Kjære venner og fengselsstøtter! / NB! 19. feb. kl. 1900 i FRIKIRKEN
Vi er på full gang inn i et nytt år og vi opplever at vår tilstedeværelse i fengselet blir stadig
mer omfattende, dvs vi blir stadig mer ettertraktet!
Det betyr at vi står overfor stadig mer omfattende behov for innsats så vel som for økonomisk
kraft.
Med dette brevet ønsker vi VELKOMMEN TIL NY MEDARBEIDERSAMLING
TORSDAG 19. FEB. KL.19.00 I FRIKIRKEN.
Vi ønsker da å gi en mer omfattende informasjon om hvor vi står og hvilke behov vi står
overfor i arbeidet.
BESØKSBEHOV: Vi har nå omkring 30 innsatte på vår liste over folk som ønsker besøk! Det
er egentlig mer enn vi klarer med den bemanningen vi for tiden har. Vi gir denne kvelden
innsyn av hva som kreves for å bli en besøker og litt informasjon om hvordan det kan være å
møte en innsatt. Hva gjør man? Hvorledes oppleves det å sitte alene med en soningsdømt?
PÅRØRENDEBEHOV. Vi får ikke bare kontakt med innsatte, men i noen grad også med
innsattes familie (ektefelle og barn). I den sammenheng opplever vi mye takknemlighet over
hva vi kan bidra med. Det dreier seg om skysshjelp fra overnattingssted til og fra fengselet.
Det kan også være tale om hjelp til å komme fra Rygge flyplass til overnatingssted.
Utlendinger opplever kostnadsnivået i Norge å være nærmest uoverkommelig. Hjelp til besøk
blir derfor særdeles kjærkomment. Noen av oss har også hatt gleden av å innlosjere pårørende
privat, slik er det oppstått usedvanlig gode relasjoner. Takknemligheten er stor!
SANG - OG MUSIKK-BEHOV VED GUDSTJENESTENE. Vi deltar på 1
søndagsgudstjeneste og 2 tirsdagsgudstjenester i måneden. Disse samlingene er gode
kontaktpunkter for videre samtaler på tomannshånd. Vi stiller med litt bakst til
søndagsgudstjenestene.
I Prison Fellowship-arbeidet i Norge arbeider vi nå med noe vi kaller ”forsoningsprogram”.
Det er et program etter Nederlandsk mønster. En hjelp til personlig forståelse av problemer
knyttet til kriminalitet. Arbeidet har et fokus ikke bare på overgriper, men også på
skadelidende. Hvordan komme videre til et liv uten kriminalitet, - og for skadelidte: hvordan
komme videre til trygghet i livet.
ØKONOMI. Vi er vel alle klar over at penger må til skal vi få til noe?! –
BØNN! Vi ønsker å fokusere på bønnetjenesten i tiden som kommer. Herren selv har gitt oss
oppskriften på det å møte store utfordringer, større enn vi har kapasitet til å mestre: ”Be
høstens Herre driver arbeidere ut til sin høst!” (Mt.9,38) - Så la oss gjøre det! Jeg ville så
gjerne se at vi fikk en gruppe som ser det som en oppgave! En gruppe som arbeider i
”bakgrunnen” (dvs – åndelig sett - i front!) for arbeidet. Skulle du være der at du vil være med
i BØNN, så er tanken å sende informasjon til ”bønnekjemperne” fra stund til stund. Jeg tror
du skal kunne oppleve det som en meningsfull og viktig tjeneste! – Ta kontakt!
Til slutt: VÆR OPPMERKSOM PÅ VÅR INTERNETTSIDE: www.pfn.no Her er det mye
interessant å lese!
Thore V. Johnsen / 69182038 / 48062876

