
   
 

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP – 

HVORDAN KAN KIRKER GJØRE DET TRYGT 

FOR BÅDE BARN/UNGDOM OG LEDERE 
 

24.-26.MARS 2023 - SORIA MORIA HOTELL- OG KONFERANSESENTER 

OVENFOR HOLMENKOLLEN I OSLO  

 
 
 
LÆRINGSMÅL:  
Deltakerne skal få:  

• Kunnskap om vold og seksuelle overgrep 

• Innføring i hvordan snakke med barn og unge 

• Verktøy for å gjøre det tryggere for både deltakere og ledere i våre menigheter/organisasjoner 

 

 

KURSOMTALE: 
Dette kurset er for deg som ønsker å lære om hvordan vi bør håndtere vold og seksuelle overgrep i 

våre menigheter og organisasjoner. Du vil lære mer om hvordan vi skal snakke med barn og unge om 

disse utfordringene, hvilke handlingsmuligheter man har, og hvilke hjelpeinstanser som finnes og hva 

de gjør. Det vil bli samtaler i grupper og praktisk læring. 

 
 
 
KURSHOLDERE:  

 
Inger Lise Andersen er klinisk sosionom, og har hele sitt yrkesliv arbeidet 

spesielt med barn og familier der det har vært mistanke om vold eller 

seksuelle overgrep. Hun har arbeidet i barnevernet, og som prosjektleder i 

tverretatlige samarbeidstiltak, og senere ved RVTS Sør. Fra 2015 har hun 

arbeidet i eget foretak, Barnefokus Sør, der hun tilbyr opplæring, 

undervisning og veiledning i forhold til vold, seksuelle overgrep og 

traumeforståelse. 

 
 
 

 
 

Gro Elisabet Mentzoni er utdannet barnevernspedagog og jobber 

som seniorrådgiver hos Statens barnehus Trondheim. Der følger 

hun opp barn og familier som har opplevd vold og seksuelle 

overgrep. Deltakelse i tilrettelagte avhør, samtaler med sårbare 

barn og unge og gruppesamtaler er noe av arbeidshverdagen 

hennes. Gro er lovsangsleder i Salt Trondheim, og har flere års 

erfaring som tenåringsleder i Betel Trondheim. De siste årene 

har hun holdt foredrag i menigheter og kristne organisasjoner 

med ungdomskultur og sosiale medier som tematikk. 



   
 

 

Rebekka Svardal Lund er barnevernspedagog og jobber som 

teamleder ved Lerkendal barneverntjeneste i Trondheim kommune. I 

tillegg er Rebekka pastor sammen med mannen sin Ariel i Salt 

Trondheim som de startet i 2017. Rebekka har hele sitt voksne liv vært 

engasjert i kirke og barnevern og er initiativtaker til Pinse Ung sitt 

Trygge kirker kurs og rutine for hvordan kirker kan håndtere mistanke 

om vold og seksuelle overgrep. 

  

 

 

 

 

 

PROGRAM 

Fredag 24.mars           

15.30 Registreringen åpner  

16.00 Servering av rundstykker e.l.  

16.45 Åpning av kurset  

17.00 Introduksjon til helgens tema 

          Hvem er jeg i møte med barn/unge som strever? 

19.00 Pause  

19.30 Middag med litt underholdning  

 

Lørdag 25.mars           

09.00 Vold og seksuelle overgrep 

12.30 Lunsj  

14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner  

          v/Hege Irene Fossum  

15.00 Hvordan snakke med barn og unge? 

          Vi bruker det vi har lært og øver på samtaler gruppevis 

          Samtale og oppsummering i plenum 



   
 
18.00 Fritid  

19.30 Middag og sosialt samvær 

 

Søndag 26.mars           

09.00 Felles andakt med alle kursene  

09.45 Overgrep på nett, om utenforskap og voksnes/lederes handlingsmuligheter 

          Hva må på plass for å gjøre det trygt i kirka i våre menigheter/organisasjoner? 

          Hva gjør vi i dag? 

          Hva gjør barnevern og politi når vi kontakter dem? 

12.45 Avslutning og oppsummering  

13.00 Lunsj 


