er ikke rart 
spørsmålet kommer, og vi kan følge det opp og spørre: Hva er det som motiverer?  

Motivasjonen for frivillig arbeid, kan være noe ulik fra person til person, men for de fleste er 
opplevelsen av å gjøre en forskjell, en viktig motivasjonsfaktor. Det samme er gleden over å 
lære noe om seg selv og eget liv fordi tjenesten øker selvinnsikten og utvider horisonten. 
Men kanskje den viktigste motivasjonsfaktoren over tid, er den gode følelsen av å vite at jeg 
er med på en felles mobilisering for godhet og nestekjærlighet. Mine bidrag er del av et 
oppdrag som er større enn meg selv, - og jeg har en plass.  

Takk til alle frivillige. 

Men også en stor takk til alle ansatte og styrene. Gjennom iherdig arbeid med rekruttering 
og oppfølging blir de frivillige sett og tatt vare på. Det fremmer kvalitet og slitestyrke. 
Gjennom arbeid med økonomi, turnus, samtaler, opplæring, veiledning, fester og fagdager, 
gjør de ansatte og styrene alt de kan for å ta vare på motivasjonen hos de frivillige. Og vi 
lykkes i stor grad. Derfor er også noen på vakt i nattens krevende langsomhet. 

Sammen utfører vi et viktig oppdrag. For mange er vi den avgjørende redningsbøyen. Takk til 
alle motiverte medarbeidere i sos-familien landet rundt som tar ansvar og bidrar.  

Leif Jarle Theis, generalsekretær Kirkens SOS 



Årsmelding 2017 

Kirkens SOS i Rogaland ble etablert i 1980 og er tilsluttet sammenslutningen Kirkens SOS i 
Norge. Her er to vaktsteder: Vaktrom Stavanger og vaktrom Haugalandet. 

Mange tar kontakt  
I 2017 besvarte Kirkens SOS i Rogaland 14 799 telefonhenvendelser, og 1328 
chattehenvendelser. Det er en nedgang på 1823 telefonsamtaler og en økning på 609 
chattesamtaler fra 2016. Dette skyldes i hovedsak at vi har færre frivillige til å bemanne 
telefontjenesten vår, men stadig flere til å bemanne chat. Omtrent like mange kvinner og 
menn ringte, og de fleste var i alderen 40 – 60 år. Stavanger betjente chatten to dager i 
uken, hvor alderen på de fleste som tok kontakt var 10-19 år.  

Temaer som tas opp  
Psykiske problemer, ensomhet, mellommenneskelige forhold, fysiske problemer, tro/bønn, 
rusmisbruk, sorg/tap, vold/overgrep var temaer som ble tatt opp. Tanken på å ta sitt eget liv 
var tema i mange av samtalene på telefon, og i ca 50% av samtalene på chat.  

Tjenesten er basert på frivillige, og ved utgangen av 2017 var det om lag 75 frivillige 
medarbeidere som i gjennomsnitt tok to vakter pr måned. Den frivillige aktiviteten utgjør ca 
7 årsverk. Kirkens SOS har som målsetting at de som kontakter oss skal bli sett, støttet og 
styrket av et medmenneske. De er også sikret full anonymitet.  

I 2017 var hovedtema: Kirkens SOS: en medvandrer når krisen er der. 
Gjennomførte tiltak: 

• Vært tilstede på aktuelle arrangementer som Schizofrenidagene 2017,
Russetreffet i Kongeparken, markeringer av verdensdagen for
selvmordsforebygging sammen med Velg å Leve, og verdensdagen for psykisk
helse.

• Hatt et godt samarbeid med organisasjoner som Velg å Leve og TIPS.
• Deltatt aktivt på ulike samlinger sammen med resten av Kirkens SOS-

sammenslutningen.
• Gjennomført to innføringskurs i Stavanger og et i Haugesund. Dette har gitt oss

cirka 20 nye frivillige medarbeidere.
• Deltatt i og gjennomført giverkampanjen «Ensomheten tar ikke ferie» sommeren

2017.
• Besøkt menigheter og informert om Kirkens SOS.
• Deltatt på budsjetthøringer i Stavanger og Sandnes kommune.
• Etablert et nytt IKT-system, sammen med de øvrige SOS-sentrene.



Frivillighetsprisen 2017 
I november ble de frivillige i Kirkens SOS tildelt Frivillighetsprisen for 2017. Prisen er til alle 
de vel 1000 frivillige som til sammen utgjør Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon 
og internett.  

Frivillighetsprisen er en hederspris som deles ut årlig til en person, lokal forening eller en 
gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen ble delt 
av ut av en bredt sammensatt jury. Det ble også gjennomført en avstemning på forhånd som 
dannet grunnlag for juryens beslutning.    

De frivillige i Kirkens SOS ble tildelt frivillighetsprisen for 2017. Foto: Frivillighet Norge 

Økonomi 
Som det fremgår av regnskapet viser tallene for 2017 at vi kommer ut med et overskudd. Det 
vitner om god økonomistyring og et aktivt engasjement for å skaffe midler til driften. Dette 
engasjementet gir avkastning, for eksempel gjennom at Rogaland fylkeskommune i 
økonomiplan for 2018-2021 har vedtatt å tildele Kirkens SOS i Rogaland 220 000 kr årlig de 
neste fire årene. Det gir oss enda bedre forutsetninger for å planlegge langsiktig og 
strategisk. Det vil være en viktig målsetting for senteret å sikre enda mer forutsigbare 
økonomiske forhold også i 2018. Vi er helt avhengige av støtte fra våre eiermenigheter, og vi 
utfordrer dem til å tilgodese Kirkens SOS i Rogaland med to offer i året, ett om våren og ett 
om høsten. 



Organisasjon 
Kirkens SOS i Rogaland er organisert med Representantskap, styre og administrasjon. 

Representantskapet for Kirkens SOS i Rogaland. 
Representantskapet har 57 medlemmer. Rogaland fylkeskommune, 
kommunene Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og menighetene innen disse 
kommunene, Det norske Diakonforbund, Stavanger KFUM/KFUK, Ynglingen, Kirkens 
Bymisjon, alle menighetene innen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær, samt Klepp 
og Nærbø sokn, Stavanger domprost, Stavanger biskop og Stavanger bispedømmeråd. 
Leder av representantskapet er Oddbjørg Keilegavlen. Nestleder Asbjørn Finnbakk. 

Styret for 2017   
Eilert Lunde, styreleder 
Klara Espeland, nestleder   
Mari Væhle Hauge Kristoffersen, frivilliges representant vaktrom Stavanger 
Tor Kjell Mosaker, frivilliges representant vaktrom Haugalandet 
Magne Skinderviken, vara for frivilliges representanter (begge vaktrom) 
Hans Petter Nordal, styremedlem 
Elisabeth Håmsø, styremedlem 
Marthe Kristine Østerud Bjerke, fylket/kommunenes representant 
Gunnar Aase, personlig vararepresentant for fylket/kommunenes representant 
Svein Helgesen, 1. varamedlem 
Liv Velde Hovtun, 2. varamedlem

Signe Bøe Trodahl
Daglig leder

100 %  

 Per Inge Veggeland      
Konsulent/nestleder

100 %
(til 1.aug)  

 Håkon F. Hetland 
 Konsulent/nestleder

100 %
(fra 1.sept) 

Eilert Lunde
Styreleder 

 Audhild G. Nærland  
   Kontormedarbeider 

 Kirsti Sand 
Medarbeider 
Haugalandet

20 %
       50 %        

 Oddbjørg Keilegavlen
 Leder representantskapet

Ledere og ansatte i Kirkens SOS i Rogaland





Vi støtter det viktige arbeidet til Kirkens SOS 

Eilert Lunde AS        Madlakrossen 6-8 AS 

Kirkens SOS i Rogaland: Vaktavdeling: Stavanger og Haugalandet, Postboks 3060 Hillevåg, 4095 
Stavanger, Mob. 971 70 995 • rogaland@kirkens-sos.no • www.kirkens-sos.no • Org.nr. 971 340 142 



Kirkens SOS i Rogaland 
Postboks 3060 Hillevåg

4095 Stavanger

Nettsider: kirkens-sos.no/rogaland
E-post: rogaland@kirkens-sos.no

Telefon: 971 70 995 

Vi er her. Alltid.
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