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1. Innledning 
I august 2015 ble den nye 

behandlingsavdelingen på Rogaland 

A-senter offisielt åpnet. For ledelsen 

ved institusjonen og eier Kirkens 

Bymisjon Rogaland var det viktig at 

det nye hovedbygget skulle romme et 

stille rom.  Institusjonen hadde god 

erfaring med det stille rommet som 

var i det gamle kurbygget fra 1953 

som ble revet i 2004.   

Rommet har fått en bokstavelig talt 

fremskutt plassering øverst i nybygget 

med utsikt mot øst. Ved soloppgang 

på klare dager skjer det et magisk 

fargespill gjennom glassveggen, og 

rommet er godt lydisolert og oppleves 

som et tilfluktssted.  Rommet og 

glassveggen er også godt synlig fra 

Dusavikveien, spesielt om kvelden 

når lyset er på. Dette gir bygget et blikkfang og særpreg. Rommet er blitt til i samarbeid 

mellom kunstnerne Per Odd Årrestad, Lise Aanestad, arkitekt Ove Martin Berg og 

Rogaland A-senter. 

Jeg kom som nytilsatt institusjonsprest september 2015, da nybygget var innviet og 

rommet var tatt i bruk. Denne rapporten bygger på de erfaringer vi har gjort i løpet av 

dette året, både for å dokumentere aktivitet og reflektere over rommets plass og funksjon i 

behandling og institusjonsliv. Vi håper og at dette kan bidra til refleksjon og inspirasjon for 

bruk av stille rom i andre sammenhenger. 

 

2. Utforming, utsmykning og symbolikk 
På grunnlag av samtale med kunstner Per Odd Årrestad 6. april har jeg fått del i noen av 

tankene som ligger bak utformingen. For han var det viktig å presisere at hans ideer ikke 

skal være styrende for vår oppfatning og tolking av rommet og symbolspråket. Jeg ble 

ansatt som institusjonsprest etter at rommet stod ferdig og har sammen med pasienter, 

barnehage og kolleger tatt rommet i bruk. Vi har undret og erfart oss fram til vår egen 

tolkning av symbolikken, i hverdag og helg. For oss ble det et spennende møte med Per 

Odd etter å ha levd med rommet gjennom noen høst- og vintermåneder. Vi oppdaget i 

samtalen at hans tanker bak arbeidet og vår tolkning på mange måter hang sammen og 

utfylte hverandre. Hans utgangspunkt for valg av materiale og symbolikk harmonerer i stor 

grad med hva rommet har blitt til og hvilken plass det har fått i institusjonen. Han gav også 

sterkt uttrykk for etter samtalen med pasientene den betydning det har for han som 

kunstner å oppleve at rommet er i bruk og har funnet sin naturlige plass i institusjonen. 
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Glassveggen 

«There is a crack in everything. That's how the light gets in.” (Leonard Cohen: Anthem) 

Dette sitatet av Leonard Cohen var noe av inspirasjonen bak utformingen av glassmaleriet. 

Kunstneren har bevisst brukt lim mellom glassbitene og ikke tett blyinnfatning for å la 

lyset få sprekkene og bruddflatene til å skinne. Slik vi kommer til institusjonen og stille 

rom med våre sprekker og sår. I åpenhet om dette reduseres skammen over det som er gått 

i stykker, og det gir lys og håp mulighet til å skinne gjennom. 

De tre feltene nederst har bueform. Dette handler både om våre livshorisonter; alt vi bærer 

med oss av erfaring, hvelvingen over våre liv, og om portene inn i et nytt landskap. Feltene 

på sidene kan representere pasient og behandler som med sine livshorisonter og 

muligheter møtes i midtfeltet og sammen åpner nye muligheter for vekst som gjenspeiles i 

midtfeltets øvre del. Den horisontale linjen i rødt og oransje er livslinjen og kjærligheten 

som møtes og binder oss sammen. Den vertikale linjen er vår felles vei videre, men kan 

også tolkes som livstreet/ det nye liv og som et kors. Om denne helheten bruker Per Odd 

begrepet «Khora», (av gresk Χώρα: Brukt om en åpen plass, rommet mellom byer, og om 

menneskets plass og rom i tilværelsen) som innenfor filosofi og kunsthistorie betegner det 

livsrommet vi er i - rommet mellom oss, der vi bringer med oss våre erfaringer og sammen 

skaper noe nytt. Det er brukt av bl.a Platon (Timæus) og Jacques Derrida. I en kristen 

kontekst betegner også «khora» det rommet i oss og rundt oss der Gud finnes (Jean Hite: 

Reflections on khora). 
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«Ikonet» 

Bildet i nisjen gjenspeiler former og symbolikk fra 

glassveggen: Det nye som oppstår i de ulike møtene, 

bevegelsen oppover fra det mørke feltet nederst og opp mot 

lyset, og den nyskapelsen som skjer i og mellom 

menneskene og i møte med Gud, lik en spire fra en løk som 

strekker seg mot lyset: jfr. Jesaja 43, 19: «Se, jeg gjør noe 

nytt. Nå spirer det fram.» 

 

 

 

Vannspeilet og lystenningskaret 

I gulvet er det et vannspeil med en kilde av 

kleberstein. Klebersteinen er utformet slik at selv om 

vannet sildrer og renner, skjer det helt lydløst. Mange 

har bemerket dette etter stille meditasjoner i 

rommet. Et kvadratisk betongkar står i enden av 

vannspeilet. Her er det lysholdere til 9 lys, og når det 

er lystenning kan en la telysene flyte i vannet i karet. 

For de største barna i barnehagen har det vært fint å 

forsiktig få telysene til å flyte i vannet uten å slukke.  

Vannets symbolikk, og vannets meditative, rensende 

og speilende virkning er omtalt i kapittelet om forrige 

stille rom og vannspeilet der, i: Vasshus og Vøllestad: 

Ånden og flasken, 2007.  

Gulv og vegger 

Det er bevisst valgt ru betongheller langs veggene, som 

både står i forhold til bruken av betong i vannspeil og 

lystenningskar, og harmonerer godt med tregulvet.  En 

pasient gjorde meg oppmerksom på at hellene dannet en 

vei rund rommet. En kveld han var urolig hadde han gått 

flere runder og funnet ro i sin meditative 

pilegrimsvandring. 

Veggen med stråflaten har både en lyddempende effekt 

og gir en gyldengul effekt når solen skinner inn om 

morgenen. Rommet er godt lydisolert og er et godt rom å 

være stille i, sammen og alene. Døren står alltid åpen med 

kan lukkes ved behov. Det er et ledig/opptatt-skilt på 

døren, og tavle med informasjon på utsiden. Der er det og 

en hylle med relevant litteratur. 
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3. Alltid åpent og åpent for alle:  
For oss ble det viktig å ikke legge mange føringer for hva rommet skal brukes –og ikke 

brukes til.  

Vi ønsker et rom der mennesker kan være seg selv og finne forankring og ro uavhengig av 

tro og tilhørighet. Vi ønsker velkommen et livssynsmangfold: 

Det er tilgjengelig bibler og sanghefter fra Taize, og liturgier for morgen- og kveldsbønn. 

I benken sammen med kneleskammel fra Taize ligger et muslimsk bønneteppe. Det er et 

Iransk teppe med Fatimas hånd, som er en symbolikk som brukes på tvers av Islams ulike 

retninger. Fatima var profeten Muhammeds datter. Det er symbolet på tålmodighet, 

lojalitet, tro og styrke i motgang. Fatima er et forbilde for alle som kjempet for verdighet i 

et vanskelig liv. Vi har i denne perioden både hatt en muslimsk medarbeider og en pasient 

som har brukt rommet, men har og gitt uttrykk for at de oftest ber på kontoret eller 

pasientrommet. I samtale har de uttrykt stor glede over at institusjonen legger til rette for 

dette. Dette er skiltet på oppslagstavlen ved døren: 

 

 

Gjennom meditasjonsgruppene og den individuelle bruken har enkelte pasienter gitt 

uttrykk for en nyåndelighet, bl. a inspirert av Buddhistisk filosofi og meditasjonsteknikk. 

De bekrefter også opplevelsen av rommet som åpent. Samtidig er dette pasienter som har 

uttrykt verdien av de spesifikt kristne og bibelsk inspirerte meditasjonene, tidebønnene og 

samtalene.     

 

stille rom 
Av og til trenger vi et rom som er annerledes.  

Et tilfluktssted. Et fristed. Et sted å samle tankene,  
eller å la tankene fly. 

Et pusterom til ettertanke, hvile, bønn og meditasjon. 
 

Rommet er alltid åpent, og åpent for alle. 

 

Lystenning: la telysene flyte i øverste kar ved stearinlysene. 
Lysbrytere og bryter for vannkilden inne til venstre. 

  

  
Bønneteppe og bønneskammel i midterste benk,  

puter i venstre benk.  
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4. Faste aktiviteter og ritualer 
I tillegg til at rommet skal være åpent og tilgjengelig har vi både prøvd ut nye og tatt med 

oss kjente aktiviteter og markeringer inn i rommet.   

Meditasjonsgrupper 

Fra oktober har vi hatt tilbud om felles 

meditasjon på mandagskveldene, først for 

Avrusingsavdelingen og deretter for 

Behandlingsavdelingen/Avd. for gravide og 

småbarnsfamilier. Jeg har ledet de fleste 

meditasjonene men har også hatt hjelp av 

pasienter og kolleger med erfaring fra ulike 

meditasjonsformer. Dialogprest Silje Trym 

Mathiassen har bidratt med sin erfaring med 

meditativ bønn og sentrerende bønn brukt i 

dialogmesser og i Bispekapellet. På grunnlag av 

dette samarbeidet har vi prøvd ut sentrerende 

bønn og meditasjon over bibeltekster. 

Med inspirasjon fra Mindfullness er 

grunntanken i meditasjonene å finne en balanse 

og ro gjennom fokus på pusten og 

sammenhengen mellom emosjoner, tanker og 

kroppsfornemmelser. Det handler om 

oppmerksomt nærvær, der fokus på her og nå-situasjonen skal lede oppmerksomheten 

vekk fra bekymringer og stress. Denne meditasjonsformen er i tråd med gjeldende 

behandlingsform (Mentaliseringsbasert terapi (MBT) som har som grunnide at en 

gjennom individual- og gruppeterapi skal lære å se og fortolke seg selv utenfra og andre 

innenfra.  

Mange har gjennom en ruskarriere blitt fremmed for sin egen kropp og følelsesliv. Mange 

strever med tankekjør og angst. Flere gir tilbakemelding at meditasjonen virker 

angstdempende og deltakere som ikke trodde de ville greie å gjennomføre en meditasjon 

på 30 minutt har tvert imot opplevd at tiden har gått overraskende fort. 

Tidebønner  

Vi har utarbeidet liturgier for morgen- middags- og kveldsbønn. Tanken er at de skal 

gjenspeile den virkelighet vi er sammen om. Dette gjenspeiler seg i tekster og bønner, men 

strukturen følger kirkens tidebønnsrituale. De har vært i bruk i ulike anledninger; møter, 

Taizetreff, o.l. Pasientene har brukt dem i eget bønneliv, men vi har ikke fått til en 

regelmessighet og rytme gjennom uken. Dette skyldes både min tid og kapasitet og annet 

program.   

Liturgier til ulike overganger 

Vi har prøvd ut egne ritualer knyttet til behandlingsstart og behandlingsavslutning 

med bønn og lystenning. Ritualet for behandlingsavslutning har vært brukt noen ganger, 

og skjer i etterkant av den felles avslutningen avdelingen har med taler og kake for 
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pasientene som fullfører behandlingsoppholdet.  Som del av en avslutning har vi og hatt 

dåp av en pasient. Dette skjedde ikke i stille rom, men i lokalmenigheten.   

Som start eller avslutning på en sjelesorgrelasjon har vi ved noen anledninger markert 

dette med et personlig skriftemål. 

Glede og sorg 

I forbindelse med den årlige gudstjenesten i Stavanger domkirke til minne om de som er 

døde av rusmisbruk og markeringen av Verdens Overdosedag 31. august, blir dette også 

markert på stille rom. En markering for hver av avdelingene med mulighet for å dele 

tanker og minner og med god tid til lystenning. Ved dødsfall i pasientgruppen, nåværende 

og tidligere, er det og naturlig å invitere de som ønsker det til en minnemarkering med 

lystenning. 

Taizebønn 

Som en forberedelse til de årlige pilegrimsreisene til Taize for ansatte i Kirkens Bymisjon 

har vi hatt samlinger på A-senteret med Taizebønn i stille rom. Rommet er utstyrt med 

sanghefter fra Taize. Det vil framover være aktuelt å vurdere samlinger som et tilbud til alle 

de som har vært i Taize. 

5. Høytider 

Advents- og fastetid 

Gjennom adventstiden ble det for hver 

søndag lagt ut en meditasjon over 

adventstidens tekster som var tilgjengelig 

gjennom uken. Det ble og tent adventslys.  

I Fastetiden ble det lagt ut meditasjoner over 

fastetiden. En billedbasert korsveiandakt 

som er brukt på rusretreat på Utstein 

Pilegrimsgård er tenkt og for bruk i stille 

rom.  

Både i advents- og fastetiden var det 

samlinger for Kanutten barnehage. Se eget 

avsnitt. 

Jul, påske og pinse 

For ansatte og pasienter som er på 

institusjonen er det gudstjeneste julaften. 

Denne er i stua på Avrusningsavdelingen da 

det blir for liten plass på stille rom. Der ble 

det og arrangert konsert med påskeprogram 

langfredag. Framover er det i planene å tilby egne kveldsbønner i høytidene.  
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Kanutten barnehage 

Rogaland A-senter har egen barnehage for barn av ansatte, pasienter og andre som søker 

om plass. Det er en avdeling med inntil 15 barn i alderen 1-6 år.  

I adventstiden hadde vi tre samlinger der vi tok utgangspunkt i fargene i glassveggen og 

knyttet dette til adventstidens tekster og jul. Fiolett: lengsel, rød: kjærlighet, gul: 

glede/nytt liv. Vi hadde en fast struktur med sang, betraktning/samtale, stillhet og 

lystenning. 

I Fastetiden hadde vi to samlinger der vi fulgte påskefortellingen og snakket om frøet som 

legges i jorden og dør for at det nye livet skal blomstre. Til andre samlingen hadde barna 

laget påskeliljer i krepp som pyntet rommet gjennom påsken. 

Vi har også ved andre anledninger invitert barna opp til stille rom. De gir god respons på 

dette, og til og med de minste greier å være stille en liten stund, selv om vannet er 

forlokkende! Å høre deres tanker rundt farger og former i glassveggen er fin! 

6. Sjelesorgens stille rom 
 

Jeg spør alltid konfidenten om vi skal ha 

sjelesorgsamtalen på avdelingen, mitt kontor 

eller i stille rom. Rommet vil alltid spille inn og 

bidra til hvordan samtalen blir. På 

avrusningsavdelingen brukes ofte mottaksrom 

eller personalkontor, men mange opplever det 

godt å komme ut av avdelingen og opp til stille 

rom. Konfidenter fra behandlingsavdelingen 

eller AGS kommer til mitt kontor i annekset like 

ovenfor avdelingen eller i stille rom. 

Stille rom gir en god ramme for samtalene. Rent 

praktisk sitter vi ved siden av hverandre på 

benken. Slik får en noe av samme effekt som i 

samtaler der en går tur, eller kjører bil, at man 

kan velge å se på hverandre, men like gjerne 

feste blikket framover. Å hvile øynene på et tent 

lys, vannet som glitrer og renner, eller på 

«ikonet» gir en god ro og dybde i samtalene. 

 

Jeg startet og samtalen med å tenne et av lysene i karet, hvis det ikke alt står et og brenner. 

Etter samtalen inviterer jeg konfidenten til å tenne lys, eller jeg tenner ett for 

vedkommende, og avslutter med en kort bønn når det er naturlig. 
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7. Praktisk tilrettelegging og vedlikehold 
Rommet inngår i det faste renholdet på avdelingen, men vedlikehold av vannspeil og 

lystenningskar har jeg tatt ansvar for. Jeg har engasjert en av pasientene på 

behandlingsavdelingen til å skiftet lys og etterfylle vann i vannspeilet. På grunn av varme i 

gulvet fordamper vannet. Vi har skiftet vannet og rengjort karene ca. en gang i måneden. 

8. Refleksjon rundt praksis og erfaring  

Behandlingsfri sone med behandlingseffekt 

Det er spennende å reflektere rundt et slikt rom og det som det representerer, både som et 

fristed i behandlingshverdagen, og som et behandlingsfremmende tiltak.  

I en institusjonsvirkelighet med fokus på behandlingseffekt og oppdragsavtaler trenger vi 

behandlingsfrie soner. Både pasienter og ansatte opplever stille rom som et fristed der en 

kan senke skuldrene. Med et sterkt fokus på indre prosesser og mentalisering trenger en et 

sted der en kan ha fri fra seg selv og det en strever med, og et rom der en kan rette blikk og 

sinn mot det som er større enn seg selv. Et sted å tenne lys for og tenke på de som en har 

rundt seg, er med på å styrke fokus på at en ikke står alene. En er i gang med sunne 

prosesser som inkluderer relasjoner på mange nivå. Det å erfare at en greier å være stille 

og tåle seg selv og være i sitt eget selskap er en ny og viktig erfaring for mange. Flere har 

gitt tilbakemelding at stille rom gjorde at de for første gang på lenge har greid dette, og 

ikke ble overmannet av tankekjør og rastløshet.  

Det bringer oss over til hvordan stille rom kan spille en rolle som et 

behandlingsfremmende tilskudd til det som er hovedmålet med A-senteret: Helse, livs- og 

rusmestring. Det handler om å gi god hjelp og bistand på veien ut av rusmisbruk. Vil dette 

fokuset være i konflikt med det som er grunntanken: et fristed uten behandlingsplan og 

kalkulert effekt? Rommets plass og verdi skal ikke måles ut ifra i hvor stor grad det bidrar 

til tilfriskning. Det skal være det mellomrommet der vi kan senke skuldrene, gå ut av 

rollene som pasient og behandler, og rommets relevans skal ikke måles og journalføres. 

Kanskje er det nettopp dette fokus som kan åpne opp for gode prosesser som kan bidra til 

en etterlengtet forankring, angstmestring og håndtering av tankekjør og emosjoner. Og 

hjelp til å se seg selv i en større sammenheng.     

Diakonal bevissthet 

Eierorganisasjon Kirkens Bymisjon ser sitt diakonalt arbeid i forlengelsen av Den norske 

kirke. I det å drive rusbehandling på oppdrag av Helse Vest på almene faglige premisser er 

ikke det diakonale og kirkelige så synlig. Men det er i det sekulære og mellommenneskelige 

at institusjonsdiakonien har sin plass og berettigelse, med fokus på menneskesyn, god 

behandling og tydelige verdier og etisk bevissthet. I sin rapport «Stille rom i pulserande 

omgjevnader. Ein studie av sakrale rom i diakonale institusjonar.»(DHS 1996) skriver 

Jorunn Magerøy i sin konklusjon: «Stille rom i Kirkens Bymisjon kan sjåast som eit ledd i 

debatten om forholdet mellom fag og tru, mellom religion og profesjon.» At det finne et 

rom i institusjonen der den åndelige siden ved livet har sin synlige og tydelige plass styrker 

bevisstheten om at det er ingen motsetninger i dette, men at godt faglig arbeid er diakoni 

på sitt beste. Som en av få rusbehandlingsinstitusjoner i landet har og Rogaland A-senter 
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siden 1987 hatt egen institusjonsprest. Å ha et stille rom som en ressurs i dette arbeidet er 

viktig. 

Erfaringene fra de faste meditasjonsgruppene  

For Avrusningsavdelingen har tilbudet om faste meditasjoner på mandagskveldene i 

tillegg til etikkdrøsen hver torsdag vært et positivt og kjærkomment innslag. Det har vært 

god oppslutning, og responsen på rommet, stillheten og meditasjonsøvelsene har vært 

meget positiv. I et sjelesørgerisk perspektiv har denne roen og fokus på sammenheng 

mellom tanker, emosjoner og kroppsfornemmelser åpnet opp for refleksjon rundt livs- og 

rusmestring, og det å våge å kjenne på hva rusmisbruket har gjort med deg og relasjonen 

du står i. Det at pasientene må følges opp til stille rom gir denne gruppen en begrenset 

mulighet til individuell bruk. Dette er avhengig av om personale har tid til å bli med.  For 

noen av pasientene som skal videre i behandling på Behandlingsavdelingene blir møtet 

med rommet under meditasjonene en fin motivasjon for å ta rommet i bruk i 

behandlingen. 

For Behandlingsavdelingen, som har rommet tilgjengelig på døgnbasis er den 

individuelle bruken viktig. Flere av pasientene har gitt uttrykk for at de har brukt rommet 

til stillhet, meditasjon og samtaler. Jeg prøver så ofte jeg har mulighet å begynne 

arbeidsdagen med å tenne et lys og be en bønn for dagen. Av og til er noen med meg på vei 

til frokost. Første dag på jobb, 1. september 2015, ble jeg møtt av en skinnfell, en pute og et 

teppe da jeg kom inn. Det viste seg at en av pasientene som ikke hadde fått sove den natta 

fant den roen og søvnen hun trengte på stille rom.   

Oppslutningen om de ukentlige 

meditasjonene på kveldstid har variert. 

I perioder der en eller flere pasienter 

har hatt erfaring med, eller interesse for 

meditasjon, har gruppen fungert godt. 

Pasienter har også bidratt med øvelser. 

Her er det viktig å se tilbudet både i 

sammenheng med behandlings-

metodene og med det Mindfullness-

inspirerte ettervernstilbudet som bl. a 

Kristin Hodneland har i Kongsgata 44.  

Ettervern og kirkelig tilhørighet   

Fokus på hva den enkelte trenger av støtte og aktiviteter for å forbli rusfrie etter 

behandling går som en rød tråd gjennom behandlingsoppholdet. Det å starte med gode 

aktiviteter og bygge gode relasjoner under behandling legger et godt grunnlag for veien 

videre. Kristin Hodneland, ansatt ved poliklinikken, har i flere år drevet en 

ettervernsgruppe i Stavanger sentrum, der mindfullness er en metode. Gjennom å prøve ut 

dette i institusjonen blir tersklene for å nyttiggjøre seg en slik gruppe mindre. Når en i 

behandling opplever verdien av bønn og gode ritualer kan og veien inn i et 

menighetsfellesskap være kortere. Derfor arbeider vi og med å etablere et nært forhold til 

lokalmenighetene, og til inkluderende fellesskap i andre sammenhenger.  
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9. Planer framover 
Vi har tanker om hvordan stille rom kan bli et rom for hele Kirkens Bymisjon sitt arbeid i 

Stavangerregionen. Taizesamlingene på tvers av virksomhetene er første skritt på denne 

veien.  

Gjennom dette året har vi samlet liturgier, bønner og tekster som skal trykkes for bruk i 

stille rom, for pasienter, ansatte og i andre Bymisjonssammenhenger.  

Det vil også i større grad inviteres inn ressurser utenfra til å lede meditasjoner, og se på 

rommet betydning som en brobygger inn i annet ettervernstilbud. 
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