
Invitasjon til åpent fagseminar ved VID vitenskapelige høyskole, 7.juni 2019:  

Troende og utsatt - troens betydning i møte seksuelle overgrep  

  

Seksuelle overgrep begås av og rammer mennesker som er kristne. VID vitenskapelige 
høyskole ønsker å utforske hvilken rolle religiøs tro har får bearbeidingen av seksuelle 
overgrep. Dette reiser spørsmål som: Hva ved kristen tro oppleves som en ressurs, og hva er 
nedbrytende for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep? Hvordan artikulere en 
kontekstuell teologi fra erfaringen av seksuelle overgrep? Hvordan kan kirken best møte 
mennesker som har erfart seksuelle overgrep? Hvem eller hva er kirken, i møte med 
erfaringen av seksuelle krenkelser?    

 

Seminaret er en forlengelse av VIDs evaluering av Kirkelig Ressurssenter mot vold og 
seksuelle overgrep (KRS). Rapporten kan gratis lastes ned her https://vid.brage.unit.no/vid-
xmlui/handle/11250/2580263 . På seminaret vil forskere som var involvert i evalueringen 
legge frem sine refleksjoner over faglige problemstillinger i kjølvannet av evalueringen. Tre 
tidligere og nåværende brukere av Ressurssenteret som begge er prest/teolog vil reflektere 
over tema i lys av den doble kompetansen i å både være utsatt for seksuelle overgrep og 
teologisk fagperson. En psykolog og en ansatt ved KRS deltar også.  

  

Sted: Vid vitenskapelige høgskole, campus Diakonhjemmet. Konferanserommet.  

Åpent for alle.  

  

Program:  

09.00-09.10: Velkomst  

I. Faglige perspektiver på troens betydning i møte seksuelle overgrep - fra evalueringen 
av KRS  

09.10-09.30: Marianne R Nygaard, VID: Sjelesorg og kirkens møte med seksuelle overgrep 

09.30-09.50: Lene Østby, VID. Sosiale fellesskap, grupper og seksuelle overgrep 

09.50-10.10: Gyrid Gunnes, VID: Liturgi og seksuelle overgrep. 

10.10-10.30: Spørsmål og samtale  

10.30-11.15. pause  

II. Å være både utsatt og fagperson  

11.15-11.45 innledning av Annhild M. Tofte, teolog teolog med faglig fordypning innenfor 
religionspsykologi og traumefeltet, og tidligere bruker av Kirkelig Ressurssent mot vold og 
seksuelle overgrep.   

11.45-12.45: Lunsj   

https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/handle/11250/2580263
https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/handle/11250/2580263


 

12.45-13.15 innledning fra anonym stemme, prest i Den norske kirke og tidligere bruker av 
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.   

13.15-.1345: Svein Josefsen, prest i Den norske kirke og nåværende bruker av Kirkelig 
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.  

13.45-14.15: spørsmål og samtale 

14.15-14.30: pause 

III. Faglige perspektiver fra KRS.  

14.30-15: Lennart Persson, teolog og ansatt ved KRS: Menn og seksuelle overgrep: hvilke 
teologiske problemstillinger oppstår når menn blir utsatte for seksuelle overgrep.       

15.00-15.15: spørsmål og samtale 

IV. Oppsummering   

15.15-15.45 Oppsummering av dagen, Inger Marie Lid, professor ved VID, diskusjon 


