
 

 

 

 
 

Hva vi gjør: 

Gatenært og oppsøkende i det 

etablerte rusmiljø i Sandnes 
Elevrettede tiltak på Gand og Vågen  

videregående skoler i Sandnes 
 

Våre arbeidsmål: 
- Tid til å lytte 
- Vilje til å hjelpe 
- Tro på endring 

 

 

Velkommen til seminar 
i anledning Byprestens 20 års jubileum 

 

Onsdag 29. mars 2023 

i Sandnes kirke kl. 12-14 

 
Tema: Å lytte 

 

Hverdagsmesse med kirkekaffe kl. 14 

 
Arrangør: Bypresten i Sandnes og  

Stavanger bispedømme  



Program 
12.00:  Åpning: Asbjørn Finnbakk, diakonirådgiver 

i Stavanger bispedømme 

12.10: Funkishuset: «Lytting som redskap og 
ansvarliggjøring, en balansekunst»  

12.40:  Kirkens SOS: «Lytting som metode» 

Aktiv lytting, det skjer noe hos den som blir 
lyttet til.  

13.10:  Veiledningssenteret for pårørende: «Hva 
skjer med den som lytter?» Empatitretthet 
og det å forebygge utbrenthet. 

13:40:  Trond Erik Grønnestad, førsteamanuensis 
UIS og masterstudent deler:  
«Erfaringer fra samtaler med personer 
innen rus og psykiatri-feltet» 
 

Mellom innleggene, og i løpet av 
hverdagsmessen, spiller og synger Bjarte 
Lending  

 

14.00:  Hverdagsmesse: 
Tidligere byprest Ingeborg Erikstein 
Krager: «Lytter Gud?»  

   Messekaffe og noe å bite i bak i kirken 

 

Arrangementet er GRATIS 

Påmelding til oa839@kirken.no innen 20. mars.   

 

Erfarne bidragsytere: 
Kirkens SOS:  

Eivind Hauglid, prest og nestleder i Kirkens SOS Rogaland. 
Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på 
telefon og internett. Her er det alltid noen som tar imot 
samtaler, hver eneste dag, døgnet rundt, også i ferier og 
høytider. 
https://www.kirkens-sos.no/  

Funkishuset Sandnes: 

Åse Odland, sosionom og leder av Funkishuset. Målet deres er 
å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige 
over 18 år. Redusere risiko for overdose og overdosedødsfall. 

https://www.funkishuset.no/  

Veiledningssenteret for pårørende Sandnes: 

Unni Selstå, leder. Gratis lavterskeltilbud for pårørende til 
personer med rusmiddelproblemer, psykisk syke eller innsatte 
i fengsel. 

https://selvhjelp.no/organisasjoner/nks-veiledningssenter-for-parorende/  

Universitetet i Stavanger   
Psykiatrisk sykepleier med doktorgrad, Trond Erik 
Grønnestad, sammen med masterstudent deler erfaringer fra 
samtaler knyttet til psykiatri og rus.              
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