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Bli med oss og 
bevege Kristiansand
Beveg Kristiansand ønsker å inspirere og mobilisere kristne til å gjøre 
Kristiansand til et godt sted å bo for alle mennesker gjennom tro, håp og 
kjærlighet. Kirken ønsker å lede mennesker til tro på Jesus Kristus, og 
gjennom troen gi mennesker håp og fellesskap. 

 
Kirken og alle kristne har ansvar for å ta vare på vår neste i nød. Vi 
må delta i de sosiale utfordringene i nærmiljøet vårt og formidle 
kjærlighet og håp til alle som trenger hjelp. Kirkens troverdighet er 
avhengig av at den tar del i og møter byens sosiale utfordringer.

Beveg Kristiansand ønsker å skape en felles forståelse blant kristne 
i kirke og organisasjon, samt innen samfunns- og næringsliv, om 
sentrale utfordringer og kirkelig virkelighet i byen vår og hvordan vi 
sammen kan bidra til å bevege Kristiansand.

1. Korinterbrev 13 sier: Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Tro og håp gir 
kraft til bevegelsen. Kjærlighet blir til våre handlinger som gjør at 
vår bevegelse kan forandre menneskers liv.

Tenk om vi de neste 5-10 årene klarer å skape sosiale nettverk som 
gjør at alle mennesker i byen vår opplever seg inkludert og sett. At ingen opplever å være 
ensomme eller å stå alene. Tenk om vi sammen klarer å bekjempe fattigdommen i byen 
vår gjennom å hjelpe mennesker til å utvikle og bruke sine ferdigheter og talenter, tilby 
arbeidsplasser, legge til rette for jobbtrening, og hjelpe med jobbsøking og økonomisty-
ring. Og tenk om vi klarer å gi hjelp til foreldre og familier slik at alle barn får trygge og 
gode hjem å vokse opp i.

Vi ønsker å bidra til at alle mennesker i byen vår får tilgang til strukturelle og sosiale 
ressurser. Strukturelle ressurser er å få mulighet til å bruke og utvikle sine ferdigheter, 
ha en jobb å gå til og en sunn økonomi. Sosiale ressurser er å få være en del av sosiale 
nettverk, bli inkludert i samfunnet og kunne utvikle gode relasjoner.

Vi i Beveg Kristiansand oppfordrer kristne til å engasjere seg i alle deler av samfunnet. I 
dette engasjementet er det spesielt viktig at vi jobber for å gi alle mennesker muligheten 
til å utvikle de strukturelle og sosiale ressursene som er nødvendig for å ha et verdig liv.

Når vår tro blir til praktiske gjerninger beveget av kjærlighet for vår neste kan vi 
forandre både mennesker og samfunn.

Sammen kan vi gjøre en forskjell! Det starter med deg og meg og våre handlinger.  
Vi håper du vil lese rapporten og ta utfordringen.

Bli med oss å BEVEGE KRISTIANSAND.

Se websiden: kristiansandmonitor.no

Beveg Kristiansand er en bevegelse 
som arbeider ut fra stikkordene 
analyse, agenda og arena. Vi vil 
analysere	den kirkelige virkelighet, 
byens	sosiale utfordringer og 
hvordan Kirkens medlemmer bidrar i 
samfunnet. Vår agenda er å inspirere 
og engasjere alle kristne til å samar-
beide om de sosiale utfordringene 
gjennom å skape arenaer der dette 
engasjementet kan kanaliseres inn 
mot	byens	behov.	
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Rapporten 
oppsummert 
Rapporten presenterer resultatene av arbeidet til Beveg Kristiansand og er 
bygd opp i tre deler.

Del 1:  KJÆRLIGHET. De sosiale utfordringene - hvem er vår neste?

Del 2:  TRO. Den kirkelige virkelighet - hvem er de kristne?

Del 3.  HÅP. Samfunnsengasjement - hvordan kan vi bidra?

I hver del presenterer vi statistikk fra ulike undersøkelser som munner ut i konkrete 
utfordringer og spørsmål. Vårt mål er å både engasjere og vekke leserne. Under temaet 
De sosiale utfordringene lot vi oss inspirere av undersøkelsen som ble gjennomført av 
Fædrelandsvennen i 2018 og vi har hentet inn statistikk på disse områdene. I temaet den 
kirkelige virkelighet har vi innhentet tall fra de fleste forsamlinger og kirker i kommunen. 
Under temaet samfunnsengasjement drøfter vi frivillighet og hvilke muligheter som ligger 
i kristnes engasjement, og vi presenterer resultater fra en undersøkelse blant et mindretall 
kirkelig aktive i Kristiansand. Vi avslutter rapporten med å oppfordre alle til handling.

De sosiale utfordringene — hvem er vår neste? 
Din neste kan være en sosialt utsatt familie: Mange familier i Kristiansand strever med 
utfordringer som fattigdom, omsorgssvikt og høyt konfliktnivå. 13,4 % av alle barn i 
Kristiansand vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt1. Mange barn blir utsatt for 
vold, omsorgssvikt og overgrep i hjemmet. I tillegg vokser mange barn opp i familier hvor 
konfliktnivået mellom de voksne er så høyt at det går utover barnas omsorgssituasjon.

Din neste kan være ensom: Flere mennesker er ensomme og opplever seg utestengt fra 
fellesskapet i dagens samfunn. Kanskje øker fokuset på enkeltindivid og prestasjoner 
samtidig som fokuset på fellesskap og at vi trenger hverandre synker. 22 % av elevene 
i ungdomsskolen i Kristiansand sier de er mye plaget av ensomhet2. Samtidig sier en 
tredjedel av aleneboere i Norge over 45 år og en av fem voksne generelt at de føler seg 
ensomme (FHI).3 

1 https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/4204
2 https://agderfk.no/_f/p1/i76fba96a-d550-44e8-99ce-f4edafaf23a7/rapport-ung-i-agder-2019.pdf
3 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/blir-vi-stadig-mer-ensomme

13%  
av alle barn i 
Kristiansand vokser 
opp i familier med 
vedvarende lav 
inntekt.

22%  
av elevene i 
ungdomsskolen i 
Kristiansand sier 
de er mye plaget av 
ensomhet. 

I Kristiansand er 
nesten 

15%  
av befolkningen 
innvandrere (se s. 7).
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Din neste kan være en flyktning eller innvandrer som trenger inkludering: Innvandrere 
opplever at det er vanskelig å bli inkludert i arbeidsliv og i sosiale nettverk. I Kristiansand 
er 14,5 % av befolkningen innvandrere. Av disse er 6,2 % arbeidsledige mot 1,6 % av etnisk 
norske. I Kristiansand mottar 10,6 % av innvandrere sosialhjelp, mot 1,8 % i den øvrige befolk-
ningen (IMDi). 

Den kirkelige virkelighet – hvem er de kristne?
Medlemmer og forsamlinger: I Kristiansand er cirka 75 % av befolkningen medlem i en av 
Kristiansands kirker4, altså cirka 84.000 personer. Av disse tilhører cirka 68.000 personer 
Den norske kirke, mens anslagsvis 16.000 personer er fordelt mellom Den katolske kirke,  
lutherske frikirker og organisasjoner, andre frikirker, den ortodokse kirke og andre. 
Kristiansand hadde 56 menigheter i 2020 og kommunen har høyest antall menigheter  
i forhold til innbyggertall sammenlignet med alle andre storbyer i Norge (cirka 2000  
innbyggere per forsamling).

Kirkelig aktive, gudstjenestedeltakelse og mindre fellesskap5. Blant de som er medlemmer 
anslår vi cirka 18 % som kirkelig aktive. Dette utgjør 19.200 personer. På en gjennomsnittlig 
søndag vil 7 % av Kristiansands befolkning være tilstede på en gudstjeneste i en av de 56 
forsamlingene i Kristiansand6. Cirka 4 % av Kristiansands befolkning er med i et mindre 
fellesskap i kirkelig sammenheng og anslagsvis 14,2 % av alle barn og unge under 18 år i 
Kristiansand deltar jevnlig i en kirkelig aktivitet. 

Sosialt engasjement: 61% av menighetene arbeider aktivt med integrering av våre nye lands-
menn. 50 % av menighetene har arbeid knyttet til samliv, som foreldrekurs, samtaletjeneste 
for nygifte par og lignende. 56 % av menighetene har en eller annen form for sosialt arbeid.

Samfunnsengasjement – hvordan kan vi bidra?
Samfunnsengasjement: Med samfunnsengasjement mener vi kristnes engasjement på alle 
samfunnsområder. Hvordan vi kan gjøre en forskjell for andre mennesker gjennom engasje-
ment på arbeidsplassen, men også gjennom frivillig engasjement på alle arenaer der vi kan 
bidra til at våre medmennesker får det bedre. 

Nasjonal og lokal frivillighet: Det finnes over 100.000 ulike lag og foreninger i Norge. 
Verdiskapning for all frivillighet i Norge er beregnet til over 139 milliarder årlig. Frivillig 
sektor utgjør 4,7 % av Norges BNP. Det tilsvarer cirka 115.000 årsverk. Gamle Kristiansand 
kommune hadde totalt cirka 720 frivillige organisasjoner som engasjerte cirka 40.000 frivil-
lige. Blant disse er 313 organisasjoner definert som tros- og livssynssamfunn.

Frivillighetsundersøkelsen: De 651 respondentene på frivillighetsundersøkelsen bruker i 
gjennomsnitt 14,8 timer i måneden på frivillig arbeid. De fleste av disse timene blir brukt på 
aktivitet i kirken (10,8 timer) mot 4 timer i frivillig arbeid utenfor kirken. For denne gruppen 
repondenter tilsvarer det cirka 17 årsverk frivillighet utenfor kirken. Og tar vi med frivillighet 
i menighet, er det snakk om 64 årsverk med frivillighet bare for denne gruppen på 651 
personer.

4	 I	2020	var	60,7%	medlem	i	DnK,	mens	18,8%	var	med	i	et	annet	tros-	eller	livssynssamfunn	(https://www.ssb.no/
kommunefakta/kristiansand). Medlemsfordeling per trossamfunn for Kristiansand er ikke tilgjengelige hos SSB, 
men	tall	for	Vest-Agder	(2019)	https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar	tyder	på	at	andelen	som	
tilhører	et	kristent	tros-	eller	livssynssamfunn	er	cirka	75%. 

5	 Definert	som	at	man	deltar	på	gudstjeneste	månedlig	eller	oftere	(under	normale	omstendigheter,	ref.	Covid-19).
6 Disse anslagene er basert på innrapporterte tall fra kirkene selv. 

7%  
av Kristiansands 
befolkning vil 
være tilstede på 
en gudstjeneste på 
en gjennomsnittlig 
søndag.

18%  
av Kristiansands 
befolkning er 
kirkelig aktive.

4%  
av Kristiansands 
befolkning er 
med i et mindre 
fellesskap i kirkelig 
sammenheng.
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Et godt sted å bo for alle - uten utenforskap
Denne rapporten blir til under den største pandemien Europa og verden har opplevde 
de siste 100 årene. Våre tall er hentet fra før pandemien og situasjonen vi er i kan ha 
endret tallene slik at de ser annerledes ut i dag. Vi startet med å si at vårt mål er at 
Kristiansand skal være et godt sted å bo for alle. Derfor er det viktig at vi sørger for at 
alle familier og enkeltpersoner får nødvendige strukturelle og sosiale ressurser til å leve 
gode og verdige liv. Statistikken vi presenterer i dette avsnittet viser at dagens situasjon 
dessverre ikke er slik.

Mer enn noen gang trenger vi å sette fokus på de sosiale utfordringene som vi har rundt 
oss. Vi trenger å stille oss selv spørsmålet: Hvordan kan jeg være en del av løsningen? 
Hvem er min neste som trenger min hjelp?

 Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når 
han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?  
Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og 
sannhet. 

  (1. JOHANNES 3:17-18)

Ordet utenforskap beskriver når mennesker ikke opplever seg inkludert og verdsatt 
i relasjoner og fellesskap med andre, og når de føler seg tilsidesatt i samfunnet som 
helhet. Manglende sosial støtte fører til ensomhet og redusert livskvalitet. Samtidig 
trenger vi alle sosial støtte for å takle utfordringer som møter oss og et sikkerhetsnett 
når det røyner på.

Utenforskap hindrer mennesker i å delta på samfunnsarenaer på lik linje med andre. 
Barnefattigdom handler om at barn ekskluderes fra sosiale arenaer og mangler goder 
deres jevnaldrende har. Mange barn fra lav inntektsfamilier har aldri fått feire sin egen 
bursdag med venner og de har ikke råd til å delta i andres bursdag. Og foreldrene deres 
fratas muligheten til å gi barna sine den oppveksten de ønsker å gi dem.

Forskning viser at barn som opplever belastninger i hjemmet som omsorgssvikt, over-
grep og høyt konfliktnivå oftere får fysiske, psykiske og sosiale vansker. Når disse barna

KJÆRLIGHET
De sosiale utfordringene - hvem er vår neste? 
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blir voksne har de økt risiko for å utvikle både fysiske og psykiske lidelser, samt sosiale 
og økonomiske problemer. Derfor er barn som opplever belastende hendelser og 
omsorgssvikt i hjemmet er en særlig sårbar gruppe som trenger vår oppmerksomhet. Vi 
ønsker å hjelpe disse barna gjennom å tilby inkluderende fellesskap på fritiden, styrke 
barnas familierelasjoner, og ved å rekruttere familier som kan tilby barna supplerende 
og alternative omsorgstilbud.

Mennesker som ufrivillig blir stående utenfor arbeidslivet opplever ofte at de ikke blir 
verdsatt av samfunnet og de mister verdighet når de ikke får bidra med sine ressurser. 
Dette vet vi rammer mange unge mennesker, mennesker med innvandrerbakgrunn og 
mennesker med rus- eller helseutfordringer. Blant flyktninger og innvandrere kan også 
kultur- og språkbarrierer føre til vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

I vår kartlegging av den kirkelige virkelighet i Kristiansand undersøkte vi hvilke sosiale 
utfordringer kristne fellesskap fokuserer på og opplever som presserende i Kristiansand. 
I tillegg har vi innhentet informasjon fra en rekke undersøkelser som er gjort for å 
kartlegge levekår i Kristiansand.

Vi har valgt å fokusere på tre områder og underbygge disse med relevant statistikk. 

• Din neste kan være en sosialt utsatt familie

• Din neste kan være ensom

• Din neste kan være en flyktning eller innvandrer som trenger inkludering

Din neste kan være en sosialt utsatt familie
Når vi snakker om at din neste kan være en sosialt utsatt familie, så mener vi familier 
som strever med fattigdomsproblematikk, omsorgssvikt, vold og overgrep, eller et høyt 
konfliktnivå som forringer omsorgskvaliteten. 13,4 % av alle barn i Kristiansand vokser 
opp i husholdninger med vedvarende lav inntekt7. Landsgjennomsnittet er 10,7 %. Dette 
betyr at cirka 2550 barn i Kristiansand lever i en familie med 
under 60 % av medianinntekten i Norge. 

Ifølge SSB og Fædrelandsvennen har 7,9 % av alle barn i 
Kristiansand minst én forelder som mottar uføretrygd og 42 % 
av barna i innvandrerfamilier lever med vedvarende lav inntekt. 
Også her ligger Kristiansand over landsgjennomsnittet. Dette 
er bare noen tall fra statistikker som viser at fattigdom er en 
betydelig utfordring hos oss. Ifølge SSB har antallet barn som 
vokser opp i barnefattigdom i Norge nesten fordoblet seg fra 2001 til 2017. 

Men statistikken over barns økonomiske vilkår fanger ikke opp hvor ødeleggende 
utenforskap er for familiens fungering og trivsel. Organisasjoner som jobber med å 
bekjempe fattigdom understreker at sosialt nettverk er mye viktigere enn om du er over 
eller under en definert fattigdomsgrense. Frelsesarmeen sier «Vi må hjelpe folk med å 
mestre hverdagen i tillegg til å gjøre høytidene minneverdige gjennom å inkludere dem i 
fellesskap. Still heller med nettverk, hjelp til skolestart, ferieopplevelser og hytter. Det er 
viktigere enn en sekk med mat og klær til jul.»

Det er altså ikke bare økonomiske ressurser som har betydning for menneskers trivsel, 
men også hvilke sosiale relasjoner mennesker inngår i.

7  https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/4204

Å inkludere 
andre i ditt 
sosiale nettverk 
er en av nøklene 
til endring.

2550 
barn vokser opp i  
familier med vedvarende  
lav inntekt. Det er 
nesten 13% av alle  
barn i Kristiansand.

"Når man ikke får vært 
med i vennen din sin 
bursdag fordi man ikke 
har råd, slutter de til 
slutt å spørre om man vil 
være med. Vennen blir 
borte." Gutt 18 år
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Sosial kapital betyr at sosiale relasjoner inneholder ressurser (Helsedirektoratet.no). 
Sosiale relasjoner kan gi familiestøtte, vennskap, nettverk inn mot arbeidsmarkedet, 
hjelp til å håndtere dagligdagse utfordringer, anerkjennelse og mye mer. 
 
WHO har beskrevet vold og overgrep mot barn som et av vår tids største folkehelse-
problem. Både fordi de skadevirkningene krenkelser påfører barn er så omfattende og 
langvarige, og på grunn av det store omfanget. Ingen vet hvor mange barn og unge som 
lever med vold og seksuelle overgrep i Kristiansand fordi forskning viser at de fleste 
utsatte barn ikke blir oppdaget. Men vi vet at minst 4800 barn i Kristiansand har volds-
erfaringer og 1200 av disse barna er utsatt for grov vold i sitt eget hjem. Bare denne siste 
gruppen er nok til å fylle tre – fire barneskoler. Minst like mange er utsatt for seksuelle 
overgrep og omsorgssvikt som er så alvorlig at de kan ta skade av det. Omsorgssvikt 
finnes i mange former og vi vet at barn som vokser opp i familier med et høyt konflikt-
nivå mellom de voksne ofte får redusert livskvalitet og sosiale og psykiske vansker. Vi 
ønsker å bidra til at alle barn får gode og trygge hjem å vokse opp i og at alle barn føler 
seg inkludert i trygge fellesskap med andre barn. Våre bidrag til dette kan være i form av 
å skape inkluderende fritidstilbud for barn og unge, bidra til å styrke familierelasjoner 
og parforhold, rekruttere familier som kan tilby gode fosterhjem når barn trenger det og 
skaffe besøkshjem til hjelp for utsatte familier.

Din neste kan være ensom
Ensomhet er en stor utfordring i Norge - og i Kristiansand - og handler om at 
mennesker mangler sosial støtte. Ifølge Folkehelseinstituttet innebærer sosial støtte at 
en får kjærlighet og omsorg, blir anerkjent og verdsatt, og at en tilhører et sosialt felles-
skap med gjensidige forpliktelser. Undersøkelser viser at mer enn hver femte nordmann 
føler seg ensom (FHI). Det tilsvarer omtrent 5.600 personer i Kristiansand.

I Ungdata-undersøkelsen blant ungdomsskoleelever i Kristiansand (2019) svarte blant 
annet 22 % av elevene at de var mye plaget av ensomhet, noe som var økt fra 17 % fem 
år tidligere. 14 % rapporterte at de var mye plaget av depressive symptomer. Disse 
tallene gir grunnlag for ettertanke og bekymring. Hva kan vi gjøre for å bidra til mindre 
ensomhet og bedre trivsel for barn og unge?

I SSBs Levekårsundersøkelse om helse (2015)8 er det 
en gruppe husholdninger som scorer spesielt høyt på 
ensomhet. Ifølge Folkehelseinstituttet lever 25 % av alle 
personer over 45 år alene. Dette er dermed en betydelig 
gruppe. Og hele 30 % av aleneboere over 45 år oppgir at 
de ofte føler seg ensomme. Levekårsundersøkelsen til SSB 
viser også at hele 35 % av alle som mottar uføretrygd (alle 
aldersgrupper) opplever ensomhet. I følge SSB og NAV lever 
6567 personer, eller over 7 % av alle mellom 18 og 66 år i 

Kristiansand på uføretrygd (landsgjennomsnittet er 6,5 %).

8 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/293634?_ts=159f922c2d0

Minst 

4800 
barn i Kristiansand 
har voldserfaringer og 
1200 av disse barna er 
utsatt for grov vold  
i sitt eget hjem.

30% 
av aleneboere over 45 
år oppgir at de ofte 
føler seg ensomme.

7,12% 
av alle mellom 18  
og 66 år i Kristiansand  
lever på uføretrygd.

22% 
av elevene sier de 
er mye plaget av 
ensomhet (2019).
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Din neste kan være en flyktning 
eller innvandrer som trenger inkludering
God inkludering av flyktninger og innvandrere er en stor og viktig utfordring. Ferske tall 
fra IMDi (2021) viser at innvandrere utgjør 14,5 % av befolkningen i Kristiansand9. Dette 
er på linje med landsgjennomsnittet10. 

2018 var 57 % av innvandrerne i jobb, mot 66 % av den øvrige befolkningen. Andelen 
arbeidsledige innvandrere er 6,2 % mot 1,6 % av etnisk norske. I følge SSB (2017) hadde 
ikke-vestlige innvandrere i Kristiansand en medianinntekt på kr 239 600 i 2017 mot  
kr 361 700 for dem med norsk bakgrunn. I Kristiansand mottar 10,6 % av innvandrere 
sosialhjelp, mot 1,8 % i den øvrige befolkningen (IMDi). 

Fra andre undersøkelser vet vi at innvandrere ofte ikke får tilfredsstillende norsk- 
opplæring, og det får konsekvenser både for muligheter til lønnet arbeid og til sosiale 
relasjoner. Det er i det hele tatt vanskelig for mennesker med en annen kulturbakgrunn å 
bli inkludert i norsk arbeidsliv og i sosiale nettverk og det er få som får norske venner.

Flere av artiklene i Fædrelandsvennens serie «Byen vår» nevner utfordringer knyttet til 
integrering. I et av intervjuene snakker en Kenyansk kvinne om hvor vanskelig det er å bli 
inkludert sosialt i Kristiansand, og hun fortalte «Jeg hadde gått i kirken i åtte måneder da 
noen spurte: 'Er du ny her?'»

Hva gjør kirken? 
Vi spurte menigheten om hvilke typer arbeid de har for å møte sosiale utfordringer. Det 
viser seg at 61 % av menighetene aktivt arbeider med integrering av våre nye landsmenn. 
Inkluderingsarbeidet blant kirkene gjøres i mange ulike former. Strikkekvelder, språk-
kafé, gudstjenester og bønnemøter på ulike språk er noen av de ulike inkluderingstilta-
kene som nevnes. 50 % av menighetene har arbeid knyttet til samliv, som foreldrekurs, 
samtaletjeneste for nygifte par og seminar om tro på hjemmebane. 56 % av menighetene 
har en eller annen form for sosialt arbeid. Flere av menighetene arbeider med å gi 
veiledning i forhold til privatøkonomi (43 %), og andre tilbyr praktisk hjelp (34 %) eller 
livsmestringsgrupper (11 %). 

Listen over bidrag fra ulike kirkelige sammenhenger er lang, men mange kjenner ikke 
til hverandre. Beveg Kristiansand ønsker å bidra til å gi de ulike aktørene kjennskap 
til hverandres arbeid for å øke muligheten til samarbeid. I appendiks på slutten av 
rapporten kan du se en liste over noen av de ulike aktørene11. 

9 https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K4204/befolkning/befolkning_hovedgruppe
10 I 2021 utgjorde innvandrere 14,8 % av befolkningen. For mer informasjon: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk
11 Dette er ikke en fullstendig liste. På www.kristiansandmonitor.no vil det etterhvert komme en mer fullstendig liste. 

14,5%  
av befolkningen 
i Kristiansand er 
innvandrere.

Jeg hadde gått i kirken 
i åtte måneder da noen 
spurte:  «Er du ny her?»
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Arbeid for
nye landsmenn

Arbeid som gjør mennesker mindre ensomme

Integrering av innvandrere og flyktninger

Hjelp til enslige og familier med særlig lav inntekt

Fritidsaktiviteter for ungdommer som faller utenfor 
organisert foreningsarbeid eller idrettsklubbene

Forebyggende arbeid for å unngå samlivsbrudd

Hjelp mot rusavhengighet 
og deres pårørende/nærstående

Forebyggende arbeid for å hindre 
at folk kommer i økonomisk uføre

Annet

Leksehjelp på ungdomstrinn og i videregående skole

Ser ingen spesielle behov

Samlivs-
arbeid 

Praktisk hjelp

Livsmestrings-
grupper

Hjelp med
økonomi

Hvordan kan vi gjøre en forskjell?
Hva mer kan vi gjøre? 

Tenk om vår felles innsats kan bidra til at mange flere blir inkludert i arbeidsliv og sosiale fellesskap?  
Tenk om vi klarer å minimere ensomhet slik at vår neste opplever seg inkludert og sett? Tenk om vi kunne 
hjelpe vår neste med å utvikle og bruke sine ferdigheter og talenter, skape arbeidsplasser, tilby jobbtrening, 
og bidra aktivt med integrering? Og tenk om vi klarer å hjelpe alle barn som strever slik at de får en god og 
trygg familiehverdag med voksne som trives og samarbeider? Hvordan kan vi arbeide for å styrke parfor-
hold og familierelasjoner? 

Vårt mål er at ingen skal oppleve å måtte stå alene i livets mange utfordringer. Sammen kan vi gjøre en 
forskjell. Det starter med deg og meg. Vi kommer tilbake til hvordan du kan bidra mot slutten av rapporten.

56% AV RESPONDENTENE DRIVER SOSIALT ARBEID

Arbeid for
nye landsmenn

Arbeid som gjør mennesker mindre ensomme

Integrering av innvandrere og flyktninger

Hjelp til enslige og familier med særlig lav inntekt

Fritidsaktiviteter for ungdommer som faller utenfor 
organisert foreningsarbeid eller idrettsklubbene

Forebyggende arbeid for å unngå samlivsbrudd

Hjelp mot rusavhengighet 
og deres pårørende/nærstående

Forebyggende arbeid for å hindre 
at folk kommer i økonomisk uføre

Annet

Leksehjelp på ungdomstrinn og i videregående skole

Ser ingen spesielle behov

Samlivs-
arbeid 

Praktisk hjelp

Livsmestrings-
grupper

Hjelp med
økonomi

SVAR FRA FRIVILLIGHETSUNDERSØKELSEN 
Spørsmål: – På hvilke områder synes du det blir gjort for lite i Kristiansand, og at det burde vært gjort enda mer?

Spørsmål: – Har menigheten diakonalt/sosialt 
arbeid for målgrupper i nærmiljøet?

Inkluderingsarbeidet blant kirkene gjøres i 
mange	ulike	former.	Utdeling	av	gratis	mat,	
strikkekvelder og språkkafé er noen av de ulike 
inkluderingstiltakene. 

Foreldrekurs,	samtaletjeneste	for	nygifte	par	og	
seminarer om tro på hjemmebane er noen av 
tiltakene som gjøres inn mot samlivsarbeidet i 
Kristiansand. 

De viktigste områdene er følgende:

13BEVEG KRISTIANSAND
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Tro og kristent fellesskap
Beveg Kristiansand ønsker å inspirere og mobilisere kristne til å gjøre Kristiansand til et 
godt sted å bo for alle mennesker gjennom tro, håp og kjærlighet. Kirken ønsker å lede 
mennesker til tro på Jesus Kristus, og gjennom troen gi mennesker håp og fellesskap. 
Vi lever i en individualistisk tid, der meg, mitt og mine ofte er sentrum for valg og 
prioriteringer. I en tid der enkeltmennesket i stor grad er overlatt til seg selv og sitt eget 
livsprosjekt, trenger vi en tydelig kirkelig røst som vektlegger vårt, oss og våre. Kirken er 
i sin essens kollektiv og inkluderende. Vi tror derfor kirkens og medlemmenes frivillige 
innsats kan ha en viktig rolle fremover når de store samfunnsutfordringene skal løses.

I vår undersøkelse blant noen av de kristne i Kristiansand sier 98 % at de har noen som 
vil stille opp for seg om de trenger det. Kun 2,5 % oppgir at de har få venner og svært få 
(0-1,5 %) sier at de ikke har noen venner. Kirkene i Kristiansand har 4 % av befolkningen 
med i mindre fellesskap. 

TRO
Den kirkelige virkelighet — hvem er de kristne?

N YE  K R I S T I A N S A N D S
M E N I G H E T E R

46 menigheter og 5 organisasjoner
har respondert. Totalt 51 respondenter. 
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Høsten 2019 gjorde vi en undersøkelse blant lederne av de kristne forsamlingene i 
Kristiansand, der 46 menigheter og 5 organisasjoner responderte. 90 % av responden-
tene oppgav at de samarbeider med andre kirker eller organisasjoner. Et slikt samarbeid 
er sentralt for videre arbeid med Beveg Kristiansand.

I Kristiansand kommune fantes det 56 menigheter i 2020, 
og kommunen har høyest antall menigheter i forhold til 
innbyggertall sammenlignet med alle andre storbyer i Norge 
(cirka 2000 innbyggere per menighet)12. I Kristiansand har 
det også vært etablert et relativt høyt antall nye forsamlinger 
de senere årene. De siste 15 årene har det blitt etablert 17 nye 
menigheter, dette representerer cirka én ny menighet i året. 

I Kristiansand er cirka 75 % av befolkningen medlem i en av 
Kristiansands kirker, altså cirka 84.000 personer. Av disse tilhører cirka 68.000 personer 
Den norske kirke, mens anslagsvis 16.000 personer er fordelt mellom Den katolske kirke, 
lutherske frikirker og organisasjoner, andre frikirker, den ortodokse kirke og andre. 

Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse
Hvor stor er den kirkelige aktivitet i Kristiansand kommune? I 2018 lå gudstjenestedel-
takelsen på cirka 7 % av befolkningen en gjennomsnittlig søndag. Denne prosentandelen 
ser ut til å ha vært økende i et tiårsperspektiv og ligger mest sannsynlig godt over 
gjennomsnittet for andre norske byer13. Veksten i gudstjenestene i Kristiansand skjer 
hovedsakelig i Den katolske kirke og frikirkene, mens Den norske kirke har hatt noe 
nedgang. Tallene fra menighetene i Misjonskirken i Kristiansand viser en vekst fra 617 til 
1541 i gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse i løpet av de siste 10 år. 

Kirkelig aktive 
Cirka 19.200 personer i Kristiansand regnes som kirkelig aktive14. Dette representerer i 
underkant av 18 % av befolkningen. Totalt 29 % av de kirkelig aktive sier de er en del av 
en mindre gruppe eller fellesskap, dvs. 4 % av Kristiansands befolkning.

82 % av de som er med i en mindre gruppe eller fellesskap er tilknyttet en av fri- 
menighetene eller forsamlingene. I gjennomsnitt er 35 % av disse også med i frivillig 
arbeid i en kirke. Om man ser på tallene for ukentlig gjennomsnittlig gudstjenestebesøk 
er andelen som er med i frivillig arbeid i menigheten på 74 %.

Ser vi på delaktighet blant barn og unge, viser statistikken av 14,2 % av alle barn og unge 
under 18 år er med i en kirkelig aktivitet. Høyest er deltakelsen i gruppen 14 til 18 år som 
er på 16,8 %. 

12 https://sendtnorge.no/wp-content/uploads/2021/06/oppdatert-Sendt-rapport-ENDELIG.pdf
13 For å se en lignende undersøkelse gjennomført i Oslo: https://skaperkraft.no/_service/343997/download/

id/374736/name/Ferdig+versjon+Oslo+Monitor+2018.pdf
14	 Med	kirkelig	aktive	menes	det	personer	som	deltar	på̊	en	kirkelig	aktivitet	minst	en	gang	i	måneden.	Her	er	

kor, speider og andre aktiviteter forsøkt regnet med.

I Kristiansand er det ca 

2000 
innbyggere per 
menighet. Ingen 
andre storbyer i Norge 
har så mange kirker 
sammenlignet med 
innbyggertallet.

75% 
av Kristiansands 
befolkning er 
medlem i en av 
byens kirker.

18% 
av Kristiansands 
befolkning er  
kirkelig aktive.

De siste 15 årene 
har det i gjen-
nomsnitt blitt 
etablert én ny 
menighet i året i 
Kristiansand.
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snitt på mellom 6 og 7 prosent av befolkningen i 
Kristiansand på sine ukentlige gudstjenester.

DNK DKK FRIM. OG FORSAMLINGER109 438 Er antallet beboere i Kristiansand 
undersøkelsen har tatt utgangspunkt i.
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aktiviteter forsøkt regnet med.
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en gang i måneden. Her er kor, speider og andre aktiviteter forsøkt regnet med.
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aktiviteter forsøkt regnet med.

17BEVEG KRISTIANSAND



Lokalisering av kristne forsamlingshus  
og sosiale utfordringer
Det er stor variasjon i hvor mange kristne forsamlingshus 
det finnes i de ulike bydelene. På samme måte som andre 
storbyer i Norge har Kristiansand høy kirketetthet i sentrum 
(Kvadraturen-Eg). Cirka én av fire forsamlingshus ligger i bydel 
Kvadraturen-Eg, mens kun 7 % av befolkningen bor i dette 
området.

Kvadraturen-Eg er også bydelen som har høyest andel barn i lav 
inntektsfamilier, og nest høyest andel innvandrere. Slettheia er 
den eneste bydelen hvor vi ikke har registrert noen forsamlingshus. Dette til tross for at 
den har høyest andel innvandrere, og nest høyest andel barn i lav inntektshusholdninger. 
Grim og Kongsgård-Gimlekollen er to andre bydeler med svært lav kirketetthet.

Det bør vekke undring hos kirkens ledere hvorfor det er færrest kristne forsamlingshus i 
noen av de bydelene der de sosiale utfordringene er størst?

Én av fire menig-
heter ligger i 
Kvadraturen-Eg, 
mens kun 7% av 
befolkningen bor 
i dette området. 
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Hvordan kan vi gjøre en forskjell?
Kirken er en viktig ressurs i byen for å skape gode fellesskap. Når 4 % av byens 
innbyggere er med i mindre fellesskap gjennom byens kirker sier dette mye om et stort 
potensial. Vi vil utfordre kirken til å fortsette sitt fokus på å bygge fellesskap som også 
kan inkludere vår neste som opplever utenforskap og sosial nød.  

18 % av befolkningen er kirkelige aktive. Dette er en stor gruppe som vi tror i enda 
større grad kan mobiliseres til å hjelpe alle i byen som trenger det. Vi har sett at mye 
gjøres allerede, men vi er overbevist om at mer kan bli gjort. Vi ønsker at de lokale kirke- 
lederne går foran og viser vei for å engasjere sine medlemmer til innsats for å hjelpe sin 
neste og se en endring i den sosiale nød i Kristiansand. Beveg Kristiansand oppfordrer 
til at alle kristne skaper allianser og samarbeider om kjærlighetens gjerninger. 

Den kirkelige undersøkelsen vår finner du i sin helhet på www.kristiansandmonitor.no 

STØRST VEKST
I løpet av de siste 10 årene har 
Misjonskirken i Kristiansand økt 
fra 617 til 1541 i gjennomsnittlig 
gudstjenestedeltakelse. Det 
tilsvarer en økning på hele 150 %.

2010

617

2020

1541
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+150%

GJENNOMSNITT  
PROSENTANDEL I TJENESTE
I gjennomsnitt er 35 % av de som regnes som kirkeaktive 
også med i en frivillig tjeneste. Om man ser på tallene for 
ukentlig gjennomsnittlig gudstjenestebesøk er andelen i 
menighetstjeneste på 74 %. 

35%

19BEVEG KRISTIANSAND



Fo
to
:	P
ex
el
s/
Pi
xa
ba
y

20 BEVEG KRISTIANSAND



Kristne som forandringsagenter på alle arenaer
Ditt bidrag er viktig og kristen tjeneste er mer enn det som skjer innenfor våre kirkevegger. Det 
handler om ditt engasjement på alle samfunnsområder. Hvordan du kan gjøre en forskjell for andre 
mennesker gjennom ditt yrkesaktive engasjement på arbeidsplassen, men også gjennom ditt 
frivillige engasjement på alle arenaer der en kan bidra til at våre medmennesker får det bedre. 

Beveg Kristiansand har hentet inspirasjon fra en parallell bevegelse i Sør Afrika. Der utfordrer de 
kirkens medlemmer til å være forandringsagenter i samfunnet, til å «gjøre det beste» for byen de 
bor i. De henviser til en historie i det gamle testamentet hvor Israelsfolket var ført i fangenskap 
til Babylon og ønsket å få returnere til sitt hjemland. Men Gud talte til dem og sa: Søk byens beste, 
for går det den godt, går det dere godt15. Hvordan kan vi som kirkens medlemmer søke byens beste? 
Hvordan bringer vi håp til mennesker rundt oss? Hvordan kan du på din arbeidsplass, studiested, 
nabolag, eller gjennom engasjement på fritiden være med å søke det beste for byen og for 
menneskene som bor der? Hva betyr det? Hva kan være ditt bidrag? Å være en kristen forplikter 
oss til å handle ansvarlig og til å ta vare på alle våre medmennesker og på samfunnet rundt oss.

Innledningsvis i denne rapporten siterte vi 1. Korinterbrev 13: å blir de stående, disse tre: tro, 
håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Å utfordre til samfunnsengasjement 
handler om å bli bærere av håp til alle mennesker. Som kirke bærer vi en overbevisning om at 
vi har et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde16. Vi tror fortellingen om Jesus 
Kristus er det som kan bringe håp til alle mennesker. Men denne fortellingen må bli synlig i våre 
handlinger. Tro og håp gir kraften til bevegelsen. Kjærligheten blir til våre handlinger som gjør 
at vår bevegelse kan forandre menneskers liv. Når hver og en av oss kristne gjør det vi kan for at 
Kristiansand skal bli et bedre sted å bo for alle mennesker, da kan vi sammen bevege byen! 

Når vi tar opp tema samfunnsengasjement har vi et bredt fokus. Vi tar for oss både yrkesaktivt 
engasjement og frivillige engasjement. 

• Yrkesaktivt engasjement: Samfunnsengasjement forstått som hvordan kristne kan 
gjøre en forskjell for andre mennesker på og gjennom sitt arbeid til beste for arbeids-
plassen, medarbeidere og samfunnet.

• Frivillig engasjement: Samfunnsengasjement forstått som hvordan kristne bruker sin 
tid utenfor arbeid til å gjøre en forskjell til det beste for medmennesker og samfunnet.

15 Jeremia 29:7 (Parafrasert oversettelse, av tekst: "Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til 
Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel") 

16 1 Peter 1:3 

HÅP
Samfunnsengasjement — hvordan kan vi bidra?
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Yrkesaktivt engasjement
I den kristne tro er vi alle er forvaltere. Vi skal forvalte vår tid, våre ressurser, ferdigheter 
og talenter på en måte som ærer Skaperen, tjener Guds plan for denne verden og som er til 
beste for vår neste. Troen skal prege livet 24/7. Tro som ikke blir synlig i gjerninger kaller 
bibelen en «død tro» 17. Troen skal merkes både gjennom hode, hjerte og hender. Dette 
gjelder selvsagt også på arbeidsplassen og for hver og en av oss. Det er nettopp vanlige 
mennesker som deg og meg som kan utgjøre en forskjell på arbeidsplasser med våre hand-
linger og vår nestekjærlighet. Det gjelder både arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Så hvordan kan vi bidra? Våre bidrag handler om når du på din arbeidsplass jobber aktivt 
for å integrere mennesker som har falt utenfor yrkeslivet. Når du arbeider med å skape nye 
arbeidsplasser som gir mennesker mulighet til å løftes ut av fattigdom. Når du som leder 
i samfunns- og næringsliv bruker dine innflytelser og økonomiske midler med fokus på å 
skape et bedre samfunn, og ikke bare økonomisk profitt. 

Vi kan alle i og gjennom vårt arbeid bringe kjærlighet og håp til mennesker i vanskelige 
situasjoner. Når du oppmuntrer og støtter kolleger som trenger det eller når du tar kontakt 
med de menneskene du treffer på jobben som ser ut som de trenger støtte. Det handler 
om når du er pådriver for at din arbeidsplass skal gjøre en ekstrainnsats for mennesker i 
nærmiljøet og mennesker i nød, og når du som er miljøbevisst kjemper mot menneskeskapte 
klimaendringer som ødelegger jorden. Ditt engasjement kan gjøre en forskjell. Hva kan du 
bidra med? 

Frivillig engasjement 
Frivillighet og dugnad har lange tradisjoner i Norge og er derfor godt innarbeidet i den 
norske kulturen. Det finnes over 100.000 ulike lag og foreninger i Norge. I 2018 ble  
verdiskapning for all frivillighet i Norge beregnet til over 139 milliarder årlig18. 

I samme undersøkelse fant man at frivillig sektor utgjør 4,6 % av Norges BNP. Ulønnet innsats 
er beregnet til omtrent 142.000 årsverk. Cirka halvparten av Norges befolkning bidrar med 
frivillig arbeid. Og Norge er nummer 1 i verden sammen med Sverige. 

I 2015 ble det i Kristiansand gjort en undersøkelse som viste at «gamle» Kristiansand 
kommune hadde totalt cirka 720 frivillige organisasjoner. Disse engasjerte cirka 40.000 fri- 
villige. Blant disse var det 313 organisasjoner som ble definert som tros- og livssynssamfunn. 
I vår del av landet har det vært svært naturlig for mange av kirkens medlemmer å bidra med 
frivillig arbeid. Når det offentlige legger til rette for frivillighet handler det ikke bare om å 
bygge et økonomisk bærekraftig samfunn, selv om en krone investert i frivillighet ofte gir 
flerdoblet samfunnsgevinst tilbake. Det handler aller mest om å skape et samfunn bygget 
på gode fellesskap hvor mennesker viser omsorg for hverandre og hvor alle har nære sosiale 
relasjoner hvor de blir verdsatt og anerkjent. Når dette mangler vokser utenforskapet. Vi 
klarer ikke lenger å ta vare på vår neste, som vi satte ord på under de sosiale utfordringene.

Hvordan kan vi bidra? Det handler om når du som er engasjert innen idrett og kultur gir 
enkeltmennesker opplevelse av mestring og utvikling. Når du bruker timer og uker på å 
inkludere nye landsmenn i ditt nabolag og blir den «bro» de trenger for å bli integrert i vårt 
samfunn. Og når du tar med nabobarna på aktiviteter med egen familie.

17 Jakob 2:14-16
18 https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/nordmenn-legger-ned-frivillig- 

innsats-verdt-78-milliarder

Årlig verdiskapning for 
all frivillighet i Norge er 
beregnet til over  

139  
milliarder.
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Mye av frivilligheten er ikke synlig. Men den mindre synlige innsatsen er av uvurderlig 
betydning for vår neste som trenger oss. Tilsynelatende små handlinger der vi hjelper, 
støtter, oppmuntrer og gir omsorg og kjærlighet til våre medmennesker kan sette dype 
spor i vår nestes liv. En kvinne som vokste opp i et hjem preget av vold og omsorgssvikt 
fortalte at hun aldri glemmer den snille damen på fritidsklubben da hun var barn, som alltid 
gav henne et varmt blikk og et oppmuntrende smil. Små glitrende øyeblikk i hverdagen som 
huskes for alltid. Hver og en av oss kan gjøre en forskjell for vår neste, for de menneskene vi 
treffer i det daglige.

Frivillighet blant kristne i Kristiansand 
I vår undersøkelse blant noen av de kristne i Kristiansand undersøkte vi sammenhengen 
mellom frivillig arbeid i kirken og frivillig arbeid i andre sammenhenger. Det ser ut til at 
de respondentene som bruker mest tid på frivillig arbeid i kirken, også bruker dobbelt så 
mange timer på frivillighet utenfor kirken (7,2 mot 3,5 timer snitt/måned).

I gjennomsnitt brukte respondentene 14,8 timer i måneden på frivillig 
arbeid i og utenfor kirken. Til sammen brukes de fleste av disse timene 
i kirken (10,8 timer) mot 4 timer i frivillig arbeid utenfor kirken. Likevel 
bidrar gruppen på 651 personer som har svart med cirka 17 årsverk frivil-
lighet utenfor kirken. Og tar vi med frivillighet i menighet, er det snakk 
om 64 årsverk bare for denne gruppen på 651 personer. De kristne kan 
dermed sies å være en stor frivillig ressurs for Kristiansand. 

Når det gjelder frivillighet utenfor menigheten, er denne gruppen engas-
jert på ulike områder, hvor de fire største områdene er «Hobby, fritid, 
utendørs aktivitet og sosiale foreninger» (25 %), «Idrett og sport» (21 %), «Velforeninger, 
grendelag og nærmiljø» (15 %), «Sosiale tjenester og rusmiddelomsorg» (8 %). Her kunne 
respondentene krysse av flere alternativer. I undersøkelsen blir det også tydelig at mange 
kristne som har frivillig engasjement i menighet, ikke har noe frivillig engasjement utenfor. 
Hele 38 % av de som svarte tilhører denne gruppen.

Givervilje
En måte å måle frivillig engasjement er å se på hvor mye som gis i pengegaver til frivillige 
organisasjoner. Dette er et parameter i rapporten «Oppdaterte tall om frivillig innsats i 
Norge, 1998–2017».19 I undersøkelsen for 2017 svarer 74 % at de har gitt pengegaver siste år. 
Vi tok i vår undersøkelse også med spørsmålet «Hvor mye (prosent) av din inntekt etter 
skatt vil du anslå at du gav bort til kristne og andre veldedige formål i foregående år?» Det 
viser seg at gruppen som responderte er raus ikke bare med sin tid, men også med sine 
midler. 45 % av de som svarte gir 10 % eller mer av sin inntekt til kirkelige eller veldedige 
formål. Dette er enormt høyt sammenlignet med befolkningen for øvrig, hvor snittet er på 
cirka 0,5 %. Hele 77 % av respondentene gir 5 % eller mer, og bare 5 % gir under 1 %20.

19 https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2557786/Oppdaterte 
%2btall%2bom%2bfrivillig%2binnsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20 32 personer svarte «vet ikke». Disse er ekskludert fra utregningen.

Man forstår at en 
krone investert 
i frivillighet gir 
ofte flerdobbelt 
samfunns-
gevinst tilbake.
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Hvordan kan vi gjøre en forskjell?
Beveg Kristiansand ønsker å skape en felles forståelse blant kristne i kirke og organi-
sasjon, samt aktører innen samfunns- og næringsliv om de utfordringer vi står overfor i 
byen vår. Vi kan alle bidra og enhver må spørre seg: Hva kan være mitt bidrag til å gjøre 
byen til et godt sted for alle mennesker. Når aktører innen samfunns- og næringsliv 
arbeider sammen med det frivillige kan mange ting skje. 

Vi ønsker at hver og en av oss finner ut hva vi kan gjøre på våre arenaer. Vi oppfordrer 
også ledere i kirker og organisasjoner til å støtte og oppmuntre alle medlemmer i deres 
yrkesaktive og frivillige engasjement.

Jesus er vårt forbilde og Bibelen inneholder gode leveregler og viktige verdier som vi 
aktivt kan bruke og følge i vår tid. Vi er overbevist om at den tros- og livssynsbaserte 
frivillighet er en viktig ressurs i møte med sosiale og samfunnsmessige utfordringer 
også i fremtiden. Sammen kan vi bidra til å løse byens sosiale utfordringer og bidra til å 
styrke de sosiale og strukturelle ressursene til alle som bor i byen vår. 

 

38% 
har ikke noe frivillig 
engasjement utenom 
kirken. 
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De som har flest timer med 
frivillig arbeid i kirken bidrar 
også med flest timer utenfor. 

45 % av de som svarte gir  
10 % eller mer av sin inntekt til 
kirkelige eller veldedige formål, 
sammenlignet med befolk-
ningen for øvrig, hvor snittet er 
på cirka 0,5 %.  

Hele 77 % av respondentene 
gir 5 % eller mer, og bare 5 % 
gir under 1 %.

Fo
to
:	P
ub
lic
D
om

ai
nP
ic
tu
re
s	/
Pi
xa
ba
y

24 BEVEG KRISTIANSAND



25

Bli med oss å Bevege Kristiansand
Vi begynte med å si at kirkens troverdighet er avhengig av at den tar del i og møter 
byens sosiale utfordringer. Kirkens fotavtrykk i denne verden er nettopp tro, håp og 
kjærlighet, og størst blant dem er kjærlighet. Når vi nedenfor setter en agenda for hva 
alle kristne skal gjøre sammen for å Bevege Kristiansand, gjør vi det med en forståelse 
av at mye blir gjort allerede. Vi er likevel overbeviste om at sammen kan vi gjøre mer. 

I vår oppsummering og utfordring ønsker vi først å komme med noen forslag til tiltak 
med fokus på: Kjærlighet, de sosiale utfordringer. Mange av tiltakene handler om 
hvordan vi kan være med å styrke de sosiale og strukturelle ressursene rundt enkelt-
mennesker og familier i Kristiansand. 

Det dekker ikke alt. Et fokus på disse områdene vil være et første steg. På flere av disse 
områdene finnes det tiltak allerede. Vi håper at dette kan være en oppmuntring og 
oppfordring til å fortsette, samtidig ønsker vi hele tiden å spørre oss: «Kan vi gjøre mer? 
Kan vi gjennom økt samhandling og koordinering av gode tiltak nå enda flere?».  

Forslag til viktige fokusområder:
Din neste kan være en sosialt utsatt familie. Viktige fokusområder:

• Rekruttering av fosterhjem og besøkshjem
•  Kursing og veiledning for par og foreldre  
•  Aktiviteter og hverdagsstøtte for utsatte småbarnsfamilier
•  Matutdeling og tilbud om praktisk hjelp 

Din neste kan være ensom. Viktige fokusområder:

• Inkluderende aktiviteter for ungdom 
•  Sosiale aktiviteter rettet mot voksne ensomme 
•  Støttetiltak for personer etter skilsmisse 

Din neste kan være en flyktning eller innvandrer som trenger inkludering.  
Viktige fokusområder: 

• Grupper for veiledningstiltak for innvandrere 

•  Sosial inkludering av innvandrere 

•  Jobbsøkerkurs 

•  Norsk-kafé/Norsk-kurs 

Beveg Kristiansand 
ønsker å være 
en bevegelse og 
jobber ut fra stikk- 
ordene analyse, 
agenda og arena.

Hvor går veien videre?
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En utfordring til alle og til kirkens ledere
Når hele 18 % av Kristiansands innbyggere kan regnes som kirkelig aktive har byens menig-
heter store muligheter til å Bevege Kristiansand! 

Vi startet med å si at vi som kirke ønsker å lede mennesker til tro på  Jesus Kristus. Troen 
kan være en av de sterkeste beveggrunner for å bringe håp og kjærlighet til mennesker 
rundt oss.  Vi vil avslutte med å gi noen generelle oppfordringer til alle kristne i byen. La 
disse oppfordringene bli en del av samtalen i din kirke eller menighet. Vi vil også gi en 
særskilt oppfordring til lederne i kirkene. 

VI VIL OPPFORDRE ALLE KRISTNE TIL Å: 

• La troen bli synlig i gode gjerninger til det beste for mennesker rundt deg. 

• Bidra aktivt til å inkludere mennesker som trenger det i dine sosiale nettverk. 

• Integrere flyktninger og innvandrere på din arbeidsplass og i ditt nettverk. 

• Inkludere utsatte barn og unge inn i egen familie, for eksempel gjennom  
å være avlastnings- eller fosterhjem. 

• Bidra til trygge og gode familierelasjoner der det er godt for barn å vokse opp.

• Skape en kultur der oppmuntring, omsorg og bekreftelse på alle arenaer  
der du ferdes. 

VI VIL OPPFORDRE LEDERE I VÅRE KIRKER TIL Å: 

• Sette byens sosiale utfordringer på agendaen, og oppsøke arenaer der vi kan 
samarbeide om å møte byens sosiale utfordringer. 

•  Bygge mindre fellesskap der mennesker blir sett og inkludert på en god måte,  
og der tro, håp og kjærlighet blir erfart i praksis. 

•  Oppmuntre og legge til rette for at kirkens medlemmer kan ta et større 
samfunnsansvar, både gjennom yrkesliv og frivillighet utenfor kirken. 

•  Sette fokus på områder der det kirkelige nærvær er minst, og bygge fellesskap  
i disse områdene. 

VI VIL UTFORDRE LEDERE I SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIV TIL Å:

•  Legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i vårt lokalsamfunn.

•  Arbeide aktivt for å integrere mennesker som faller utenfor yrkeslivet, 
 og gi dem nye muligheter.  

•  Bruke din innflytelse og dine økonomiske midler med fokus på å skape  
et bedre samfunn. 

•  Skape insentiver på arbeidsplassen og gjøre det lett for folk å bidra til  
å hjelpe andre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
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Skape arenaer 
Beveg Kristiansand er en bevegelse som ønsker å mobilisere og inspirere kristne til å stå 
sammen om å arbeide for «byens beste». Vi står sammen om nestekjærligheten og vårt 
felles mål om å gjøre byen til et godt sted å bo for alle på tross av våre forskjeller. Målet 
med rapporten har vært å skape en felles forståelse for sentrale utfordringer vi kan 
samarbeide om i Kristiansand. Agendaen vi foreslår er ikke uttømmende og alle gode 
forslag er velkomne. Vi ønsker å skape gode arenaer eller møteplasser hvor kristne fra 
ulike menigheter og organisasjoner kan samarbeide og utnytte sine ressurser for å nå 
felles mål. 

Bli med oss å BEVEGE KRISTIANSAND!
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Denne rapporten baserer seg på en kombinasjon av primær- og sekundærkilder. Disse 
beskrives under. 

 

Primærkilder og analyse 
1. Spørreundersøkelse til ledere for menigheter og kristne organisasjoner

Tallmaterialet i delkapitlet «kirkelig virkelighet» er basert på en spørreundersøkelse som 
ble gjennomført i perioden september - desember 2019. Målgruppen for undersøkelsen 
var daglig leder eller hovedpastor/-prest for menigheter og kristne organisasjoner i 
Kristiansand, hovedsaklig tilknyttet Fellesmøtene. Undersøkelsen ble gjennomført 
digitalt og ble distribuert via e-post. Respondentene representerer 46 menigheter/ 
forsamlinger og fem organisasjoner og er fordelt på følgende:

• Den norske kirke: 14 menigheter

• Misjonskirken: ni menigheter

• Den evangelisk-lutherske Frikirke: syv menigheter

• Pinsebevegelsen: tre menigheter

• Andre: Baptistsamfunnet, Blå Kors, Den katolske kirke, De Frie Evangeliske 
Forsamlinger, Frelsesarmeen, ImF, Kristent Fellesskap, Metodistkirken, NLM, 
Normisjon, uavhengige, Vineyard 

 
Spørsmålene i undersøkelsen var hovedsaklig knyttet til deltakelse i og omfang av  
aktiviteter knyttet til gudstjenester, smågrupper, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt 
arbeid og annet frivillig arbeid. 

2. Spørreundersøkelse til menighetsaktive i Kristiansand

I november 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant kirkeaktive i 
Kristiansand. Alle menigheter tilknyttet Beveg Kristiansand fikk undersøkelsen og 
ble bedt om å distribuere det til sine. Vi har fått svar fra 651 respondenter fra 14 ulike 
kirkesamfunn/organisasjoner som er bosatt i alle bydeler i kommunen. En svakhet 
fra undersøkelsen er at noen kirkesamfunn og noen bydeler er overrepresentert. 
Misjonskirken alene står for 34 % av respondentene og Frikirken for 25 %. 28 % av de 
som har svart bor i Randesund.

Temaer som ble berørt i undersøkelsen var frivillig engasjement i og utenfor kirkelig regi, 
oppfatning om yrkesliv, opplevelse av relasjoner og ensomhet. Undersøkelsen tok ikke 
mål av seg å være en vitenskapelig undersøkelse, men en ønsket å få så mange som mulig 
til å svare, slik at den kunne gi oss informasjon fra en bredde av respondentene. En skal 
derfor være forsiktig med å trekke generelle slutninger fra denne undersøkelsen alene, 
selv om den gir et ganske godt bilde av samfunnsengasjement for de som har svart.

I analysene har det ikke blitt foretatt noen vekting av respondentene.

Metodikk og kildebruk
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Sekundærkilder
Følgende sekundærkilder er brukt i rapporten: 

Befolkningsstatistikk er hentet fra Kristiansand kommune:  
https://.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/om-kristiansand/
befolkningsstatistikk/

https://agderfk.no/_f/p1/i76fba96a-d550-44e8-99ce-f4edafaf23a7/rapport-ung-i-agder-2019.pdf

https://bristolgreencapital.org/wp-content/
uploads/2019/05/6_bristol_method_how_to_create_more_resilient_cities_v2.pdf 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/4204

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K4204/befolkning/befolkning_hovedgruppe

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/frivillighetens-ar-2022/

https://www.nrk.no/rogaland/arne-viste-domt-til-fengsel-1.14286359

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/
handle/11250/2557786/Oppdaterte%2btall%2bom%2bfrivillig%2binnsats.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://sendtnorge.no/wp-content/uploads/2021/06/oppdatert-Sendt-rapport-ENDELIG.pdf

https://skaperkraft.no/_service/343997/download/id/374736/name/
Ferdig+versjon+Oslo+Monitor+2018.pdf

https://www.ssb.no/kommunefakta/kristiansand

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/
nordmenn-legger-ned-frivillig-innsats-verdt-78-milliarder

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/
artikler-og-publikasjoner/_attachment/293634?_ts=159f922c2d0

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/
Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-046s/?all=true

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2459604/Dyrstad%2C%20
Elisabeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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APPENDIKS
 
   Noen eksempler på sosialt og diakonalt arbeid i Kristiansand: 

 
Her har vi bare tatt med sosialt og diakonalt arbeid i de ulike menighetene og organisasjo-
nene. Mange har også gudstjenester og møter, samt stort arbeid rettet mot barn og unge. 
Disse aktivitetene er ikke tatt med her. Du finner mer informasjon på menighetenes og 
organisasjonenes egne nettsider.

  

Blå Kors
• Barnas Stasjon - lavterskeltilbud for barn og foreldre

• Frivilligsentralen - frivillig innsats for ulike typer behov 

• Kulturskole - undervisning og sosial aktivitet for barn og unge 

• Blå Kors chat-senter - anonyme chat- og samtaletjenester for barn og unge 

• Steg for steg - sosial integrering etter rus 

• Blå Kors Ung - trygg møteplass for ungdom 

Filadelfia	omsorgssenter	
• Rehabilitering/støtte 

• Fengselstjeneste 

• Ettervern 

• Tabita - treffsted for damer  

Frelsesarmeen 
• Barne- og famlievern 

• Rehabilitering/rusomsorg

• Fengselsarbeid 

• Seniorarbeid 

• Arbeidsinkludering 

Shalam 
• Rusomsorg 

• Sosialt arbeid 

• Arbeidsinkludering 

• Kontakt-/aktivitssenter
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Kirkens	Bymisjon
• Arbeidsinkludering 

• Fattigdomstiltak/nødovernatting 

• Flerkulturelt arbeid 

• Frivilligsentral 

• Gatejurist 

• Kafeer og aktiviteter 

• Åpen kirke 

KIA	Kristiansand	(Kristent	interkulturelt	arbeid)	
• Norskundervisning

• Middager/fellesskap 

• Aktiviteter 

Domkirken/Den norske kirke 
• Velkomstsenter for flyktninger og asylsøkere 

• Besøkstjeneste til hjem og sykehjem 

• Jule- og påskepakke til fengselet 

• Sorggrupper

Den evangelisk lutherske frikirke 
• Frimat – utdeling av gratis mat en gang i uka 

• Godhetsaksjon og FriHjelp - hjelpe med praktisk hjelp

• Frivillige til Natteravn 

• Bidrar på internasjonal kulturfestival 

• Diakonitjeneste i menigheten 

• Faste samlinger på pleie-/sykehjem

Kirkens ungdomsprosjekt 
• Forebyggende arbeid for barn og unge 

• Grupper og aktiviteter 

• Felles måltider og turer 

• Aktiviteter 

• Individuell oppfølging 

Braveheart
• Kristen hjelpeorganisasjon for flyktninger og mennesker i nød 

• Brødutdeling og samlinger for innvandrerkvinner
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• Bruktbutikk 

• Møteplass og aktiviteter 

Misjonskirken 
• Middag sammen - lokal integrering (Ytre Randesund) 

Den norske kirke
• Velkomstsenter for flyktninger og asylsøkere

• Besøkstjeneste til hjem og sykehjem

• Jule- og påskehilsen til mennesker i sorg

• Sorggrupper for unge og voksne

• Samtalegrupper etter samlivsbrudd

Den katolske kirke
• Språkgrupper som arrangerer sosiale (og kirkelige) aktiviteter tilpasset  

ulike kulturelle tradisjoner og språk

• Rådgivingstjeneste for flyktninger og innvandrere

• Internasjonal dag – årlig feiring av «forskjellighet» med kulturelle og  
gastronomiske innslag fra menighetens mange nasjonaliteter

Dette er bare noen eksempler på tilbud og aktiviteter rettet inn mot sosiale utfordringer 
i lokalmiljøet, listen er nok lenger. Flere driver også med målrettet arbeid for familier, 
ektepar og samliv.
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