
 

 

 

   

       

24. og 25. november 2016 

MAKT TIL Å FORANDRE  

- om avmakt, maktmisbruk og den gode maktutøvelsen -

       
Eva Lundgren – Kjartan Leer-Salvesen – Grethe Nordhelle – Espen Ottosen – 

Judith van der Weele- Alf Gjøsund – Anne Hege Grung – Halvor Nordhaug – 

Bjørn Hareide – Gunstein Draugedalen – Tone Rose Bratland m.fl.  

 

Novemberkonferansen er en årlig og tverrfaglig konferanse.  I år vil vi samles om 
temaet makt – som et element i alle relasjoner.  

Maktmisbruk krenker og tildekker.  
Overgrepsutsatte kan kjenne på sterk avmakt. Hjelpere er maktutøvere. Religiøse 

ledere kan bruke maktspråk til manipulering og kontroll.  
Hvordan kan vi avdekke maktmisbruk og ikke gjøre oss skyldige i det selv? Hvordan 

kan vi bruke makt på en god måte, slik at vi løfter opp og styrker de vi skal hjelpe? 

 

Ingeniørenes Hus 
 Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo 

 
novemberkonferansen.no 

 

 



Målgruppen for konferansen er: 

 

- Kirkelige medarbeidere og ansatte i kristne organisasjoner og 

institusjoner 

- Fagpersoner som jobber med overgrepsspørsmål 

- Helsearbeidere fra bredden av helseforetak 

- Lærere og ansatte i skoleverket 

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

- Medarbeidere som driver sjelesorg og profesjonelt relasjonsarbeid 

- Konferansen er også aktuell for frivillige med engasjement for feltet 

 
Fredagens program er fra kl. 12.00 et åpent arrangement i samarbeid 

med Rød knapp – stopp vold mot kvinner. Dagen markerer FNs 
internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. De som står bak 
alliansen er: Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Islamsk 
råd, REFORM – Ressurssenter for menn, JURK- juridisk rådgivning for 
kvinner, VIRKE – hovedorganisasjonen, Krisesentersekretariatet og 
DIGNI. 
Se mer på www.facebook.com/stopp.vold.mot.kvinner/ 
 
Fredagen vil også markere Kirkelig Ressurssenters 20-års jubileum ved 

en utstilling av billedkunstner Kari Grasmo på Ingeniørens Hus. Bildene 

har tidligere vært utstilt i regi av Redd Barna, og tematiserer vold, 

seksuelle overgrep og religiøst maktmisbruk mot barn. Vi anbefaler på 

det sterkeste å få med seg denne utstillingen.  

 

 

 

Konferansemusikere er Gunnstein Draugedalen og Tone Rose Bratland.  

http://www.facebook.com/stopp.vold.mot.kvinner/


Program 

Torsdag 24. november: Makt og muligheter 

Judith van der Weele, psykologspesialist:  
             «Å ta tilbake egen makt og verdighet» 

Anne Hege Grung, teolog: 
             «Makt og minoritet – i et systematisk-teologisk perspektiv»  

Eva Lundgren, professor emerita i sosiologi: 
            «På den utsattes side. Seksuelle makthandlinger og religiøst misbruk.» 
Grethe Nordhelle, psykolog og advokat: 

«Manipulasjon og hersketeknikker»  

Berit Okkenhaug, prest og sjelesørger i samtale med Espen Ottosen, 

teolog: 
 «Hvordan formidler vi Guds makt?» 

Margrete Kvalbein, prestestudent og scenekunstner 
            "Den ene kroppen i den store dansen - bevegelse, kropp og makt"  

 

Fredag 25. november: Meldeplikt og taushetsplikt 

Alf Gjøsund, kommentator i Vårt Land: 
«Fars hånd. Min historie om oppvekst med vold fra en far som var kirkeleder»  

Kjartan Leer-Salvesen, teolog og forsker:  
«Meldeplikt og taushetsplikt hos lærere og prester» 

Bjørn Hareide, tidl. politimester og første statsadvokat: 
             «Hva gjør vi når strafferetten ikke strekker til i møte med overgrep?» 

Fagsjef i Presteforeningen Marit Bunkholt: 
            «Kirkens samtaler med barn og ungdom. Presentasjon av nytt 

ressurshefte». 

Biskop Halvor Nordhaug 
         «Når jeg ikke har noe valg -hva gjør jeg med dilemmaene?» 

 
Fra 12.00 -  åpent arrangement i samarbeid med Stopp vold mot kvinner-

alliansen. Tema er «Tale er gull – DU plikter å stoppe vold mot kvinner» 

Vi får bl.a. møte: 

Torunn Holmberg, statsadvokat hos Riksadvokaten 

Ellen Skjølberg: «16 år på flukt fra overgriper» 

Hanne Finnanger, politiet 

Kaveh Rashidi, lege 

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i VIRKE  

 

 



 
 
Praktisk informasjon 

Tid:  Torsdag 24.11.2016, kl. 10.00-17.00 
 Fredag 25.11.2016, kl. 9.00-15.00 

 
Pris:  Kr. 2450,- (reise og overnatting kommer i tillegg) 
Påmeldingsfrist:  1.november 2016 
 
Påmelding til Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: 

http://tinyurl.com/ofn4hjb 
 
 

Ta kontakt om du har spørsmål! 

E-post: post@kirkeligressurssenter.no tlf. 23 22 79 30 
For mer informasjon om konferansen, se: www.kirkeligressurssenter.no 
 

 

Følgende stiller seg bak konferansen og anbefaler sine medlemmer 

å delta: 

Det Norske Diakonforbund 

Presteforeningen 

Fagforbundet teoLOgene 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

Den katolske kirke 

Det Norske Baptistsamfunn 

Det Norske Misjonsforbund 

Frelsesarmeen 

Metodistkirken i Norge 

Pinsebevegelsen 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 

Bispemøtet i Den norske kirke 

http://tinyurl.com/ofn4hjb
mailto:post@kirkeligressurssenter.no
http://www.kirkeligressurssenter.no/

