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Et tverrkirkelig fellesskap som samarbeider om å hjelpe dem som er berørt av kriminalitet 

En norsk forening stiftet i 1988, tilknyttet Prison Fellowship International (se www.pfi.org) 

 

Arbeider inne i fengslene i samarbeid med fengselsprester og ledelse (her fra Ullersmo), 

gjennom evangeliske møter, Alpha-kurs, kontaktskapende fellesskap, hobbygrupper etc. 

 

 

Besøkstjeneste inne i fengselet        Møte den innsatte ved løslatelsen og følge opp  
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Prison Fellowship ble grunnlagt i USA  i 1976 av Charles W. Colson, en nær medarbeider i 
Det  Hvite Hus for President Richard Nixon, og satt en kortere tid i fengsel i en Watergate-
relatert straff. Og 3 år etterpå ble Prison Fellowship International startet, basert på 
selvstendige nasjonale kristne medlemsorganisasjoner, som siden har vokst til mer enn 125 
land fra alle verdensdeler, herav 29 i Europa. Nettverket er basert på mer enn 50.000 ansatte 
og frivillige, det største kristne fellesskap av kristne som arbeider innen justisområdet. PFI har 
bygget opp en sterk faglig base, med organisasjonssentre i Singapore, Washington og 
Lousanne. PFI har konsultativ status i FN og har vært særlig aktiv i å fremme Restorative 
Justice prinsippet som alternativ til tradisjonell straff.  

Opplæring og deling av erfaringer mellom land skjer gjennom konferanser, nyhetsbrev, 
faglitteratur og gjennom seminarer i de forskjellige regioner og gjennom en lederskole, som 
har sin base i Singapore.  

Prison Fellowship Norge (PFN) er en forening med ca 300 medlemmer, et styre på 8 
medlemmer og et nasjonalt rådgivende organ (Landsrådet) på f.t. 5 medlemmer, se 
www.pfn.no.  

Arbeidet i PFN er basert på frivillige, som er organisert i regioner (med ansvar for flere 
fengsler) eller med fengselsgrupper for enkeltfengsler, alle med tjeneste inne i fengslene, og 
noen med varierende grad av organisert oppfølging etter løslatelsen. PFN har ikke egne 
rehabiliteringssentre, men samarbeider tett med Evangeliesenteret, Blå Kors og noen lokale 
sentre – og har mange tette uformelle samarbeidsrelasjoner til andre organisasjoner i Norge 
som driver fengselsarbeid. 

De 2 første paragrafene i PFNs vedtekter definerer hovedformålet og hvem som driver 
arbeidet og bruker gjerne begrepet fra soning til forsoning som beskrivelse på målstyringen:  

1.Prison Fellowship Norge (forkortet PFN) er et norsk tverrkirkelig fellesskap (forening) med   
følgende hovedformål 

* å gi håp, oppmuntring og støtte til innsatte og ofre for kriminalitet 

* å bidra til kontakt mellom familie – og reetablering i samfunnet 

* å tilby vennskap, nettverk og praktisk hjelp under og etter soning 

2. Fellesskapet baserer seg på medlemskap av kvinner og menn som vil gjøre tjeneste 
innenfor formål og er lojale overfor det kristne grunnlaget. Fengselsgrupper i menigheter eller 
kristne organisasjoner kan etter søknad til styret i PFN bli medlemmer og stille med inntil 2 
stemmer på Årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte i PFN 

Utbredelse i Norge: 

PFN driver organisert arbeid overfor 18 fengsler, i hovedsak i Østlandsområdet, og nedover til 
Stavanger. Det finnes medlemmer også andre steder i landet, som driver arbeid gjennom sine 
menighetsgrupper, men blir orientert om den nasjonale virksomheten gjennom nyhetsbrevene 
og hjemmesiden, og deltakelse på seminarer. 
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I Vestfold drives arbeid i Bastøy Fengsel, Horten og Sem (fra region Telemark). 4 fengsler 
udekket. Arbeidet ved Bastøy Fengsel er et nært samarbeide mellom Moss-gruppa og 
frivillige fra Vestfold, særlig fra Vintreet menighet og Mjølløst (Blå Kors). 

Alle fengslene i Norge får en årskalender (norsk/engelsk) til utdeling til alle innsatte, et svært 
populært tiltak. 

Det utkommer normalt 4 nyhetsbrev, holdes 6 – 7 styremøter i året, 2 Landsrådsmøter, og det 
drives kursing av frivillige til tjenesten i fengslene og i jobben etter løslatelsen. 

Finansiering. 

Arbeidet dekkes i hovedsak av frivillige gaver, fra privatpersoner og menigheter, og den 
frivillige innsatsen fra den enkelte. Det er en medlemsavgift på kr 200,- i året. 

Hvilke resultater oppnås i tjenesten? 

Norsk Kriminalomsorg har som et av sine mål å legge til rette for at lovbrytere kan bringes 
tilbake til et normalt lovlydig liv i samfunnet. Ett av virkemidlene er å skape møtepunkter 
med samfunnet utenfor fengsel hvor det kan etableres varige nettverk.  

Fengselsarbeidet i PFN baserer seg på at ”relasjonsprinsippet”, som betyr at samlinger inne i 
fengselet skal være slik at det gis stor mulighet for å bli kjent med innsatte og bygge 
medmenneskelige relasjoner. Kaffe- og matpausene blir viktige. Og når kontakten i noen 
tilfeller kan videreføres med personlige besøk utenom samlingene, kan relasjonen styrkes 
ytterligere. 

Det er liten tvil om at de beste resultatene, både med tanke på formidling av evangeliet og 
hjelp til å komme tilbake til et lovlydig, fungerende liv, er der hvor en klarer å bygge opp 
tillit. Det kan føre til at den enkelte innsatte åpner opp og deler noen av sine behov, slik at en 
kan slippe til med praktisk hjelp i tillegg til det å be for den enkelte og dele troen: Å hjelpe til 
med å få besøk av sine ektefeller/barn under soningen, hjelp med permisjoner, assistere med å 
få slettet gjeld, forberede livet etter soningen (sted å bo, jobb, hjelp til flytting av møbler til ny 
leilighet, kontakten med NAV og andre myndigheter, osv.) Og spesielt etter soningen: Tilby 
et trygt, rusfritt miljø (nettverk) og tilby et kristent fellesskap, gjennom menighetsarbeidet og 
gruppetilhørighet hvor dette er mulig. 

PFN region Kløfta er et godt eksempel: Kontaktetablering på Ullersmo (for noen). Enkelte 
blir etterpå overført til Kroksrud, hvor kontakt styrkes – og etter hvert kan noen på fredagene 
(annen hver) bli med på åpent fengselsmøte i lokaler som Kløfta Pinsemenighet stiller til 
disposisjon.  Der kan også ektefelle/familie til innsatte stille, for å forsterke familierelasjonene 
på vei tilbake i frihet. Og siden menighetstilknytning (Kløfta og andre steder) der hvor dette 
ønskes. 

Hvorfor koble seg til PFN-arbeidet? 

Kvalitetssikring av medarbeidere (utvelgelse, opplæring, samarbeid med menigheter) 

Deling av erfaringer mellom de forskjellige enheter, og fra et stort internasjonalt arbeid 
(seminarer, m.m., bl.a. sommersamlingen Fengslende Dager) 
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Tverrkirkeligheten kan bidra til at innsatte har forskjellige miljøer å velge mellom ved 
løslatelsen. 

Det er etablert gode relasjoner fra PFNs side med Kriminalomsorgen, lokale fengselsledere og 
fengselsprester. 

PFN er ingen menighet. De innsatte skal tilbys en plass i en eksisterende menighet. 

Fengselet er en ”flytteplass”: Innsatte flytter fra et fengsel til et annet i innsatt-perioden. Hvis 
det er praktisk, og besøksordning er etablert, kan besøkeren flytte med til det nye fengselet. I 
andre tilfelle kan en godt etablert kontakt i et fengsel (tillit) føre til at den innsatte fortsatt 
ønsker å delta på PFN-samlinger, da i det nye fengsel, og den kristne kontakten videreføres. 

Det er etablert ”en verktøykasse” for hjelp til innsatte: Brev til mulig arbeidsgiver, brev til 
NAV, brev til kreditor for å stoppe rentepåslag og om mulig komme til en avtale om 
gjeldsreduksjon, m.m. 

Den frivillige får jevnlig informasjon (og inspirasjon) i sin tjeneste gjennom 
kontaktmuligheter med det som ellers skjer i fengselsarbeidet: Nyhetsbrev, hjemmesiden og 
seminarer – og muligheter til å delta på internasjonale samlinger. 

Utenlandske fanger i Norge: Her har PFN en spesiell mulighet som andre bare har i 
begrenset grad på grunn av den sterke kontakt som PFN har med de nasjonale PFN-
virksomhetene i Europa og andre steder. Og mange utlendinger møter Jesus i fengselet. 

Forberedelse til løslatelsen: Noen innsatte ønsker assistanse til reetableringen i hjemlandet. 
Det kan være hjelp til sted å bo, som PF i hjemlandet kan sikre i samarbeid med lokal sosiale 
myndigheter. Det kan være et ønske om å bli møtt på flyplassen og bli transportert til 
hjemplassen – og i noen tilfelle til et helt annet ”bortgjemt sted” for å unngå å komme i 
kontakt med tidligere miljø. Alle disse alternativene har PFN bidratt til å virkeliggjøre, ofte 
mange ganger i løpet av et år. 

Besøk under soningen: Ektefeller/familie av en innsatt har som regel ikke god økonomi. Og 
de fleste sette stor pris på praktisk hjelp under et besøk: Hente på flyplassen, skaffe rimelig 
sted å bo, transport fra bosted/hotell til besøket, etc. (skjer mange ganger i løpet av året) 

Språk: Det legges vekt på språkkyndighet (iallfall engelsk) blant de frivillige, slik at iallfall 
noen kan snakke med utlendinger (og om mulig tolke i enkelte tilfelle). I Sarpsborg Fengsel, 
hvor det er særlig mange utlendinger (70-80 %) er Alpha-undervisningen og de fleste sanger 
på engelsk. 

Ressurser fra utlandet: I noen tilfelle kan det være behov å få noe sendt fra utlandet som ikke 
familien til den innsatte kan skaffe (i noen tilfelle er familierelasjoner brutt). Da kan PFN (i 
samråd med fengselsledelsen) skaffe til veie dette gjennom det nasjonale PF-kontor. Det har 
hendt at en innsatt ønsker å fortsette sine studier og må ha faglitteratur sendt, som kan bli 
kjøpt inn av PF-kontaktene i landet. 

Sarpsborg, 2.januar 2014 

Ingvald Viken, styreleder, 91122533 


