
Kurs i frivilligkristentfengselsarbeid
Tema: Fra soning til forsoning

Hovedelementene i programmet, rekkefølge kan bli endret:
2.1 Velkommen, innføring, presentasjon av PFI og PFN
Ved odd arvid og ingvald

2.2 Sosiologi: hvem er de som havner i fengsel.
Utvelgelsesmekanismer. Statistikk fordeling land, kjønn, type krim., rus, økonomi, omsorgssvikt/overgrep, 
psyk, gjentagelse,

2.3 Veien til soning:
Anmeldelse, avhør, siktelse, varetekt, rettssak osv. Fra den siktedes synspunkt. Forhold til familie, slekt, 
barn, arbeidsgiver, naboer, Staten v NAV rusteam dps
Svart og hvit status, økonomi, mestringsteknikker

2.4 Hvem er vi som besøker –sosialt og åndelig fundament
Kirkegaard - forstå og komme på nivå med for å kunne hjelpe. Respekt, likeverd, grensesetting, tydelighet, 
arbeide som team. Egen trygghet, fred med G ud, seg selv og medmennesker

3.1 Velkommen –om å lytte og om å lære, her, i fengslet og i livet
L iv er bevegelse, aldri stillstand. Følg meg, sa J esus. Aktivt gå, lære, samarbeide. Finne sin plass og sine 
gaver. Autoritetslinjer mht org, fengselsprest

3.2 Om hverdagen i fengselet og om soningsplan
Slik arter hverdagen seg –faste rutiner, hierarki og grupper, kontaktbetjent, nav-tid, telefontid, regler 
familiebesøk/sosialbesøk, fengselspresten. Arbeidstrening, skolegang, prøveløslatelse (bolig, vilkår), advokat, 
depresjoner, trening. L avt/høyt sikkerhetsnivå.

3.3 Rus, fremmedspråklige, kvinner, ungdom
Særtrekk og ting å huske på i møte med ulike grupper. PSyk, tillit, bibel, kanaanspråk, symboler,

3.4 Fengselsprestens rolle -samarbeid og organisering
Hvordan få et godt samarbeid –presten har sin rolle mellom adm og friv, skal være trygg på det han slipper 
inn og forsvare det overfor admin, og ha tid til å legge til rette for. Alle aktiv.krever ekstra m 
vakt/låsing/klarering godkjenning. Det vi gjør må både være til hjelp for innsatte, for presten, være 
forutsigbart og til å stole på. Denne bolken kan innledes med et kvarter av oss, før presten tar de neste 30 + 
45 min (neste bolk).

3.5 Regler og begrensinger. Den gode samtalen.
J ostein S eth: den ytre og den indre reisen

3.6 Relasjonsmodellen –veien fra soning til forsoning
Ved Ingvald? Inn i fengslet på Gudstjeneste, alpha, samtalegruppe, 
besøkstjeneste for å bli kjent med, bygge tillit og vennskap. Når vi etablerer 
god konktakt, den medarb, det gjelder er egnet og admin(prest anbefaler/
(godkjenner det, bli besøksvenn/mentor/veileder i fengslet, følge i neste 
fengsel, i overgangen ut. Praktisk hjelp, gjerne livssyn men det må alltid være 
ønsket og frivillig fra den innsatte sin side. La bli kjent med utvidet nettverk før 
overganger/flyttinger, om mulig. I motsetning til Røde Kors sine visitorer som 
ikke skal snakke religion og ikke ha kontakt ved flytting eller løslatelse.

3.7 avslutning
Spørsmål, planlegging videre for regioner og enkeltmennesker, evaluering, takk for nå


