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Møtereferat 20.09.2017  
 
Presidenten åpnet møtet med et nytt dikt av Einar Skjæraasen: Lykke 
 
Bursdager: Torgeir fyller år i dag, Kjetil litt seinere i uka 
 
TRF kurs for Berit, Geir er i dag i Porsgrunn. Veldig bra kurs med fokus på hva Rotary bør 
drive med. Global- and District- grants. Presentasjon av hva de enkelte klubbene driver med 
slik at vi kan få ideer til nye prosjekter, eller prosjektsamarbeide.  
 
Møtet 27/9 blir avholdt på Bamble Videregående. 
Bli kjent med Rotary anbefales for yngre medlemmer. Påmelding i slutten av september 
 
Tigris. 
Erik har hatt en langweekend til Stavanger. Flott by som oser av velstand. Han refererte også 
til SykkelVM fra Bergen som er flott Norgesreklame. 
 
 

Kirkens Bymisjon i Porsgrunn ved Per Gunnar Disch. 
 

Kirkens Bymisjon har som slagord: Rom for alle og blikk for den enkelte.  
 
Per Gunnar refererte til at dette er på mange måter det samme slagord som for Rotary. Han 
refererer blant annet til Rotarylekene. 
 
Bymisjonens historie: 

 Det skjedde i Christiania i 1855 
 I dag ca 1850 ansatte og om lag 4000 frivillige. ca 25% av de ansatte er muslimer 
 I tillegg til religion trengtes diakonal virksomhet for å lindre nød og sult 
 I dag på 32 steder i landet.  
 St. Halvarshjemmet og flere sykehjem på forskjellige steder i landet 

 
Internasjonale utviklingstrekk som direkte og indirekte preger vårt nyhetsbilde 

 Mennnesker på flukt 
 Det sosiale opprør  
 Økonomisk uro 
 Arbeidsledigheten vokser 
 Mistillitsutvikling mellom myndigheter og befolkning 
 Ungdom utdannes til arbeidsledighet 



 Fattigdommen er utbredt 
 
Hva preger vårt samfunn og mange kommuner i dag 

 Fattigdommen økende 
 Ensomhet 
 Kriminalitet og rusmissbruk 
 Ungdom dropper ut av skolen 
 Psykiske problemer øker 
 Utenforskapet øker 
 Mindre interesse for frllesskapsbyggende tiltak - en demografisk utfordring – flere 

eldre 
 Voksende omsorgsbehov – nye grupper 

 
Dette handler om oss, og fellesskapet!.  
 
Hvorfor har ideell sektor fått et sterkere fokus 

 Samfunn i endring f 
 Fra velferdsstat til velferdssamfunn 
 Erkjennelse av at framtidag velferd skapes i fellesskap 

 
Bymisjonens oppdrag er: 

 Å se og avdekke krenkelse og nød 
 Å gi hjelp, trøst og nærvær 
 Å påvirke og endre årsakene til nød, urett  og krenkelse, og arbeide for en rettferdig 

fordeling 
 
Verdier 
Verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet , tro 
 
Hvorfor og hvordan startet vi i Prosgrunn 

 Startet i 2013 
 Planlegging idegruppe 
 Kunnskapsutviklingn 
 Økonomisk fundament 
 Styre, tilsetting, planlegging, drift. Penger til en halv stilling 

 
Kirkens bymisjon i Porsgrunn tar mål av seg til å være 

 Viktig aktør i framtidas omsorgsfellesskap i Porsgrunn 
 Mobiliserende i forhold til samskaping og frivillighet i samarbeid med frivillige 

organisasjoner, kommune og andre gode krefter 
 
Hvordan jobber vi og tenker i vår virksomhet 

 Etablere ulike tiltak 
 Brukeren står i sentrum 
 Innholdet i tiltak defineres sammen  med frivillige og brukere 



 Skape en arena for frivillihet 
 Mange vil bidra 
 Mange som mangler arena rfor sitt bidra 
 I dag nær 80 frivillige 

 
Hvem samarbeider vi med 

 Første samarbeidspartner: Urædd fotball. Damer. barn og ungdom 
 Dugnad som integreringsarena. Involverte flyktninger/asylsøkere 

 
Møteplass i Brevik 

 Ankerplassen: retrokafe som har blitt veldig populær 
 Vær lur, gå tur 
 Jobbb – som fortjent – under planlegging 
 Utnytte restarbeidsevnen til rusmisbrukere, øke den enkeltes mestring og selvfølelse 

gjennom lønnet arbeid 
 
Eldreomsorg 

 Eldre kan gi kunnskap til yngre gjennom å skrive sin egen livshistorie 
 Dette er mitt liv. Eldregruppe og ungdomsgruppe jobber sammen 

 
Jeg har for lengst funnet ut at jeg ikke kan forandre et annet menneskes liv, men jeg 
kan være en medspiller 
 
Verdens viktigste energikilde er gratis: kjærlighet og omsorg. 
Mange av guds viktigste skapninger - menneskene får ikke nok av dette, de finnes også i 
Porsgrunn. 
 
Kirkens Bymisjon har en egen FB-side som vi oppfordres til å besøke. 
 
 
 
 
Referent: Helge 


