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Årsmelding 2019  Kirkens SOS Agder  

 20.864 besvarte henvendelser via telefon og SOS-chat i Agder 
 184.125 besvarte henvendelser nasjonalt i 2019  

Kirkens SOS sitt oppdrag er å være tilgjengelig for den som er i krise med et særlig formål om å 
forebygge selvmord. Behovet for en samtalepartner gjelder mange mennesker i Norge, i vårt fylke, i 
vår by, i vår gate, ja det gjelder deg og meg. Kirkens SOS er her for alle. Alltid. 

Hva vi gjør 

 Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett.  
 Kirkens SOS Agder er det tredje største senteret i landsorganisasjonen som teller 11 senter til 

sammen fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør.  
 Tilgjengelig via nasjonalt telefonnummer 22400040, SOS-meldinger og SOS-chat.  

SOS-meldinger besvares innen 24 timer. Agderkontoret svarer ikke på dette.  
 Tjenesten i vårt fylke utføres fra egne vaktavdelinger i Arendal og Kristiansand. 
 Henvendelser til Kirkens SOS blir besvart av frivillige medarbeidere som er godt utrustet som 

samtalepartnere gjennom opplæring og veiledning.  
 Den som kontakter Kirkens SOS kan være anonym og treffer et medmenneske å snakke med. 
 Tjenesten er basert på samtalemetodikk utviklet av Kirkens SOS og internasjonal forskning. 

 

43 år med tilstedeværelse  

Kirkens SOS Agder har i 43 år vært til stede for mennesker i nød og eksistensiell krise. Vi er en 
døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett. I alle disse årene har vi vært til stede, klare til å lytte 
når livet er vanskelig. Kirkens SOS erfarer at behovet for å ha noen å snakke med er like aktuelt i dag 
som da tjenesten ble startet i 1976. Kirkens SOS Agder har i dag 95 frivillige medarbeidere. Ved våre 
vaktrom i Arendal og Kristiansand foregår det fortrolige samtaler døgnet rundt, hele året, både på 
chat og på telefonen. Kirkens SOS Agder har gjennom 43 år utviklet seg fra å besvare noen hundre 
henvendelser i året, til 20.864 gjennomførte samtaler via telefon og chat på internett i 2019. Det er vi 
meget stolte over å ha klart.   

Kirkens SOS Agder (KSOS) har i 2019 hatt stor fokus på å bygge opp vårt senter i Aust Agder. 
Vaktrommet ligger på Myratunet Bo- og Omsorgsenter. Der ble det satset på et eget innføringskurs, 
og selv om vi bare fikk med oss tre nye frivillige, ble det likevel gjennomført. Undervisningsansvarlig 
Tone Schalla, og en av våre aktive frivillige, Åge Magnus Thorsen, tok på seg jobben med å informere 
og være synlig i hele den delen av fylket, og det ble gjennomført flere «God å Snakke Med Kurs» 
(GÅSM) både for næringsliv og i menigheter. Selv om det ikke ble så mange på innføringskurs denne 
gangen, er vi sikker på at det vil gi resultater på sikt. Tallet har steget sakte, men sikkert, og vi teller 
nå over 25 frivillige øst i Agder, og oppstarten med chat vil helt sikkert være med å øke aktiviteten 
her. Ellers har vi fått nye lokaler i Kristiansand som har vist seg å være godt egnet for tjenesten, og vi 
har gjennomført «Himmel På Jord» for tredje år på rad i Kristiansand.  Over 3000 mennesker møtte 
opp på Torvet utenfor Domkirken, og fikk en solid dose med KSOS info gjennom hele konserten. 
Viktig synlighetsarbeid!  

Vi har hatt mange «God Å Snakke Med kurs» i regionen, og vi har fått inn litt penger, men ikke minst 
blitt synlige i hele Agder. Vi har også prøvd ut et nytt konsept hvor vi inviterte næringsliv inn til en 
kunstlunsj med maleren Frank Brunner. Dette ble meget spennende, hvor vi fikk vi inn over 200.000,- 
kr og ikke minst en god kontakt med det lokale næringsliv som vi vil nyte godt av i mange år 
fremover. Det vokser og gror i Agder, og vi gleder oss til 2020!    
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Landsdekkende krisetjeneste 

Gjennom et landsdekkende telefonnummer (22 40 00 40), har alle innbyggere i Agder tilgang til 
krisetjenesten 24 timer i døgnet. De kan dessuten skrive til Kirkens SOS via SOS-chat og ved 
krisemeldinger på internett (www.kirkens-sos.no). I 2019 leverte Kirkens SOS Agder 10 % av 
sammenslutningens tjenester. 

 

Den gjennomsnittlige svarprosenten for 2019 var 63%. Det betyr at det fortsatt er om lag 1/3 som 
ikke får svar første gang de tar kontakt med Kirkens SOS. Vi ønsker å forbedre tilgjengelighet og 
tilstedeværelse for innringere og innskrivere slik at enda flere får svar når de kontakter Kirkens SOS. 

 
Frivillig innsats 

En viktig målsetning for 2019 har vært å stabilisere og øke antall frivillige medarbeidere ved Kirkens 
SOS Agder. Ved årsskiftet var det 95 frivillige medarbeidere totalt på våre vaktrom i Arendal og i 
Kristiansand. Det er en svak oppgang siden i fjor, og vi er veldig stolte over å ha klart å øke antallet 
frivillige selv om det har vært vakanser Det er svært oppmuntrende og gledelig at flere ønsker å være 
et medmenneske på vakt i Kirkens SOS. Samtidig er det også en del frivillige som årlig avslutter sitt 
engasjement. For å øke tilgjengelighet og svarprosent er det fortsatt nødvendig å arbeide for å 
rekruttere enda flere frivillige. 2020 og 2021 vil ha dette som hovedfokus, og vi håper vi allerede i 
neste årsmelding kan skrive at vi da har økt ytterligere.  

Inntaksprosedyre for frivillige  

 Søknad etter fastlagt søknadsskjema 
 Inntakssamtale 
 40 timers innføringskurs med innlagte «prøvevakter» og veiledning 
 Ett års bindingstid etter kurs 
 Frivillige i Kirkens SOS må levere politiattest og taushetserklæring 
 Ordinær vaktturnus er 2 vakter pr måned 

Finn ut mer om frivillighet i Kirkens SOS :  

http://www.kirkens-sos.no/
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https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg/frivillig 
 
 

Gjennomførte tiltak: 

 3 Innføringskurs i Kristiansand (2) og i Arendal (1) med totalt 15 deltakere 
 Regelmessig veiledning- og refleksjonsgrupper, samt fagsamlinger for frivillige 
 «Himmel på Jord» - gratis konsert i Markens, Kristiansand 3.søndag i advent.  
 Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10.09.2019 
 Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2019  
 8 «God å snakke med» kurs ved blant annet IKEA, NAV Arendal og NAV 

Kristiansand, diverse menigheter og NLM 
 Informasjonsforedrag for organisasjoner og lag, og stand ved skoler og 

høyskoler og bibliotek. 
 Kronikker og redaksjonell omtale i lokale medier 
 Deltakelse ved Nasjonal frivilligkonferanse i Oslo 

 

Styret for Kirkens SOS Agder 2019: 

Merethe Nilsen - styreleder 

Jan-Erik Narvesen – nestleder 

Tove-Britt Eielsen - frivilliges representant 

Karin Haukalid – styremedlem 

Kari-Lise Svaleng – 1.varamedlem 

Tora Løland – 2.varamedlem 

Leder for senteret i Agder, Asle E Bjorvatn er styrets sekretær 

 

Ansatte i Kirkens SOS Agder 

Asle Eivind Bjorvatn – Leder - 100%  

Tone E. Schalla – Undervisnings- og veiledningsansvarlig - 100% 

Janne Frigstad – Sekretær/merkantil - 50% 

 

Støtte fra lag/foreninger og sponsorer 

Vi retter en stor takk til alle organisasjoner, lag og foreninger som på ulikt vis bidrar med økonomisk 
støtte til vår tjeneste. Vi har blant annet fått støtte fra Hennig Olsen IS, Sparebanken SØR, diverse 
Rotaryklubben og Lions foreninger, fra næringslivet med stor støtte fra Morten Johansen i Mjas og 
Henning Vestavik i Ark kunne vi feire Himmel på Jord for tredje året på rad. Og med god hjelp og 
drahjelp fra Bjarne Bisseth Johanssen i 365 IDEER fikk vi på beina en kunstlunsj med Frank Brunner 
hvor store og små næringslivstopper kunne bli kjent med KSOS sine verdier og tanker. Alt dette, og 
mere til ønsker vi å videreføre i 2020 og årene som ligger foran.  

 

https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg/frivillig
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Fokus fremover :                

 Øke tilgjengelighet ved krisetjenesten på telefon og chat ved å rekruttere flere frivillige 
medarbeidere. KSOS Agder fikk i desember 2019 friske midler fra Gjensidigestiftelsen i to år 
fremover (2020-2021) samt en ekstra tildeling fra staten (etter Ari Behns selvmord i jula 2019), 
som er øremerket rekruttering. Vi vil øke bemanningen i denne perioden, samt arrangere flere 
kurs, og sette i gang andre tiltak hvor hovedhensikten er å få med flere frivillige.  

 Ivareta våre frivillige som allerede er i systemet (kurs, sosiale happenings, fagkvelder mm)  
 Utadrettet virksomhet i form av kurs, foredrag og synlighet om psykisk helse  

o Markere Verdensdagen for selvmordsforebygging (10.09) i samarbeid med andre 
frivillige organisasjoner og aktører. 

o Markere Verdensdagen for psykisk helse (10.10), i samarbeid med kommuner og andre 
frivillige organisasjoner. 

o Tilby kurset «God å snakke med» til organisasjoner, lag og foreninger for å utvikle og 
styrke enda bedre samtalekompetanse i befolkningen (https://www.kirkens-
sos.no/samtalekurs). 

o Medvirke til utveksling av kunnskap og erfaring ved relevante møtearena som 
fylkeskommunen, kommuner og andre aktører inviterer til.  

o Informasjons- og opplysningsarbeid om våre tjenester til ungdom og studenter ved 
utdanningsinstitusjoner i fylket. 

 Utrede og kartlegge hvorvidt det er lurt og ønskelig med en ny vaktavdeling for SOS-
chat/helgearbeid vestover i fylket, enten i Flekkefjord eller Farsund/Lyngdal   

 Videreføring av arbeid for bærekraftig økonomi og måloppnåelse 
 
 
 

Merete Nilsen        Asle Eivind Bjorvatn 

Styreleder       Leder  


