
 

 

 

  

Kirkelig Ressurssenter har gleden av å invitere til:  

 

 

30. november og 1. desember 2017 

«DET SKJELVANDE LIV EG HAR FÅTT» 

- sårbarhet som livsvilkår, risiko og mulighet - 

 

       

 

Marie Fortune – Terje Mesel – Inger Marie Lid – Andreas Utnem– 

m.fl. 

 Novemberkonferansen er en årlig og tverrfaglig konferanse.  I år vil vi 
samles om temaet «Det skjelvande liv eg har fått». Sårbarheten er vår 
mest grunnleggende livsbetingelse, og vi er prisgitt de og den Andre. 
Hvordan lever vi med vår sårbarhet, sammen? På hvilke måter kan 

sårbarheten representere en risiko, og hvordan gir vi den plass? Hvordan 
kan man leve i fellesskap etter dype krenkelser, og hvilke muligheter 

innebærer det å leve utlevert til andre?  
 

 



Om bidragsyterne: 

Rev. Dr. Marie Fortune er konferansens hovedinnleder og grunnlegger 

av Faith Trust Institute i Seattle. Marie er den som på verdensbasis har 

arbeidet mest med vold i nære relasjoner i en kirkelig og tverreligiøs 

sammenheng. Hun er en pioner på overgrepsfeltet og har mengde- og 

breddeerfaring fra arbeid med små og store kirkesamfunn.  

 

Terje Mesel er cand.theol og professor i etikk ved Universitetet i Agder. 

Han har arbeidet mye med medisinsk etikk og er aktuell med boken «Vilje 

til frihet – en manns fortelling om barndom og overgrep» sammen med 

Viktor B.  

 

Inger Marie Lid er cand.theol og professor ved VID Sandnes. Inger Marie 

disputerte i 2012 med avhandlingen "Likeverdig tilgjengelighet? En 

drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske 

problemstillinger knyttet til universell utforming, mangfold og deltakelse". 

 

Andreas Utnem er jazzmusiker, komponist og arrangør, og jobber daglig 

som kantor og musikalsk leder i Tøyenkirka i Oslo. Han har gitt ut flere 

album, blant annet Purcor og Night Hymns. Andreas er 

konferansemusiker og holder minikonsert for oss ved slutten av dag 1.  

 

I tillegg får vi foredrag og innledninger med perspektiv fra ulike 

minoriteter. Torsdag kveld er det også mulighet til å delta på en åpen 

temakveld om Skam med Finn Skårderud.  

 

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 



 

Praktisk informasjon 

 

 
Tid:   Torsdag 30.11.2017, kl. 10.00-17.00 

Fredag 1.12.2017, kl. 9.00-15.00 
Sted: Storsalen, Staffeldts gate 4, 0166 Oslo 

 
Pris: Kr. 2450,- (reise og overnatting kommer i tillegg) 

 
 

 
 
 

Påmeldingsfrist:  1. november 2017 
 

Påmelding til Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep: http://turl.no/192s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For fullt program, følg med på 

novemberkonferansen.no 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål! 

post@kirkeligressurssenter.no 

http://turl.no/192s
mailto:post@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 

 

 

    

    

    

    

                
                

                       

  
 


