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Innkalling til Årsmøte i Blå Kors Bryne 

Tid: Torsdag 5 mars kl. 19.30 

Sted: Misjonskirken Bryne 

 

Sakliste: 

1. Valg av møteleder. 

2. Valg av referent. 

3. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. 

4. Styrets årsmelding for 2019. 

5. Regnskap for 2019. 

6. Valg: 

a) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 

b) Valg av revisor. 

 

 

     Med vennlig hilsen 

     Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bryne 
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Innledning 
Blå Kors Bryne ble formelt stiftet på stiftelsesmøte 22. mai 2019 i Bedehuset Saron på 
Bryne. I dette møtet stilte generalsekretær Jan Elverum og Ketil Haga fra Blå Kors Norge. 
De som underskrev stiftelsesdokumentet var Thorleif Bruseland, Thomas Rake, Thomas 
Aas Pedersen, Svein Arne Fasseland, Trygve Netland, Kjersti Landro, Maren Jensen, 
Magnar Helland, Christiane Feed og Håkon Oma. 

 

Styret 
Følgende styremedlemmer ble valgt: 
Alfred Paulsen 
Inger Urstad 
Trygve Netland 

Thomas Rake er utnevnt fra Bedehuskirken. 
Thorleif Bruseland er utnevnt fra Misjonskirken Bryne. 

 
Styret konstituerte seg slik: 

- Styreleder/kasserer, Trygve Netland 

- Sekretær, Thorleif Bruseland 

- Regnskapsfører er Bryne Regnskap ved Morten Sørlie 

Til styremøtet 2. oktober 2019 informerte Alfred Paulsen at han ikke fikk tid til å delta i 

styremøtene og at han derfor trakk seg fra styret. 

Ved utgangen av året hadde vi 28 registrerte medlemmer. 

Styringsgruppen 
Arbeidet til Blå Kors Bryne ble initiert av Blå Kors Stavanger og Omegn allerede i januar 
2018 ved en henvendelse til Misjonskirken Bryne. Fra februar 2018 var arbeidet med en 
fremtidig etablering igang. 

 
22. februar 2018 ble det innkalt til møte for å etablere en styringsgruppe for et diakonalt 

prosjekt på Bryne i regi av Blå Kors. Følgende medlemmer ble valgt til styringsgruppen: 

Trygve Netland, Arnfinn Bø (Stein Magne Paulsen vara) fra Blå Kors Stavanger og Omegn. 

Thorleif Bruseland og Rune Håland fra Misjonskirken Bryne. Thomas Rake og Torstein 

Bjorland fra Bedehuskirken. Styringsgruppen holdt arbeidet gående og la planer frem mot 

etableringen som altså fant sted 22. mai 2019. 

Av denne gruppen ble det valgt et arbeidsutvalg bestående av Trygve Netland, Thomas 

Rake og Thorleif Bruseland som forberedte og la en tidsplan for etablering av 

virksomheten sammen med Styringsgruppen. 

I perioden fra vinter/vår 2018 overtok Blå Kors ansvaret for drift av utstyrtsentralen i 

samarbeid med Bedehuskirken og man startet natteravntjenesten og driftet denne på 

fredager fra august 2018. 

Det ble også arrangert ekskursjon til Blå Kors Kristiansand den 9. mai 2019 sammen med 

delegater fra Time Kommune. Her fikk vi innblikk i det rikholdige arbeidet som drives av 

Blå Kors i Kristiansand. Det skapte inspirasjon og motivasjon for det arbeidet som nå 

skulle startes på Bryne. Det gav også gode relasjoner mellom Blå Kors og delegatene fra 

Time kommune. 
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Styrets arbeid 
Styret har hatt fem styremøter i 2019 fra etableringen den 22. mai. Sakene som 

har vært behandlet er: Etablering av fremtidige virkegrener, utvikling og flytting av 

utstyrtsentralen opp til Bedehuset Saron, gjennomføre inspirasjonssamling for 

natteravner, etablere gode rutiner for natteravnene og engasjere lokale ledere av 

denne tjenesten. Blå Kors ble på høsten utfordret av Time Kommune om å ta 

ansvaret for å koordinere natteravntjenesten for hele Time kommune. Det vil si 

natteravnene på lørdager, samt natteravner på Frøyland. Dette har styret stilt seg 

positive til, men da må man ansette en person som har ansvaret for dette. Denne 

stillingen ble estimert til å være en 20-30% stilling, og styret gikk i dialog med 

kommunen om hvordan løse den økonomiske utfordringen i dette. En slik stilling 

vil være nødvendig for å sikre god kvalitet på tjenesten og øke kompetansen blant 

de som går natteravn. Time kommune så behovet for dette, men hadde ikke 

økonomi til mer enn en mindre andel av kostnaden på ca kroner 150.000,- 

Styret satte dermed igang for å søke om oppstartsmidler hos blant annet Blå Kors 
Norge. 

Blå Kors Bryne har i 2019 fått økonomiske gaver fra Tekstil-Vask, Sparebanken Sør, 

en privat giver, Bedehuskirken, og Misjonskirken. I tillegg har man mottatt støtte til 

drift av utstyrslageret fra Time kommune, Sparebankstifltelsen og 

Sparebankstiftinga Time og Hå. Noen av disse midlene ble formidlet direkte til 

Frilager. 

 

Økonomi 
Regnskapet for 2019 viser et driftsresultat på kr.207 217  

Balansen viser: Sum egenkapital og gjeld kr. 207 498 

 

Utstyrssentralen (Drift av Time kommunes utstyrssentral) 

Hilde Birkeland administrerer utstyrtsentralen i det daglige. 
Det er gjennomført 66 utlån i 2019. Både til skoler, privatpersoner og organisasjoner. 
I følge avtalen er Blå Kors Bryne ansvarlig for utlån og vedlikehold av utstyr i 
forbindelse med utlån, og vi har brukt mellom 30-40 timer på utlån. I tillegg har 
Frilager gjennomført prepping av alle ski før sesongen og vedlikehold av SUP 
brettene etter at vannsesongen var ferdig. 
Vi har et godt samarbeid med Frilager, der vi sammen med de ser på hvilke behov 
som trengs i forhold til utvidelse av lager, og etter samtaler med frivillige 
organisasjoner ble det bestemt å søke om midler til klestilhenger og nye kanoer. I 
2019 fikk Blå Kors tildelt gave fra Sparebankstiftelsen på 60.000,- kr til kanoer, 
årer og vester. I tillegg fikk vi tildelt 100 000kr fra Sparebankstiftinga Time og Hå til 
klestilhenger. Dette vil bli kjøpt inn i 2020. 
Vi flyttet inn i nytt lager på Saron i desember. 
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Natteravnene 
Steve Game og Liv Berit Løge overtok koordineringsansvar for natteravnstjenesten 
høsten 2019. Frem til da hadde arbeidet vært ustabilt. Det var vanskelig å 
koordinere arbeidet via appen «Vi vil» og FB. Dette resulterte i flere avlysninger og 
uteblitt oppmøte, samt en del frustrasjon. 

Fra høsten 2019 av har det vært mer forutsigbarhet. Appen er kuttet ut, og det er 
satt opp lister over alle frivillige og når de skal gå. En vervekampanje i slutten av 
året resulterte i at flere frivillige meldte seg til tjeneste fra 01.01.20 av, og at det nå 
er ca 30 frivillige som går natteravn på fredags kveldene. De fleste går hver 6. uke, 
men flere går oftere eller sjeldnere enn dette. Det tilstrebes å møte den enkeltes 
kapasitet. 

 

Natteravnene møttes kl 21.00 på Jæren hotell for å hente jakkene og skrive seg 

inn i permen. Turen gikk rundt i Brynes gater, hovedsakelig mellom Møllekjelleren 

ungdomsklubb og togstasjonen. Møllehagen restaurant kom på banen i høst, og 

tilbyr nå mat til de som er ute på fredagskveldene, noe vi er svært takknemlige for. 

Under et møte i høst med Elisabeth Følgesvold (leder for Møllekjelleren 

ungdomsklubb) ble klokkeslettene natteravnene er ute endret fra kl 22 – 02 til kl 21 

– 01. Dette er mer hensiktsmessig ift å være til stede for ungdommene i byen. 

Generelt opplever vi mer liv i byen om vår/høst enn om vinteren. Vi opplever at 

mange tar kontakt for en prat eller hjelp i løpet av kveldene. De er kanskje redde, 

alene eller trenger følge til tog o.l. Mange tar kontakt dersom de ser at noen har 

utfordringer eller trenger hjelp. Det er et samarbeid med politiet, ungdomslederne 

og andre ila kvelden. Vi får også mange gode ord av de som er ute på byen som 

setter pris på at vi er der. 

Til slutt en historie fra en av våre natteravner fra oktober 2019: 

«Hei folkens. I går kveld var vi ute som natteravn igjen. Det var russekro på Crazy så det 

var masse unge russ på byen. Vi opplevde straks at flere tok kontakt for å prate. Vi ble 

tipset om folk som var beruset, en jente som satt og gråt, en jente ( 16år) hadde blitt 

etterlatt av venninnen sin, så vi hang sammen med henne til venninnen dukket opp. Det 

var en del bråk med russen så 4 politifolk var på stedet store deler av kvelden. Vi hadde 

flere gode prater med politiet ila kvelden. Vi hadde også en lengre prat med dem om 

utfordringene russen møter i russetiden. Nede på ungdomsklubben snakka vi med lederne 

der. Der blei vi informert om en jente (15år) som hadde stukket hjemmefra og en far som 

var på leting etter datteren sin. Vi var på utkikk etter henne hele kvelden uten å finne 

henne. Det er mye bra på Bryne i helgene men også store utfordringer. Vi som går 

natteravn har en utrolig viktig rolle i alt dette. Mange ser på oss som en ekstra trygghet, 

lettere å snakke med oss enn feks. politiet. Vi får også utrolig mange positive 

tilbakemeldinger fra folk på byen. Russen kom også og takket oss for at vi var der for å 

passe på dem. At vi er der er viktig, det virker trygt for mange og vi betyr mye for mange. 

flere som kommer bort å forteller at der de bor er det ikke natteravn og at det er et stort 

behov. Så hvor vil jeg med alt dette. JO vi må slutte å være naive og tru at det ikke er vits 

eller ikke betyr noe. Så kom å bli med på denne viktige jobben. DU kan gjøre en forskjell.» 


