
   
 

VELKOMMEN INN – FOR ALLE? 
- tilgang til læringsarenaer i menigheter og lokallag 
 

1.-3.april 2022 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor Holmenkollen  

i Oslo 

 

LÆRINGSMÅ̊L: 

Kurset vil gi økt innsikt om funksjonsnedsettelser i et bibelsk perspektiv, et diakonalt perspektiv og et 
felleskapsbyggende perspektiv. 

Under kurset vil du bli utfordret på grunntanken bak inkludering, og hvordan «en plass til alle» kan 
være en bærende og naturlig del av virksomheten. Helhetlig tenkning og læring på alle nivå kan få en 
ny dimensjon i løpet av kurset. 

Deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan de kan legge kurs eller smågrupper til rette for alle - slik 
at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være en likeverdig del av læringsfellesskapet og få 
mulighet til å ta aktiv del i opplæringen.  

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å vurdere tilgjengeligheten for mennesker med 
funksjonsnedsettelser i egen praksis, og ha oversikt over tiltak de kan sette i verk for å oppnå 
inkluderende læringsfellesskap for alle.  

 

 

KURSOMTALE: 

Er det egentlig mulig for alle å delta i menigheten/organisasjonens kurs, konfirmasjonsundervisning og 
annen opplæring i kor, band og smågrupper? Lykkes vi med å skape gode, inkluderende 
læringsfelleskap? Ofte er det ikke så mye som skal til for at alle skal kunne delta på en likeverdig 
måte. Hvordan begynne, og hva er utfordringene? 

Under dette kurset vil vi både se på hva funksjonsnedsettelse kan innebære, og hvordan vi kan 
tilpasse opplæringen for alle. Vi vil la oss utfordre på fortellinger om funksjonsvariasjon i Bibelen, og 
hvilken kultur vi har for å skape et mangfoldig og velfungerende fellesskap. Dedikerte 
foredragsholdere vil ta deg med på en reise med et bibelsk, historisk og diakonalt perspektiv som 
leder oss fram til dagens tenkning bak inkludering og medvirkning. De vil gi deg noen praktisk 
eksempler, og hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan tilpasse opplegget slik at alle kan ta del i 
opplæringen og bygge ny kunnskap sammen. Tilgjengelighet for både synshemmede, 
hørselshemmede, utviklingshemmede og mennesker med diagnoser innen psykisk helse, ADH, 
autismespekteret o.a., samt bevegelseshemmede vil bli gjennomgått under kurset.  

Universell utforming av kirkebygg og andre kurslokaler i form av bygningstekniske løsninger og annen 
fysisk tilrettelegging er ikke en del av dette kurset.  

 

 

 

 

 

 



   
 

KURSHOLDERE: 

 

Hege R. Lønning  

Kirkefagleder i Døvekirken (de tegnspråklige 

menighetene i Den norske kirke).  

18 års erfaring fra menighetsråds- og fellesrådsarbeid 

samt trosopplæring.   

 

 

Øyvind Woie  

Generalsekretær i KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde 

og svaksynte. Tidligere kommunikasjonssjef i stiftelsen 

Signo. 16 års erfaring fra kreativt og skapende arbeide i 

avisen Vårt Land. Erfaring fra menighetsrådsarbeid og 

kultursektoren.  

 

 

Anne Sigrid Hj. Kristiansen  

Daglig leder i HEKTA – trosopplæring for ungdom. 

Kristiansen er kateket og har erfaringsbasert master i 

teologi innen religionsdialog og pedagogikk i skolen.  

Hun har jobbet mye med tilrettelegging både i 

konfirmantundervisning, i skole/kirke samarbeid og 

brenner for at det skal være plass til alle i menighets- og 

organisasjonsliv uansett hvem vi er.   

 

 

 

 

 

 



   
 

Roger Håkon Skår  

Generalsekretær i Studieforbundet Funkis.  

Skår er utdannet Master i Public Administration, er 

samfunnsviter og har 30 års erfaring fra organisasjonslivet og 

frivillighet. Å sikre inkludering og medvirkning i vårt samfunn 

har vært en rød tråd gjennom hans utdannelse, 

arbeidserfaring og engasjement i det frivillige.  

 

 

 

Anna Rebecca Solevåg  

Professor og senterleder ved Senter for misjon og globale 

studier ved VID vitenskapelige høgskole.  

Solevåg er teolog og bibelforsker, med særlig kompetanse 

innen funksjonshemming, sykdom og marginalisering i 

Bibelen.  

 

 

Hege Irene Fossum  

Daglig leder i Kristelig studieforbund.  

Fossum er pedagog og har nylig tatt studiet 

Funksjonshemming og kirken ved VID.  

Hun har erfaring fra flere utviklingsprosjekter om inkludering 

og tilrettelegging av opplæring for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

 

 

 

 



   
 

PROGRAM 

Fredag 1.april          

15:30 Registreringen åpner 

16:00 Servering av rundstykker e.l. 

16:45 Åpning av kurset 

          Bakgrunn og hensikt 

17:00 Funksjonshemming i Bibelen  

          v/ Anna Rebecca Solevåg  

Rebecca vil gi en kort innledning om forholdet mellom funksjonshemming og teologi. Videre vil   
hun utfordre oss på hvilken betydning ulike tekster om funksjonsvariasjoner i Bibelen har for 
vår forståelse av inkludering, fellesskap og deltakelse i menighets- og organisasjonsliv. 

19:00 Pause 

19:30 Middag 

 

Lørdag 2.april          

09:00 Menneskerettigheter og vilkår for gode felleskap  

         En samtale mellom Roger Håkon Skår, Anne Sigrid Hj. Kristiansen og  

Hege Irene Fossum om flere aktuelle dimensjoner rundt funksjonsevne. Underveis i samtalen vil       

vi få en innføring i sentrale elementer som samtalen skal ta utgangspunkt i. Du som kursdeltaker 

får også mulighet til å bidra med dine refleksjoner.  

- Hva er egentlig funksjonshemming, og hvordan forholder vi oss til variasjoner i 

funksjonsevne som grunnleggende vilkår for menneskelivet? 

- Hvilken dimensjon har menneskerettighetene i forhold til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, og hvordan utfordrer det vår tenkning om inkluderende fellesskap?  

- Kan vi trekke noen linjer mellom det bibelske temaet fra i går kveld, diakonal praksis og det 

fellesskapsbyggende arbeidet i vår egen sammenheng?   

10:30 Pause 

10:45 Funksjonsvariasjoner og behov for tilrettelegging 

 v/ Roger Håkon Skår 

Roger Håkon vil redegjøre for ulike typer funksjonsnedsettelser og hva slags 

tilretteleggingsbehov de kan ha.  

 



   
 
11:30 Hva vil det si å ha plass til alle? 

 v/ Anne Sigird Hj. Kristiansen  

Anne Sigrid drøfter om vi skal ha eget tilpasset opplegg, eller om alle skal være en del av det 

vi har. Ut fra erfaringer med trosopplæring, konfirmanter og ledere på leir vil hun belyse ulike 

utfordringer, muligheter og løsninger spesielt knyttet til utviklingshemmede og mennesker med 

diagnoser innen psykisk helse, ADH, autismespekteret o.a. 

12.30 Lunsj 

14:00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner 

          v/ Hege Irene Fossum 

          Felles for alle kursene 

15:00 Hva vil det si å ha plass til alle? (forts.) 

18:00 Fritid 

19:30 Middag og sosialt samvær 

 

Søndag 3.april          

09:00 Felles andakt med alle kursene 

09:45 Tilrettelagt eller likeverdig deltakelse? 

 v/ Hege R. Lønning og Øyvind Woie 

Kristne med funksjonsnedsettelser går sjeldnere i kirken, er mindre synlige og aktive i 

menighetens eller organisasjonenes læringsfellesskap. Mange opplever at de blir møtt med lav 

kunnskap, dårlige holdninger og liten vilje til tilrettelegging, at de ikke blir spurt om å være med 

eller å bidra. Jesus sa at alle er like viktige, hvorfor gjelder ikke det for mennesker med 

funksjonsnedsettelser?  

I løpet av denne sekvensen vil Hege og Øyvind snakke om disse temaene:  

Å forstå og bli forstått. Er det mulig mellom folk med ulik hørsel-status? 

Blindebukk i Herrens hus 

10 tricks for å inkludere synshemmede i kirkens kurs og studiearbeid! 

12:45 Avslutning og oppsummering 

13:00 Lunsj 


