
 

 

 
 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 

HALDEN FENGSEL 

OG 

PRISON FELLOWSHIP 

 
Avtalen viser til føringene i Stortingsmelding nr. 37 – samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 

Formålet med avtalen er å  bidra t il et godt samarbeid mellom Halden fengsel og Prison Fellowship for å oppnå 

en god soning og tilbakeføring for innsatte og deres familie.  

 

Samarbeidet mellom Halden fengsel og Prison Fellowship er organisert på fø lgende måte: 

 Prison Fellowship har besøk / samtaler med innsatte. Første formid lingen går gjennom fengselsprestene 

eller servicetorget. Innsatte med lite / intet besøk prioriteres.  

 Prison Fellowship har informasjonsmøter for innsatte 2 ganger per år (fortrinnsvis vår og høst). Halden 

fengsel ved tilbakeføringskoordinatorene på servicetorget er ansvarlig for å organisere og gi 

informasjon til innsatte om disse møtene.  

 Prison Fellowship bistår fengselsprestene ved gudstjenester i Halden fengsel en gang per måned, og er 

deltakere på gudstjenester i reg i av fengselsprestene på avdeling A to ganger per måned. 

 Prison Fellowship har a rrangementer i form av konserter, sang og musikk i Halden fengsel i samarbeid 

med fengselsprestene og fritidsleder (ku ltur) i Halden fengsel. 

 Prison Fellowship er bindeledd mellom den innsatte og diverse menigheter i samfunnet. Prison 

Fellowship har samarbeid med Halden overgangsbolig.  

 Internasjonale kontakter med hjemlandet til innsatte. Formidler kontakt slik at innsatte kan få hjelp og 

oppfølging i hjemlandet.  

 Prison Fellowship bistår med transport og overnattingshjelp for langveis farende pårørende. 

 Prison Fellowship har fokus på barn av innsatte. Informasjon fra Prison Fellowship videreformid les 

gjennom barneansvarlig i Halden fengsel.  

 

Kontaktperson for Halden fengsel er: 

Prester 

Reidar Faanes tlf: 69 21 46 09  

Lino Lubiana tlf: 69 21 48 47 

Sosialfaglige  

Linda Stensvold (tilbakeføringskoordinator) tlf: 69 21 47 49 

Lise Cathrine Finn (tilbakeføringskoordinator) tlf: 69 21 48 41 

 

Kontaktperson for Prison Fellowship er:  

 Thore V. Johnsen, leder Halden, thovidaj@online.no tlf.nr.: 69 18 20 38 / 480 62 876 

 

Partene kan til enhver tid ta opp avtalens innhold ved behov for oppdatering eller endring. 

Avtalen skal evalueres etter 1 år for å se om den fungerer hensiktsmessig og etter intensjon.  

 

 

Sted/tid: 

 

 

………………………….     …………………………….. 

Thore V. Johnsen     Are Høidal 

Leder Prison Fellowship Halden   Fengselsleder Halden fengsel 
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