Med hjerte
f o r å m o t v i r ke
UTENFORSKAP
OG FATTIGDOM
#sammengjørvibyenbedre

HVEM ER VI?
Hjerte for Sandnes er en ideell organisasjon som ønsker å
ha en bred profil hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og
privatpersoner kan engasjere seg. Sammen gjør vi Sandnes til
en bedre by og bo i for alle.

MED HJERTE FOR Å MOTVIRKE
UTENFORSKAP OG FATTIGDOM
#sammengjørvibyenbedre
Vi hører stadig om katastrofer, krig og mennesker i nød. Det
finnes så mange behov, så mange som trenger hjelp. Ofte
kan vi føle oss maktesløse og handlingslammet. Sammen kan
vi motivere hverandre til å ta initiativ. I Norge sitter vi med
et spesielt ansvar for å hjelpe fattige og vanskeligstilte rundt
omkring i verden; absolutt! Men også her, i vår egen by.
Nettopp her ønsker vi å løfte fram initiativ, kreativitet og
vilje til å hjelpe. Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ.
Gjøre byen til en bedre by å bo i. Ikke bare for de
velstående og de som lykkes, men for alle! For rusavhengige,
for innvandrere, for enslige, for oss alle. Bli med! Ta initiativ!

Velkommen til oss i
HOVEVEIEN 9

Monika Welde sorterer klær og
andre donasjoner som kommer inn
til Hjerte for Sandnes

En litt

BEDRE HVERDAG
M

onika Welde er alenemor og slet
med å få endene til å møtes. I 2016
kom hun til hjerte for Sandnes. Hun gruet seg til å oppsøke hjelp. Hun kjente på
en skamfølelse på grunn av sin situasjon.
Heldigvis fikk hun hjelp av en god venninne til å ta det første steget for å hente
mat til seg og familien.

”Jeg trengte hjelp for å komme meg ovenpå i en tøff hverdag, både økonomisk og
psykisk. Jeg fikk et positivt inntrykk av
Hjerte for Sandnes, og ble møtt av positive og ressurssterke mennesker. De så
meg som den jeg var, og jeg kjente på en
medmenneskelighet. Skammen var ikke
eksisterende lenger. Jeg gikk derfra med
matposer, klær, leker og utstyr til min
sønn. Aldri før hadde jeg opplevd å få en
slik hjelp. Umiddelbart fikk jeg et ønske
om å kunne gi noe tilbake”, sier Monika.
Monika begynte å komme hver uke. Etter
hvert meldte hun seg som frivillig, og på
den måten kunne hun hjelpe andre, slik
hun selv hadde blitt hjulpen. Hun var aldri i tvil om at hun ville bidra. Monika ble
med og hjalp til med forefallende arbeid
i Hjertehuset.

”Jeg føler meg ikke lenger alene i rollen
som mor, jeg har fått et nettverk som bryr
seg om meg og sønnen min.”
Hun syns det er givende å kunne være

med å hjelpe andre som opplever vanskelige situasjoner i livet og liker å være med
å motvirke utenforskap og fattigdom.

”Det er alltid lys i enden av tunnelen, og
for meg var Hjerte for Sandnes stedet
som ga meg lys da jeg trengte det mest.”
Monika fikk senere arbeidspraksis i Hjerte for Sandnes via NAV. Hun startet som
medarbeider i medier og kommunikasjonsavdelingen Skaperhjerte som er en
del av Hjerte for Sandnes. Etter endt arbeidspraksis, fikk hun tilbud om å arbeide to dager i uken på Hjertehuset som
hun kjente godt til fra tiden som frivillig. I
Hjertehuset bidrar hun med forefallende
arbeid, blant annet sortering av innkomne donasjoner.

Monika setter pris på å fylle dagene med
noe positivt, og det gir henne håp for
fremtiden om å bli yrkesaktiv.
”Det er godt å ha rutiner og ha noe å
fylle dagene med”.
Monika kjenner nå på en mestringsfølelse ved å bidra med oppgaver alene eller
sammen med andre. Hun trives godt med
å jobbe i et flerkulturelt miljø der hun lærer om andre kulturer.

Fra bøtetjeneste

TIL FRIVILLIG

E

n tidlig tirsdag i mai, kommer en
litt nervøs Storm Melstveit inn
dørene til Hjerte for Sandnes.
Han skal i gang med bøtetjeneste, og
er litt usikker på hva som venter han.
Han er likevel klar for å gjøre opp for
sine tidligere kriminelle handlinger.
Avtalen er 50 timer arbeid fordelt på
tre dager i uken.

”Det er jo en grunn for at jeg har fått
bøtene, siden jeg har levd et liv i rus,
av og på i 30 år”.
Hans straffbare handlinger har en
bakenforliggende årsak. 24 år gammel fikk han en dom på 11 år. Han ble
plassert på et rom sammen med fire
andre som førstegangssoner på Bastøy
fengsel ved Oslofjorden. I lavterskelsfengselet på Bastøy, måtte han klare
seg selv. Stå opp, lage seg mat, gå på
jobb, osv. I tillegg fikk han muligheten
til å ta fagene han trengte for å bli
tømmermann.
Da han slapp ut, fortsatte han med
rus, helt til han tok et oppgjør med seg
selv.

”For 6-7 måneder siden, satt jeg ruset
og alene hjemme. Jeg tenkte, dette gir
meg ingenting! Jeg sa til meg selv, at
dette gidder jeg ikke mer.”

Storm tok et tøft standpunkt, sluttet momentant med rus, og har ikke
savnet det siden. Dagen etter dro han
til sin tidligere omgangskrets med et
tydelig budskap;

«Jeg er ferdig med dette livet og
ønsker at dere glemmer meg og ikke
ringer meg. Treffer dere meg på gaten,
skal dere ikke komme bort til meg - jeg
oppsøker dere om jeg ønsker det»
Deretter entret Storm Hjerte for
Sandnes for å gjøre opp for seg. Det
han ikke hadde regnet med, var at han
ble glad i stedet, menneskene og ikke
minst glad for muligheten til å hjelpe
andre som er i en vanskelig situasjon.

”Jeg ble fasinert av organisasjonen,
og det gir meg en god følelse å kunne
hjelpe de mange som har behov for
det.”
50 timer med bøtetjeneste er for lengst
oppgjort, men Storm er fremdeles å
finne i organsisasjonen. Han er der
daglig og bidrar til et godt miljø, praktiske gjøremål, samt utdeling av mat til
byens vanskeligstilte.

”I stedet for å gå en plass for å tjene
penger, er det kjekt å kunne bidra i
Hjerte for Sandnes!”

Henrik trener på droneflyving. Han har nå bestått drone-eksamen, som gjør at han kan kjøre droner i åpen
kategori.

EN NY RETNING
for HENRIK AARESKJOLD

H

jerte for Sandnes har arbeidstrening i samarbeid med
NAV. På denne måten bidrar
vi med å få mennesker tilbake til arbeidslivet. Noen mennesker er per i
dag langt fra et liv i arbeid, mens
andre prøver å finne et mer passende yrke.
I starten på August kom Henrik Aareskjold til våre lokaler for å starte
arbeidspraksis. Han har mange år
bak seg som bokhandler, men ønsket
nå å prøve noe nytt. Han har erfaring med filmproduksjon, og tenkte
at dette med medier og kommunikasjon kunne være noe for han. Slik
kom han inn i Skaperhjerte, Hjerte
for Sandnes sin medier og kommunikasjonsavdeling.

”I september 2020, fikk jeg diagnosen Asberger syndrom, forteller
Henrik. Det er en tilstand på autismespekteret. Med diagnosen fikk jeg
svar på hvorfor jeg har følt meg så
utenfor, og hvorfor jeg slet med å
oppfylle forventningene på min tidligere arbeidsplass. Jeg er utdannet
innen filmklipping og lydbehandling,
noe som gjorde at Nav tok kontakt
med Hjerte for Sandnes og fikk plass
til meg i Skaperhjerte.”

I Skaperhjerte oppleves det godt å
ha Henrik med på laget. Han ble
fort en del av staben og bidrar på
en positiv måte i miljøet.

”Hverdagen min er roligere her, og
det er mindre intense inntrykk i løpet
av dagen. Tidligere bestod dagen
av mye folk og uro. Jeg jobber nå
dagtid i stedet for kveld og jeg får
tid til å gjøre andre ting på ettermiddagen med venner og familie. I
tillegg får jeg drive med noe jeg liker
og mestrer, nemlig klipping av film.”
Vi ser frem til å bli enda bedre kjent
med Henrik, og håper han får hjelp
her til videre yrkesvalg. Han har stor
kunnskap innen filmproduksjon, så vi
er spente på hans vei videre.

”Jeg har alltid hatt vansker med å
forestille meg hva som vil skje i fremtiden. Det sies at vi med Asberger
syndom er en liten brukt ressurs i arbeidslivet, men med god tilrettelegging er vi en ressurs og kan gjøre en
god jobb.”
Henrik ønsker seg en arbeidsplass
der det aksepteres at han har sine
utfordringer og at det tilrettelegges
med riktig type arbeidsoppgaver.

HJERTEHUSET
Det siste året har tilbudene i Hjerte for Sandnes blitt flere, og behovet for større lokaler ble nødvendig.
Med 400 nye kvadratmeter har vi
bedre plass til utdeling av mat, klær
og vi har også fått oss en ny kafe.
Vi kjenner på takknemlighet for nye
lokaler og håper de kan være med å
nå flere og bety en forskjell for enda
flere i byen vår. Det er stadig mennesker som trenger vår hjelp, og

ukentlig er det over 170 familier og
enslige som mottar hjelp. Vi er stolte
av den nye Hjertekafeen vår, der vi
kan ta imot 60 personer.
I Hjertekafeen serverer frivillige kaffe, snacks og noen ganger varm mat
til gjestene. De nye lokalene gir på
denne måten en enda bedre ramme
rundt den meningsfylte jobben Hjertelageret gjør.

Ny medarbeider
Til å lede den daglige driften i Hjertehuset, har vi fått en ny medarbeider. Roberta Baske begynte i stillingen i august, og er allerede godt i
gang med arbeidet.
”Denne jobben er en drømmejobb.
Det er mye folk som kommer innom, både frivillige og mennesker
som trenger hjelp eller en prat.
Ingen dager er like og arbeidsdagen blir varierende, det liker
jeg,” sier Roberta.
Vi ønsker at Hjertehuset skal
hjelpe familier og enslige som
trenger en hjelpende hånd.
Etter hvert har det også vokst
frem et behov og et ønske om å
hjelpe familier ut av vanskelige
situasjoner. Vi har nylig inngått
et samarbeid mellom det offentlige hjelpeapparatet og unike organisasjoner. Modellen kalles AKSEPT. Modellen går ut på,
gjennom fem leksjoner,
å bevisstgjøre den enkelte til å ta ansvar
for egne valg, ta del
i samfunnet, og se
hva en selv kan gjøre for å endre sin
situasjon. Gjennom
leksjonene kan en
få hjelp til å se
sammenhenger i
livet.

Vi drømmer om at Hjertehuset skal
bli et varmt hus der folk får hjelp på
kort og lang sikt, med store og små
utfordringer.

VÅRE AKTIVITETER
Hjerte for Sandnes har mange aktiviteter som omfavner ulike mennesker og interesser. Vi er opptatt av å
motvirke utenforskap og fattigdom. Vi ønsker at Sandnes skal være en god plass å bo, der den enkelte kan
delta i ulike aktiviteter både i og utenfor våre lokaler.

SPISEVENNER
Mange hjemmeboende eldre
sier at de savner noen å spise
sammen med.
Tilbudet spisevenn legger til rette
for møter mellom mennesker og
noen å dele måltidet med.
Blir du en spisevenn er du et positivt innsalg i hverdagen for den
eldre du besøker.

Ønsker du å få eller bli en
spisevenn?
Ta kontakt:
post@hjerteforsandnes.no
Mer info på www.hjerteforsandnes.no

MANNSTREFF
I høst startet vi mannstreff.
Det er en arena der menn kan ha det sosialt sammen.
Foruten god mat og sosialt samvær, vil vi ha fokus på å bli kjent
med norsk kultur, arbeidsdeltakelse og språktrening.
Mannstreffet blir annen hver onsdag kl. 13:00-15:00
STED: Nye Kaféen i Hoveveien 9

HJERTETRYKKERIET
Vårt nye trykkeri legger til rette for mer arbeidstrening.
I samarbeid med Canon, vil vi ha mulighet for å trykke ulike produkter,
f.eks visittkort, konvolutter, plakater, flyere, magasiner, fotografier, bannere, rollup, for å nevne noe.
Også her hjelper NAV oss å finne kandidater som kan være aktuelle for
arbeidstrening for så å komme seg ut på arbeidsmarkedet.
Vi håper dette kan hjelpe mange til
å få gode arbeidsrutiner og arbeiderfaring.

HJERTESØM & REDESIGN
Hjertesøm & redesign er et nettverk rundt symaskinen.
Her læres det ulike sy-teknikker og
en kan lage nye klær og andre ting av brukte klær og stoff.
Vi har åpent hver tirsdag og torsdag kl. 12.30-15.30
Husk påmelding - post@hjerteforsandnes.no

GATEMAGASINET ASFALT
Hjerte for Sandnes driver utsalg
av Gatemagasinet Asfalt i Sandnes.
Her får mennesker med ruserfaring mulighet til å skaffe seg en
inntekt på en verdig måte.
Bladet blir kjøpt inn av den enkelte for 50kr stk, og selges videre
for 100kr. Mellomlegget beholdes
av selgeren.
Vi har åpent mandag-fredag
Kl. 10:00-12:00 på Kafé NO.13

JAM MUSIKK OG KAFÉ
JAM er en musikkafe for ungdom
fra 10. klasse.
Her kan en møtes og jamme i et
godt sosialt fellesskap. En kan også
spille biljard, shuffelboard og brettspill.
Det er åpent for alle og har en et
instrument, kan en ta det med.
HVER ONSDAG kl. 18.00-21.00
På NO13, Erling Skjalgsonsgate 13

HJERTEVERKSTEDET
Hjerteverkstedet er et kreativt verksted åpent for alle. Dette er
med på å skape et sosialt nettverk rundt kreative aktiviteter som
blant annet maling, tegning, strikking og lignende.
HVER ONSDAG kl. 11.00-14.00

NETTVERKSTREFF
Nettverkstreffet er et rusfritt sosialt fristed for voksne.
Her kan du treffe andre, utvide ditt nettverk og etablere vennskap.
Vi har forskjellige aktiviteter som biljard, shuffleboard og dart.
Vi spiser sammen, hører på god musikk og har det sosialt.
HVER TORSDAG KL. 18:00-21:00

på Kafé NO.13, Erling skjalgsonsgate 13 i Sandnes.

SKAPERSTUÅ
Skaperstuå er for barn og ungdom fra 5 - 10 klasse. Her kan
de utfolde seg kreativt.
Filmproduksjon, fotografering i
studio, bildebehandling, musikkproduksjon, band, studioteknikk
er noe av det som tilbys i tillegg til en sosial møteplass.
HVER MANDAG kl. 16:00-19:00
I kafélokalene i Hoveveien 9

HJERTELAGERET & KAFÈ

Vi deler ut matvarer, leker, utstyr og klær til barnefamilier og
enslige som er i en vanskelig livssituasjon.
HVER TIRSDAG KL. 13:00-18:00 i Hoveveien 9
(Bak NAV-bygget)

Vi tar gjerne imot klær, leker
og barneutsyr som du vil gi bort.
Åpningstidene for levering er hver tirsdag kl. 13:00-18:00
og Hver torsdag kl. 13:00-16:00

MAMMAHJERTE
Annen hver uke kan mødre
komme til den nye kaféen i
Hoveveien 9, med sine barn
for å treffe andre mødre. Her
serveres det noe godt å bite i,
og vi har det sosialt sammen.
På disse samlingene tilbyr vi
ulike kurs som er relevant for
mor og barn.
ANNEN HVER ONSDAG

KL. 10:00-13:00

FERIER OG
HELGETURER
Vi arrangerer ferieturer og andre helgeturer
for de som er knyttet til vårt nettverk

#sammengjørvibyenbedre

FAMILIELEIR
Vi gjentok suksessen fra i fjor og
arrangerte også i år leir på Himmel og Hav. En hel uke var flere
familier samlet til kjekke aktiviteter, temasamlinger og fellesskap.

SOMMERBASEN
I år som i fjor, arrangerte vi et sommertilbud for ungdom i byen. Aktiviteter som bading, klatring, dansetimer, foto/film, dronekurs, bowling og
kafe satte rammen for sosialt treff for
flere unge. Vi ser frem til gjentakelse
neste sommer,

HELGETURER
Jevnlig blir det arrangert helgeturer av ulike slag. Det kan
være fjelltur, hyttetur, telttur,
storbytur, kulturopplevelser mm.
Sosiale opplevelser som passer
deg.

I år arrangerer vi aksjonsdager i
Hjerte for Sandnes!
Vi ønsker å skape sosiale møtesteder
og aktivitetstilbud som hjelper folk
ut av ensomhet, og nå kan du eller
din bedrift være med å bidra i form
av premier til loddtrekningen!
Ønsker du eller din bedrift å bidra?
Ta kontakt på epost:

post@hjerteforsandnes.no

Følg med på www.hjerteforsandnes.no for påmelding

TAKK TIL ALLE VÅRE

SPONSORER
OG SAMARBEIDSPARTNERE
Hjerte for Sandnes setter stor pris på alle våre sponsorer og samarbeidspartnere. Vi er helt avhenging av gaver og midler for å drive
vårt viktige arbeid. Vi ønsker å sette litt ekstra fokus på noen av våre
samarbeidspartnere.
Stavanger foto har vært generøse med arbeidet vårt i skaperhjerte
(Hjerte for Sandnes sin medier og kommunikasjonsavdeling). Vi har
vært heldige å fått gode priser og veiledning til innkjøp av utstyr til
våre oppdrag. Dette gjør det enklere for oss å drive med arbeidstrening for mennesker som ønsker å komme videre i arbeidslivet.

SANDNES ULF
”Sandnes Ulf og Hjerte for
Sandnes spiller på lag, et
samarbeid som betyr mye for
begge parter.”
Kommersiell leder i Sandnes
Ulf, Øystein Elvestad, er strålende fornøyd med den tette
dialogen klubben har med
Hjerte for Sandnes;
”Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ. De gjør
byen til en bedre by å bo i.
Det fikk jeg selv erfare når

jeg var med og delte ut mat
og kampbilletter før sommeren. Vi har også ved flere
anledninger vært med å kjøre
ut mat til de som har behov
for det. En av verdiene til
Sandnes Ulf er å være folkelig. Vi passer inn hos alle og
alle hos oss. Hvis vi kan bidra
til å gjøre livet og hverdagen
enklere for innbyggerne i
byen vår, er det helt fantastisk. Vi heier på Hjerte for
Sandnes og deres hjertesak,”
forteller Elvestad.

SERVIT CATERING

S

ervit cateringselskap har
vært en fast støttepartner
over lang tid. De har stilt med
mat på julekveldene vi arrangerer for vanskeligstilte og
bidrar med andre små arrangement vi har.
Vi er glade for å kunne gi noe
tilbake, og er takknemlige for
foto og filmoppdrag vi har
fått fra Servit. Slik har Skaperhjerte arbeid til de som er på
arbeidstrening.

HVORFOR ØNSKER DERE Å
SAMARBEIDE MED HJERTE
FOR SANDNES?

”Vi ønsker å engasjere oss i
gode saker med mennesker
som gjør en kjempe jobb med
å hjelpe folk som har en tøff
og utfordrende hverdag. Vi
er for å hjelpe der vi kan, og
gjøre det vi kan for at folk skal
ha en lettere hverdag.”
HVA BETYR DET FOR DERE
Å HA ET SAMARBEIID MED
HJERTE FOR SANDNES?

”Det betyr masse! Vi vil at folk
skal se at vi vil det beste for
alle. I tillegg får vi masse hjelp
tilbake, og folkene som er der
er fantastiske.”

BLI MED Å STØTT VÅRT ARBEID I

HJERTE FOR SANDNES
Vi er en frivillig organisasjon uten faste inntekter,
og er avhengig av gaver og støtte.

Ta kontakt

post@hjerteforsandnes.no

#sammengjørvibyenbedre

KONTAKT
Hoveveien 9, 4306 Sandnes
post@hjerteforsandnes.no
Tlf: 402 46 469

