
 
 

torsdag 28. og fredag 29. november 2019 

«Ren og rettferdig – himmelen verdig?» 

Om fellesskap, tilgivelse og seksualitet  
 

    

 Erik Andreassen – Anne Bitsch – Annhild Margrete Tofte – Bjørn Hareide –

Benedikte Ericson – Jan-Olav Henriksen – Tormod Kleiven – Gyrid Gunnes –  

Kari Margrete Solvang – Georg Bjerkli m.fl. 

Vi spør:  

Hva har kropp og seksualitet med våre fellesskap å gjøre? Kan man ha en sunn, 

egen seksualitet etter overgrep og krenkelser? Hva skjer i kristne fellesskap når 

overgrep rammer? Hvordan lever vi i spennet mellom bibelske idealer og vår 

virkelighet? Hva er tilgivelse? Og på hvilke måter kan tilgivelse brukes og 

misbrukes?  

 

 
Georg Bjerkli opptrer med nylaget tegnspråkpoesi. Foto: døvekirken.no 

 



 
I tillegg til faglige innledninger vil brukere fra Kirkelig Ressurssenters 

erfaringsforum bidra med refleksjoner og innspill. Georg Bjerkli opptrer med 

nylaget tegnspråkpoesi basert på Tamar-fortellingen fra Det gamle testamentet. 

Flere navn og bidragsytere vil bli annonsert fortløpende på 

kirkeligressurssenter.no.  

Varmt velkommen! 

 

Torsdag 28.11 

Åpning av konferansen 

Erik Andreassen: Kropp og seksualitet i kristne fellesskap 

Georg Bjerkli: Tegnspråkpoesi Tamar-fortellingen 

Anne Bitsch: Fra skam til seksuell frihet etter overgrep 

Bjørn Rasmussen: Kan vi lære noe om sunne fellesskap fra tekstene i Det nye 

testamentet?  

Annhild Margrete Tofte: Selvfølelse, seksualitet og kristne fellesskap - sett i mørket 

fra seksuelle overgrep 

Presentasjon av ressurser fra Brukererfaringsforum 

Bjørn Hareide: Jusen som hjelp når fellesskapet sliter 

Programslutt: 17.00 

 

 

Fredag 29.11 

Åpning dag 2 

Jan Olav Henriksen: Tilgivelse - for hvem? Om tilgivelsespraksis og 

rettferdiggjørelsestro 

Benedikte Ericson: Tilgivelse og arvesynd - nye perspektiver på språk og teologi 

Anne Marie Østhus og Tormod Kleiven: Fellesskap – for hvem? Om krenkers plass i 

menigheten 

Gyrid Gunnes og Kari Margrete Solvang: Kan det komme noe godt fra Hollywood? 

Om kirka og #metoo 

Navn kommer: Et kroppsorientert perspektiv på traumer, seksualitet og fellesskap  

Liturgisk avslutning med ressurser fra Brukererfaringsforum 

Programslutt 15.00 

 

 



 
Målgruppen for konferansen er: 

- Kirkelige ledere og ansatte i ideelle organisasjoner og institusjoner 

- Medarbeidere som driver sjelesorg og profesjonelt relasjonsarbeid 

- Prester, trosopplæringsmedarbeidere, ungdomsarbeidere, kateketer og 

diakoner  
- Fagpersoner som jobber med overgrepsspørsmål 

- Helsearbeidere fra bredden av helseforetak 

- Sosialt og diakonalt ansatte med interesse for temaet i sitt arbeid 

- Konferansen er også aktuell for frivillige med engasjement for feltet 

 

 

Om bidragsyterne: 

Erik Andreassen er teolog, blogger, og pastor i Oslo misjonskirke Betlehem. 

jobber med en bok om kropp, seksualitet og kristen tro for unge. Erik ønsker å 

utvide kirkens språk om kropp og seksualitet. 

Anne Bitsch er dansk-norsk forfatter, forsker og feminist. Hun har arbeidet med 

menneskerettigheter, kjønn og seksuell vold, og gav i 2017 ut «Går du nå, er du 

ikke lenger min datter», som hun mottok Kritikerprisen for.  

Annhild Tofte er teolog, og arbeider i dag som traumeterapeut. Hun har særlig 

fordypning innen religionspsykologi, og kombinerer faglige innsikter 

med personlige erfaringer av arbeid for å komme tilbake til seg selv.  

Bjørn Hareide er jurist og styreleder i Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter. Han er 

pensjonist, og har vært politimester i Bodø, Agder og Romerike, og 

førstestatsadvokat i Nordland.  

Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig 

høyskole. Hans hovedfelt er religionsfilosofi, og han har utgitt flere lærebøker 

om etiske og filosofiske tema.  

Benedikte Ericson er prest, samtaleterapeut og forfatter. I 2019 kom ga hun ut 

boken «For vår skyld. Et rop til Kirken». Hun har jobbet mye med skyld- og 

tilgivelsestematikk, og har tidligere vært ansatt ved Kirkelig Ressurssenter.  

Georg Bjerkli er en av Norges fremste tegnspråkpoeter, og tidligere lærer for 

tegnspråk og tolkeutdanning på ved NTNU. Georg begynte med tegnspråkpoesi i 



1990 og har fremført i en årrekke bidratt med framføringer både i Norge og 

rundt omkring i Europa, oftest i gudstjenestesammenheng.  

Praktisk informasjon 
Tid: Torsdag 28.11 kl. 10.00-17.00 og fredag 29.11 kl.09.00 – 15.00. 

Sted: Storsalen, Staffeldts gate 4, 0166 Oslo 

Pris: kr 2450,-  

 

Påmeldingsfrist: 1. november 2019 via denne linken: 
https://www.checkin.no/event/20181/novemberkonferansen 

 

 

Detaljert program og flere bidragsytere blir annonsert fortløpende.  

Følg med på kirkeligressurssenter.no 

 

Følgende stiller seg bak konferansen og anbefaler sine medlemmer å delta: 

Pinsebevegelsen i Norge  

Det Norske Diakonforbund 

Presteforeningen 

Fagforbundet teoLOgene 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

Den katolske kirke 

Det Norske Baptistsamfunn 

Det Norske Misjonsforbund 

Frelsesarmeen 

Metodistkirken i Norge 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 

Syvendedags Adventistsamfunnet 

Felles ressursgruppe i seksuelle krenkelsessaker for Indremisjonsforbundet, 

Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap 

Kirkens Bymisjon 

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

Blå Kors 

Bispemøtet i Den norske kirke 
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