
     

 

 

  

Kirkelig Ressurssenter har gleden av å invitere til:  

 

Torsdag 29. november 2018 

«UNGDOMMENS RÅSKAP?» 

 Om ungdomskultur, seksualitet, pornografi og grenser  

           

Oddfrid Skorpe Tennfjord – Morten Lundgren – Elise Ottesen Søvik –

Svein Haugsgjerd - Kari Stefansen – Mariann Lindtjørn fra 13-20 

(samtaletilbud til ungdom) m.fl.  

Vi spør: Hvordan påvirker pornografi relasjoner og atferd? Hva er et 

kristent utgangspunkt for å snakke om ung seksualitet? Hvordan møter vi 

dagens unge og forebygger at overgrep skjer? Og hva skjer i våre møter 

med mennesker, der temaet er seksualitet?  

 

 

Novemberkonferansen er en årlig og tverrfaglig konferanse, og er i år et 
samarbeid med Blå Kors og KFUK-KFUM.  

 
 

 

 



Om bidragsyterne 

Oddfrid Skorpe Tennfjord er psykolog og har en doktorgrad om holdninger til 

overgrep mot barn. Hun har siden august 2008 vært tilsatt ved Ressurssenter om 

vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge (RVTS Midt). Her 

jobber hun bl.a. med traumebehandling av flyktninger og leder nasjonalt og regionalt 

nettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd (Rebessa). I tillegg er hun 

ansatt som førsteamanuensis II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, 

psykiske helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). 

  
Morten Lundgren er spesialist i klinisk pedagogikk ved BUP Klostergata i 

Trondheim. Her har han hovedansvaret for tilbudet til barn og unge med 

bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Han er også med i regionalt nettverk 

(Rebessa) og et klinisk nasjonalt nettverk innenfor samme fagområdet. Fra januar 

2018 er han ansatt som universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og 

unge (RKBU Midt). Morten har også lang erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjoner 

og norsk skole i utlandet. 

 

Elise Ottesen Søvik er journalist og cand.theol, og har yrkesbakgrunn som barne- og 

ungdomsprest og rådgiver. Hun skrev som student spesialavhandlingen «Mer enn 

sex» der hun tok til orde for en vid forståelse av seksualitet. For tiden jobber hun som 

rådgiver for rekruttering i Kirkerådet.  

Svein Haugsgjerd er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han har en lang 

karriere i norsk psykiatri og et omfattende faglig forfatterskap. Noen utvalgte titler er 

«Kjærlighetens kraftlinjer», «Grunnlaget for en ny psykiatri» og «Å møte psykisk 

smerte - erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet». Han kommer for å 

snakke om overføringsmekanismer i terapi- og sjelesorgrommet.    

Kari Stefansen er sosiolog og forsker i Seksjon for ungdomsforskning ved Norsk 

institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet. Hun er 

involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om 

vold i nære relasjoner. Kari er ansvarlig redaktør for Norsk sosiologisk tidsskrift, og 

kommer til NoKo for å dele fra arbeidet med Ungdata-studien. 

Samtaletilbudet 13-20 i Bærum er et diakonalt lavterskeltilbud til ungdom. 13-20 

møter først og fremst ungdommer gjennom enkeltsamtaler, og har også undervisning 

for ungdomsledere, og gutte- og jentegrupper på skoler og for konfirmanter. Mariann 

Lindtjørn kommer fra 13-20 for å gi oss et innblikk i hva de erfarer i møte med unge 

og å diskutere hvordan en diakonal inngang til temaet seksualitet kan se ut.  

 

Flere bidragsytere vil bli annonsert – følg med på kirkeligressurssenter.no eller 

novemberkonferansen.no! 

https://no.wikipedia.org/wiki/Psykiatri
https://no.wikipedia.org/wiki/Sosiolog
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_institutt_for_forskning_om_oppvekst,_velferd_og_aldring
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_institutt_for_forskning_om_oppvekst,_velferd_og_aldring
https://no.wikipedia.org/wiki/OsloMet_%E2%80%93_storbyuniversitetet
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_sosiologisk_tidsskrift


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 

 

Praktisk informasjon 

Novemberkonferansen er i år begrenset til én dag.  
 

Tid: Torsdag 29.11.2018, kl. 9.00-16.00 
Sted: Storsalen, Staffeldts gate 4, 0166 Oslo 

Pris: kr 750,- (reise og overnatting kommer i tillegg) 
 

Påmeldingsfrist: 1. november 2018 
Ved avmelding etter 15.november refunderes ikke 

deltageravgiften.  
 

Påmelding til Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep: https://tinyurl.com/y8rjhj3q 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål! 
post@kirkeligressurssenter.no 

 

Onsdag 28. november anbefaler vi: 

Nordisk konferanse om tweens og skam i regi av Blå Kors, for 
informasjon og påmelding, se http://www.blakors.no/skam/ 

 
 

Åpen og gratis temakveld om skam med Marie Farstad kl.19. 

Også disse arrangementene finner sted i Storsalen, Staffeldts gate 4. 

 

https://tinyurl.com/y8rjhj3q
mailto:post@kirkeligressurssenter.no
http://www.blakors.no/skam/


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 

Blå Kors 

Bispemøtet i Den norske kirke 

 

    

    

    

    

                
                

                       

  
 


