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Lørdag 25. april 2015 kl. 15.00 
Pinsemenigheten Sion, 
Bakkevegen 1, 2040 Kløfta.

Velkommen alle PFN medlemmer
Viktig at nettopp du kommer!

HUSK PÅMELDING (bevertning)

Mob: 911 22 533
ingvald.a.viken@gmail.com 
post@pfn.no

PÅMELDING/SPØRSMÅL rettes til:
ingvald.a.viken@gmail.com eller
911 22 533 eller post@pfn.no 

Program & priser se www.pfn.no 
sommeren 2015 og i eget sommerbrev. 
Nydelige lokaler og gode rom. God mat. Vi 
tror at programmet også i år vil bli givende. 
Subsidierte priser. Handicapvennlig.

HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Haugetunveien 3 1667 Rolvsøy / Fredrikstad 

Bildene er fra 2014 - på Langesund

Gled deg, sett av dagene allerede nå, ta med en venn og kom!

Husk Fengslende Dager, 25 - 27 .09.2015

Sats på å være med å bidra på PFNs hovedsamling til høsten. Spennende weekend!

Ole-Kr
Tekst i maskinskrift
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Årsberetning 2014 for
Prison Fellowship Norge:

Valgkomite:
Inger Veiby (leder), Ole Christian Lie og 
Thore V. Johnsen.
Landsråd:
Trygve Eriksen, Ingjerd Kvarme (t.o.m 
18.november), Finn Kristian Marthinsen
(t.o.m. 8. april), Lars Rise og Erik Såheim.

Revisor:
Bizraise  v/managing partner Per Steinar 
Krogstad.

Virksomhetens art og lokalisering: 
Prison Fellowship Norge er et norsk 
tverrkirkelig fengselsfellesskap (forening) 
tilsluttet Prison Fellowhip International. 
Det har som formål:
• Å gi håp, oppmuntring og støtte til
innsatte og deres offer
• Å bidra til forsoning med familie –
reetablering i samfunnet
• Å tilby vennskap og nettverk under og
etter soning
Virksomheten er lokalisert med 
kontoradresse ved daglig leder Jan- Erik 
Strand, Forsetveien 23, 2010 Strømmen.

Fortsatt drift:
Regnskapet er avgitt under forutsetning av 
fortsatt drift, i samsvar med 
Regnskapsloven §3-3.

Redegjørelse for Årsregnskapet: 
Organisasjonen hadde i 2014 en 
driftsinntekt på kr 365.765 mot kr 
408.531 i 2013. Resultatet i 2014 ble et 
overskudd på kr 108.491 mot et overskudd 
i 2013 på 75.230 i 2013.

Arbeidsmiljø og likestilling:
Jan-Erik Strand har vært frivillig daglig 
leder og styrets nestleder.
PFs styre hadde 6  medlemmer og 2 
varamedlemmer fram til årsmøtet i april, 
deretter 7 medlemmer og 1 varamedlem. 
Fra da av har det vært 6 menn og 1 kvinne 
i styret og  1 mann som varamedlem.

Ytre miljø:
Organisasjonens virksomhet medfører 
verken forurensing eller utslipp som er til 
skade for det ytre miljø.

Antall medlemmer:
Antall medlemmer  ved utløpet av 2014  var 
272 mot 258 ved utløpet av 2013.

Styremøter, Årsmøte og Landsrådet:
Det har vært avholdt 7 styremøter og 
behandlet 62 saker i 2014.
Styremøtene har vært avholdt fast i Bærum 
hos Arne Synnes i Ramstadåsen 20 C på 
Høvik.

Årsmøtet ble avholdt lørdag 26 april kl 1500 
i Misjonskirken på Stabekk. Alle 
styremedlemmer som stod på valg, ble 
gjenvalgt. I tillegg ble styret utvidet med et 
medlem, Thore V. Johnsen. 
Varamedlemmene Tor Arne Moxheim og 
Merethe Aanestad ønsket ikke å ta gjenvalg. 
Øivind Klevmo fra Halden ble valgt inn som 
1. varamedlem. Styret fikk fullmakt til å
utvide styret med 1 varamedlem, noe styret 
ikke har benyttet seg av. Styret fra 26. april 
har dermed bestått av Ingvald Viken (leder), 
Jan Strand (nestleder), Arne Synnes 
(sekretær), Gunnar Skattum, Elin Reisjø, Ole 
Christian Lie og Thore V. Johnsen 
(medlemmer) og Øivind N. Klevmo 
(varamedlem)

Landsrådet har vært samlet 2 ganger: 8. 
april og 18. november. Fokus har vært på 
rekruttering av frivillige, styrking av 
økonomien, styrking av samarbeidet med 
fengslene og videre jobb med “Restorative 
Justice”.

Esther Klaassen fra PF Nederland besøkte 
PFN i lørdag 11. januar, hvor hun 
gjennomgikk erfaringene med “Restorative 
Justice”- programmet SOS, som PF 
Nederland har benyttet i mange fengsler. 
Representanter  fra Landsrådet, styret og 
ledelsen i PFN og noen fengselsprester deltok 
på seminaret i Oslo denne dagen. 
Informasjonen om programmet ble godt 
motatt. SOS-versjonen ble vurdert som 
interessant også for anvendelse i Norge. 
Arne Synnes og Ingvald Viken representerte 
PFN i Europasamling i Amsterdam 10.- 13. 
mars, hvor temaene var omorganisering av 
PFI, prioritering av oppgavene framover og 
styrking av det regionale arbeidet. 

mailto:ingvald.a.viken@gmail.com
mailto:jan-erik.strand@hotmail.com
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Publikasjoner:
Vårt informasjonsblad PFN Kontakten kom ut 
med to nummer i 2014. Nettstedet vårt, 
www.pfn.no, gjennomgikk en radikal 
kvalitetsforbedring fra siste halvår 2013, noe 
som fortsatte gjennom 2014. Hjemmesiden 
fremstår nå som et godt ansikt utad for PFN, 
ikke minst takket være et jevnlig vedlikehold 
fra Øivind Klevmos side. 
Innsattbrosjyren (på norsk og engelsk) 
ble oppdatert i løpet av året. Den fungerer 
godt. Roll-up reklameskiltene har blitt aktivt 
brukt av Kløfta-regionen, Drammen  og 
Halden og av styreleder i forbindelse med 
møter, kurs og spesielle presentasjoner 
eksternt.
Odd S. Beverfjord la igjen et stort arbeid 
ned i å utarbeide en flott PFN-kalender, for 
13 året på rad. Den ble sendt til utdeling til 
alle fengslene i Norge.

En del internasjonale brosjyrer kommer 
også jevnlig til utdeling til PFN til informasjon 
og inspirasjon fra det internasjonale arbeid: 
Global Link er den mest aktuelle. For øvrig 
har PFIs hjemmeside en meget omfattende 
referanse av virksomheten i mange land, 
inklusive bilder og filmer: https://pfi.org 
og www.theprisonyard.org

Høstsamlingen Fengslende Dager ble 
avholdt på Langesund Bad i tiden 26.-28. 
september, med stor oppslutning,  mer enn 
70 deltakere. Som vanlig var fellesskapet i 
sentrum på fredagskvelden og 
lørdagskvelden, mens seminardelen ble lagt 
til lørdagen. Bidragsytere lørdagen var 
spesielt medlem av justiskomiteen for Høyre, 
Margunn Ebbesen, som talte om regjeringens 
kriminalpolitikk og frivillighet. Leder i 
Maritastiftelsen, Leiv Holstad, ga en grundig 
innsikt i virkningen av forskjellig typer dop og 
avhengighet samt konsekvenser i brutte 
relasjoner.
Tidligere sjømannsprset og fengselsprest 
Knut Mølbach innledet til samtale om 
vellykket tilbakeføring til samfunnet etter 
soning, med innslag også fra innsatte og 
tidligere innsatte – og etterfølgende 
gruppesamtaler.

Søndag ga Kjell Gønner med en god 
oppsummering av konferansen, gleder og 
utfordringer framover,

og Thore V. Johnsen bidro med en flott 
avslutning med en omsorgsfull tale og ledelse 
av nattverdsmøtet.

Medlemskap i andre organisasjoner:
PF Norge er en norsk tverrkirkelig 
organisasjon/forening som har vært medlem 
i PFI siden 1988, som den første nasjonale 
PF-organisasjon i Europa utenom UK. Det er 
stadig tett kontakt med PFI i forbindelse med 
utenlandske innsatte i Norge, også i 
forbindelse med hjemsendelsen til sine 
respektive hjemland. Og også i 2014 ble det 
gitt assistanse til pårørende av utlendinger 
ved besøk i norske fengsler.
PFN er medlem av Blå Kors og Frivillighet 
Norge, og er dermed med i det offentlige 
frivillighetsregisteret.

Latvia:
Det har vært jevnlig kontakt med vårt 
samarbeidsland gjennom året. Av innsamlede 
midler, er det arrangert sommerleir for barna 
til innsatte i kvinnefengselet i Riga. Det var 
litt færre barn enn vanlig på sommerleiren, 
idet noen meldte avbud i siste liten. Det blir 
derfor en vinterleir i tillegg. Tre menigheter i 
Norge har gitt penger til Mor og barn avd. i 
fengselet. Det ble fine julegaver til barna, 
pepperkakedeig, frukt og kaker. Mødrene 
takker på vegne av barna sine og seg selv. 
Innsamlede midler har også gjort det mulig å 
gi økonomisk hjelp til medisiner til barna. Det 
har vært besøk i fengselet og familier har fått 
besøk og støtte gjennom medlemmer av PFN. 
En av familiene fikk barn nr. 6 i september. 
Vi har hatt besøk av leder for PFL, Kristina 
Vilka, på fengslende dager og har et godt 
samarbeid med Prison Fellowship Latvia.

Halden Fengsel:
Thore V. Johnsen leder PF-arbeidet i Halden.

Det har vært 28 gudstjenestebesøk fordelt på 
søndags- og tirsdags-samlinger. Mellom 4 og 
7 personer har deltatt med vitnesbyrd, 
sang,musikk og bevertning foruten bønn for 
fengselet (innsatte og ansatte).

Gudstjenestene blir kontaktsituasjoner med 
sikte på besøk og med tanke på det å møte 
spesielle behov som innsatte kan gi uttrykk
for.(f.eks. Litteraturønsker, kontakt med 
pårørende, forbønn o.a.)

http://www.pfi.org
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Ved to anledninger har PF hatt 
aleneansvar for gudstjenesten uten 
fengselspresten til stede.  

Fengselsbesøk - Hjelp til pårørende: 4 
personer fra PF-gruppa har dette året hatt 
jevnlige besøk hos innsatte. For tiden har vi 
nå 44 innsatte som ønsker besøk. Innsatser 
for pårørende: PF har sørget for skyss fra 
Rygge til Halden for utenlands besøkende til 
innsatte. Det har vært tatt imot 7 besøk 
med varighet fra 2 til 5 netter. Frivillige 
innlosjerer dem dels privat og dels ved å gi 
hjelp til forholdsvis billige overnattingstilbud 
i distriktet.
Skysshjelp er også aktuelt fra 
overnattingssted til fengselet t/r.

Overgangsboligene: 
Vårsemesteret 2014 ble et godt semester. Vi 
avviklet tre flotte sykkelturer i Haldenmarka 
og brukte Kristi Himmelfartsdag til kanotur 
på Iddefjorden. Veldig vellykket. Flott 
kontakt.
Når vi så kom til høstsemesteret, fikk vi 
problemer. Vår gruppe hadde lagt til rette et 
svært engasjerende program med 
innendørsaktiviteter i flere av byens 
aktivitetshaller (tennis, bowling, 
håndball,fotball).Ved presentasjonen fikk vi 
mange lovord for tilbudet, MEN: 
ovegangsboligene hadde lagt om noen av 
sine rutiner slik at mandagene ikke lenger 
kunne brukes til slike aktiviteter. Våre folk 
er svært engasjerte i en rekke andre 
aktiviteter og så seg ikke i stand til å få noe 
inn på andre dager enn de som var 
programmert. Dermed fikk vi ingen kontakt 
med overgangsboligene i 
høstsemsemesteret. Skuffende. Vi er nå i 
tenkemodus mht videre tiltak.    

Det gode samarbeidet:
Vi vil i tiden som kommer ha et sterkere 
fokus bl.a. på: 
-Bønn
-Hvordan makte å utvikle besøkstjenesten – 
mannskapsmessig og innholdsmessig.
-Overgangsboligene – hva med dem?
-Økonomi 
-Tettere kontakt med ulike personer som 
har undervisningskontakt / sang-musikk-
kontakt med innsatte.

For en tid tilbake hadde vi også med oss en 
innsatt på hyttetur.Meget vellykket! Det vil vi 
forsøke mer av!
I samarbeid med fengselet komme til en 
felles forståelse av hvilke aktiviteter/
samværsformer vi bør prioritere.

Angel Tree:
Tor Arne Moxheim har tatt ansvar for dette 
arbeidet. I løpet av året er det satt i gang 
tiltak for leksehjelp til barn i 1 familie. 
Tor Arne har hatt kontakt med pårørende av 
innsatte under et åpent møte for pårørende i 
Halden fengsel. Videre innsats ser ut til å bli 
virkelighet gjennom samarbeid mellom PFN 
og en Frikirke i området. 

Sarpsborg Fengsel:
Odd Arne Linstad har ansvaret for PF-gruppa 
i Sarpsborg.
2014 ble det i vinter og vår og høst holdt 
samlinger annenhver lørdag formiddag. I 
sommermånedene var vi samlet månedlig på 
en onsdag kveld. Det har vært god medbrakt 
mat, og vi har hatt mye sang og musikk hver 
gang. Det har vært stor overvekt av 
utlendinger, slik at både sanger og samtaler 
for det meste har foregått på engelsk. Fire-
fem frivillige har deltatt hver gang. På 
lørdagsmøtene gjennomfører vi en kort 
Alpha- undervisning på engelsk. Jon Mostad 
har hovedansvaret for undervisningen. Noen 
av de innsatte stiller ivrig opp og rigger til 
lydanlegg før vi kommer. En av de er også 
med og spiller bassgitar. Vi har også hatt 
tilfeller av individuell oppfølging av innsatte 
med besøk på besøksrommet, og vi har vært 
behjelpelige med å organisere reise/ 
innkvartering ved besøk fra innsattes 
familier. Vi har også fulgt opp og besøkt 
innsatte som har blitt flyttet til soning i andre 
fengsler. Som vanlig ble året avsluttet på 
julaften med julesanger, lesing av 
juleevangeliet og utdeling av julegaver til alle 
innsatte.

Ravneberget Fengsel:
Kari Veel har ansvaret for PF-gruppa på 
Ravneberget
Den faste gruppa vår som i fjor besto av Ann 
Lisbeth Bjerknes, Erik Sæther, Karen Randi 
Skaar, Tormod Skaar og Kari Veel, har økt 
med Aud Alfsen.
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Vi besøker Ravneberget hver 3. tirsdag.  I 
løpet av 2014 har vi besøkt Ravneberget 18 
ganger, noen av musikkantene har vært med 
presten på gudstjenester og alle var med på 
julegudstjenesten. 
Vi har delt ut PFN – kalendere, bibler og 
annet kristent materiale. Vi er klare på at vi 
vil presentere evangeliet og deler Guds Ord 
på hver samling. Dette året har det kommet 
15 til 20 jenter på hver samling.
Vi koser oss med kaffe og kake, avslutter 
med velsignelsen eller Fader Vår. Noen 
ganger har vi fått be for og med jentene. Ann 
Lisbeth Bjerknes og Ingvald Viken 
representerte Prison Fellowship på en samling 
for frivillige i Ravneberget fengsel

Indre Østfold Fengsel, avdeling Eidsberg: 
Knut Annar Hasle har hatt ansvaret for 
gruppa
Vi er fire som holder samlinger med de 
innsatte en gang i måneden.
Hver gang har en delt de innsatte  i to 
grupper med en time på hver gruppe. Vi 
starter med bevertning. Det har vært et nært 
samarbeid med fengselsledelsen som vi føler 
oss varmt velkommen hos. Et flertall av de 
innsatte kommer på samlingene hver gang. 
Vi merker at mange er åpne. Det er mange 
som ønsker samtale og noen ønsker å bli 
mer kjent med Jesus. Noen ny testamenter 
er også delt ut. Blant annet til en muslim 
som virket veldig skolert og lyttet interessert 
til evangeliet om Jesus. Av de 16 innsatte er 
det sjelden mer en to – tre som mangler på 
våre samlinger. Det er lite kontakt med 
fengselspresten. 

Indre Østfold Fengsel, avd. Trøgstad: 
Ingvald Viken leder gruppa, som møter hver 
4. onsdag over hele året. Det er fast 7 - 8
frivillige som stiller opp hver gang overfor en 
forsamling på fra 15 – 30 personer, noe 
varierende.

Gunnar Skattum sørger for den musikalske 
ledelsen. Samlingene har hatt som 
hovedsiktemål å bli godt kjent med de 
innsatte, gjennom mye vekt på sang og 
musikk og avsluttende samtaler de siste 45 
minuttene, hvor kaffe og kaker serveres.

Samlingene er preget av stor åpenhet, hvor 
innsatte gir aktiv tilbakemelding om behov, 
også behov ved kommende løslatelse. Det er 
delt ut mange traktater og bibler, på mange 
språk. De fleste tilhørerne forstår norsk, selv 
om det av og til er behov for tolkning. Flere 
innsatte har konkrete forbønnsbehov under 
kaffesamtalene, noen for å ta imot 
evangeliet til frelse. Det har vært tett 
samarbeid med fengselsprest Jens Fredrik 
Brenne.

Horten Fengsel:
Per Samuel Andersen leder gruppa fra 
Misjonskirken, som i 2014 har fortsatt det 
trofaste arbeid overfor fengselet. Det er 
møter siste onsdag hver måned, med god 
mat, kaker og  kaffe. Det er fast 4 frivillige 
som går inn i fengselet, og det er god 
oppslutning om samlingene. Det er også 
noen enkeltbesøk og naturligvis den 
populære julesamlingen, med flott 
juleservering.  Martha Bodin er fremdeles 
aktivt med, ikke inn i fengselet lenger, men 
hun organiserer forbønn fra 
Misjonsmenigheten.

Bastøy Fengsel:
Tove Stabell har hatt hovedansvaret for PF-
aktiviteten på Bastøy, som har fungert i 
nært samarbeid med fengselsprest Thomas 
Rachlev.

Det har vært avholdt 10 møter på Bastøya i 
2014. Av dem en grillfest og en julefest. 
Det har vært en til en besøk og hjelp til 
innsattes familier. Gledelige eksempler på 
nettverksbygging i inn- og utland. Det har 
vært en økning av antall innsatte, som 
kommer på de vanlige møtene:  25 - 40 
personer. Vi har vært 8 – 16 i 
besøksgruppen. På julebordet var det ca. 70 
og 10 fra oss. På grillfesten i juni var det 
rundt 100 innsatte og 36 utenfra. Fint å få 
forsterkninger fra besøkere i andre fengsler 
ved denne spesielle anledningen også dette 
året! Møtene har bestått av sang og musikk, 
andakt, vitnesbyrd, forbønn, mat og sosialt 
samvær. 



PF virksomheten i region Kløfta/
Kongsvinger:
Jan Strand, Gunnar Skattum og Ole Christian 
Lie har hatt lederrollene ved fengslene og på 
fredagskafeen.

Ullersmo fengsel:
Det er i 2014 avholdt 18 samlinger der vi 
forteller om nettverk/ettervern, samt  noe 
sang og Bibellesning. I samarbeid med 
fengselspresten har vi  også deltatt på 12 
gudstjenester med sang og musikk.

Ullersmo avdeling Krogsrud:
PF har deltatt i 12 Gudstjenester på 
søndagene. Annenhver torsdag, har PF 
selvstendig ansvar for besøkene. Vi har med 
oss kaker, frukt og noe godteri og fengslet 
holder kaffe og alt annet nødvendig 
materiell. Vi vet at disse arrangementene 
blir satt pris på av de 15 til 30 innsatte som 
besøker oss. De innsatte spiller og synger 
sammen med oss og har også solo-
opptredener. Samtalene mellom de fra 4 til 
7 besøkere fra PF og de innsatte gjør dette 
arbeidet både spennende og interessant for 
alle parter. Bakgrunnsmusikken som de 
innsatte og PFN-folk står for gjør 
stemningen avslappet og god for oss alle. 
Arrangementet varer fra kl 19.00 til kl 
21.00. De innsatte skal ha en stor takk for å 
forberede alt i spisesalen for oss til vi 
kommer.

Hedmark avdeling Bruvoll:
Fengselspresten på Bruvoll, Eugene Martin 
Rakotonirainy byr PF hjertelig velkommen til 
sine Gudstjenester. Vi tjenestegjør som 
kirketjenere under nattverd, spiller, synger, 
vitner og ber. Gudstjenestene er meget godt 
besøkt, og de fleste deltar både i nattverden 
og lystenningen. På kirkekaffen etter 
gudstjenesten, får vi god kontakt med de 
innsatte, som får anledning til å fortelle oss 
om deres behov etter soningen.

Fredagskafe,nettverksbygging,ettervern: 
De innsatte hjelper vi på forskjellige måter:
Vi har kafemøter i menigheten Sions lokaler 
på Kløfta annenhver fredag. Det er et økende 
antall innsatte som får permisjon for å delta i 
disse arrangementene. Løslatte og pårørende 
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besøker arrangementene sammen med 
menighetens medlemmer og PFN 
medlemmer.

Vi kan være fra 25 til 50 fremmøtte på disse 
arrangementene. Vi besøker andre 
menigheter hvor vi synger, vitner og forteller 
om vårt arbeid i Prison Fellowship. Vi har 
også dette året hatt fast et møte i måneden 
på Sion Kløfta. Også i år har frivillige i PF 
åpnet hjemmet sitt og samarbeider med 
glede med fengslets ledelse om å gi innsatte 
mat og overnatting når de har behov for 
dette, ved permisjoner og i 2014 har vi også 
bidratt til å huse en forvaringsinnsatt under 
løslatelse,  hjulpet flere med bilreparasjoner 
og andre praktiske ting da fanger eller 
løslatte har oppsøkt oss for å få hjelp.

De frigitte fangene gir vi også ett tilbud: Vi 
har tilgang til mange hytter i Trysil, og vi gir 
frigitte fanger anledning til å delta på disse 
hytteturene sammen med sine 
familiemedlemmer. Våre årlige dugnadsturer 
gir vi litt igjen til eieren av hyttene som takk 
for at vi får låne hyttene gratis. Mange av de 
frigitte har en god forbindelse med oss i PFN. 
All den kompetanse vi har, bruker vi for å 
fylle de behov de gir uttrykk for. Med vårt 
begrensede økonomiske grunnlag, kan vi 
ikke hjelpe alle, men de som blir hjulpet vet 
å sette pris på innsatsen.

Sommerferien: Som vanlig reiser vi i 
ettervernet til Østerbo Landsstevne, i år 
hadde vi med oss en løslatt som selv ønsket 
være med. Vi var også i Oslo og hentet en 
innsatt som var sammen med oss der ute en 
hel dag før han reiste tilbake på permisjon 
fra fengselet.

ILA fengsel:
Gruppen ledes av Arne Synnes og består av 
fem personer etter at vi fra nyttår har to nye 
medlemmer. Vi deltar ved gudstjeneste 
første søndag i måneden. Vi er inviterte til å 
også delta 3.søndag dersom ikke det er   
andre den dagen.

Siden 2013 har sikkerhetskravene økt slik at 
det hver søndag holdes to gudstjenester.



Ved gudstjenesten i Sydblokka har vi ikke 
adgang. Dette opplegget gjør at tidspresset 
er større og tiden for samtale under 
kirkekaffen er begrenset.

Odd-Cato Kristiansen er gått av i sin 
opprinnelige stilling, men forsetter ut året i 
halv stilling. Samarbeidet med han og den 
nye presten Tyrone Partee er godt og vi har 
sagt at vi gjerne følger opp flere 
enkeltinnsatte som har «åndelige behov» 
slik allerede gjør i dag. Partee har sagt han 
vil følge opp dette overfor de innsatte.

Region Drammen:
Drammen Fengsel og Ringerike. PF-gruppa 
ledes av Inger Veiby. Vi har hatt 15 besøk i 
Ringerike fengsel. Desuten var 2 stk. på 
åpen dag i det samme fengsel. 3dje året vi 
har vært med på det, men i år var det kun 
en dag. Et bra tiltak og en god mulighet for 
å presentere PF på en fin måte.

Som tidligere år har vi kjøpt, pakket og 
levert julegaver til Drammen fengsel. Ifjor 
fikk vi gi det direkte til de innsatte, noe vi 
ikke fikk denne gang. Ellers har vi gitt 
julekalendere til Ringerike, Hassel 
(Dagfinn), Hof, Horten ,Sem, Berg, 
Sandefjord, Drammen og 
Kriminalomsorgens hybelhus i Drammen.

Omsorgssenteret Drammen: Her er PF 
sterkt engasjert.De har hatt en (praktikant) 
fra Kriminalomsorgen i Frihet. Hadde basar 
i år også. Omsorgssenteret, som har stor 
betydning for oppfølging av løslatte og for å 
ta omsorg som dekker lokale behov, har 
som organisasjon eget medlemskap i PF.

Region Rogaland:
Åna Fengsel og Stavanger Fengsel. 
Merethe Aanestad har ledet virksomheten, i 
styre sammen med Asbjørn Håvik og Kåre 
Pettersen. Fra sommeren har Kåre Pettersen 
vært leder og har representert Stavanger på 
styremøter i PFN. Det har vært 4 møter på 
Åna i 2014 og det har vært 15-35 innsatte 
på møtene. Synnøve og Thor Wiik som 
spiller og synger flott har vært med. Vi deler 
Guds ord og har med kaker, blir sosialt med 
kaffe og kaker rundt bordene.

Årsberetning 2014 for Prison Fellowship Norge
Det har også vært veldig åpent for forbønn på 
møtene. Det hender at vi kjører og henter 
noen av de som skal inn på soning. Blå kors 
har flere løslatte som som gjester i Stavanger, 
og Evangeliesenter Kontakten No 13 har flere 
gjester innom på møtene eller på kafeen som 
er åpen 2 dager i uka med gratis middag til 
rusmisbrukere. Vi har også vært med og 
hjulpet folk med søknad om § 12 soning og inn 
på rehabiliteringssenter. Ellers opplever vi at 
det er flere som ønsker å avslutte 
behandlingen i LAR. Vi jobber mer med å få til 
et bedre ettervern, ser at det er nødvendig når 
folk kommer hjem fra soning og rehabilitering 
eventuelt hybelhus. Det er nå ny fengselsprest 
på Finnestad (Stavanger Fengsel). Det er håp 
om at samtale med presten og ledelsen kan 
føre til at PF igjen kan begynne å betjene dette 
fengselet.

Region Telemark: 
Sigurd Heibø er lederen i Skien i egenskap av å 
være styreleder i regionen. PFN- Telemark har 
hatt jevn aktivitet gjennom hele 2014. Det har 
vært faste samlinger i Skien de aller fleste 
tirsdagene med oppstart og avslutning med 
kaffe og ulike typer bevertning. Samlingene 
har vært i Tollnes bedehus, som vi leier 
rimelig. Samlingene har fra 15 til 40 deltakere, 
og en fin blanding av hjelpere og 
ressurspersoner, og mennesker med behov - 
uten at det alltid er skarpe grenser mellom 
disse. Samlingene har vært til stor glede og 
trøst, og har også formidlet praktisk hjelp, til 
mange mennesker. Inger Heibø har fast ansvar 
for tirsdagssamlingene. Deltakerne kommer fra 
mange ulike menigheter i Grenland.

I Skien fengsel har vi deltatt på 
Gudstjenester med ulike medarbeidere og 
oppgaver den første søndagen i måneden, og 
på enkelte andre spesielle arrangementer.

I 2014 ble en del av våre medarbeidere med i 
aktivt forebyggings- motivasjons- og 
ettervernsarbeid gjennom Grenland 
Kontaktsenter som ble startet for å bistå 
Evangeliesenteret med rusarbeid i Grenland.

Vi har et godt samarbeid med ES og følger opp 
løslatte sammen med dem, og venner som er 
på §12.
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Tidligere kriminell, nå visitor i fengselet!
Finn Roll (61år) fra Sarpsborg var rusmisbruker 
og kriminell fra han var 6 år gammel. Han var en 
kjent person i rusmiljøet i Sarpsborg. Han vokste 
opp i Stokke i Tønsberg, men familien flyttet mye, 
og han tilbragte det meste av sin ungdomstid i 
Sarpsborg.

Barndommen var vanskelig, moren fødte ham 
med to blåveiser. Hans far fikk store psykiske 
problemer etter å ha vært i krigen som 14 åring. 
Han fikk så store skader i sinnet at det preget 
hele familien, kone og 5 barn. Finn vokste opp 
med mye vold i hjemmet, ble pisket med 
hundelenke og slått til blods mange ganger.

Finn ble tidlig bitter og hard, og som 4 åring gikk 
han rundt på gulvet i stua og sa han skulle ta 
pappa. Han hadde tre brødre som også fikk en 
ødelagt ungdomstid.

I sin barndom fikk han eldre  kamerater som førte 
ham inn på en kriminell løpebane. Han gjorde 
innbrudd i hytter og hus og stjal biler og båter. Så 
kom avhengighet av alkohol, amfetamin og hasj. 
Han har tilsammen tilbrakt 5 år i fengsel.

Da han var 35  år, ble han frelst, og ble 
momentant fri fra alle rusmidler. Da opplevde han 
at det var en som var glad i ham tross alt! Han 
hadde lengtet etter kjærlighet hele livet, og nå 
fikk han oppleve en stor kjærlighet fra Jesus.

Dette skjeddde etter at han fant en bok skrevet 
av Arild Edvardsen, "Kjærlighetens terapi". Han 
ba til Gud - om han skulle finnes - at han måtte 
få hjelp til å komme ut av dette livet han var i. 
Mens han leste opplevde han noe han aldri hadde 
opplevd før: han ble fylt med en ubeskrivelig fred 
og kjærlighet.

Noe senere flyttet han hjem til sin mamma. Der 
fant han en bibel i bokhylla som han begynte å 
lese. Under lesningen fikk han noen sterke 
åndelige opplevelser: kjente seg "født på nytt", 
opplevde "å tale i tunger" - og kjente seg "herlig 
frelst"!

En ytterligere bekreftelse på at han var kommet 
inn i et nytt liv fikk han en dag da han hørte på 
Radio Øst. Gjennom programmet ble det 
informert om Filadelfia Sarpsborg sitt 
forbønnsarbeid. Han fulgte invitasjonen til å ta 
kontakt med sikte på forbønn. Det ble en 
bønnesituasjon som ytterligere bekreftet at han 
nå var på vei inn i et aldeles nytt liv!

Dette har nå holdt i 26 år uten sprekk. Finn 
er gift med Elisabeth, har hatt fast arbeid i 
Sarpsborg kommune - i 8 år som vaktmester.

Finn og Elisabeth er engasjert i Prison 
Fellowship i Halden fengsel, og opplever det 
som en stor velsignelse.

Han som tidligere selv satt fengslet, kan nå 
gå som en fri mann inn i fengselet og 
oppleve gode relasjoner såvel til innsatte 
som til ansatte og stå i et nært 
samarbeidsforhold til prestene.

Begge er med på søndagsgudstjenester en 
gang i måneden Finn er også på mange av
tirsdagsgudstjenestene. Videre er de blitt 
besøkere og åpner hjemmet sitt for 
innlosjering og transport av pårørende til 
innsatte mellom flyplass/overnattingssted og 
fengsel.

I forbindelse med gudstjenestene - med 
påfølgende kaffeprat - og gjennom 
samarbeidet med fengselspresten, åpner 
veien seg til samtaler med innsatte. 
Samtaler som fokuserer på innsattes 
situasjon, behov og forventninger til 
fremtiden. Det at innsatte gir uttrykk for sin 
takknemlighet ved besøkene, gir dem stor 
glede i hverdagen!

Finn og Elisabeth har også et engasjement i 
Evangeliekirken på Østerbo 
(Evangeliesenteret). Gjennom denne 
tilknytningen får de også mulighet til å 
hjelpe noen innsatte som måtte ønske en 
avsluttende soningstid etter §12. I Østerbo-
sammenheng blir Finn også brukt både som 
forkynner og forbeder.

Finn har gått 2,5 år på bibelskole, ett år 
sammen med Elisabeth. Året sammen på 
bibelskolen ble et velsignet år, og i den 
anledning gir de gjerne en anbefaling: Sett 
av et år på bibelskole - det gir  utbytte!

Finn og Elisabeth hilser så varmt!
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Petter Northugs seiersbevissthet 

 Årsmøteinnkalling, PFN medlemmer 
Lørdag 25. april 2015 kl 15.00 (til ca. 17.00) 
Pinsemenigheten Sion,Bakkevegen 1,2040 Kløfta. 
Årsmøtesaker:
1) Årsberetning for 2014 (se i nyhetsbladet)
2) Regnskapet for 2014 (se i nyhetsbladet)
3) Revisors beretning (vil foreligge på møtet)
4) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
5) Kontingenten. Forslag: Ingen endring, kr 200
for enkeltmedlemmer, kr 300 for ektepar og kr 
2000 for organisasjonsmedlemmer.
6) Valg av revisor / godtgjørelse til revisor
7) Valg av valgkomite
Valgkomite: Inger Veiby (leder) tlf 93455653, Ole 
Christian Lie og Thore V. Johnsen. Formann og 
varamedlemmer velges for 1 år, andre for 2 år.
Formann Ingvald Viken på valg
Nestleder Jan Strand (død 9.3.15)       på valg
Sekretær Arne Synnes på valg
Medlem Gunnar Skattum ikke på valg
Medlem Elin Reisjø på valg
Medlem Ole Christian Lie ikke på valg
Medlem Thore V. Johnsen ikke på valg
1. Varamedlem Øivind N. Klevmo på valg
2. Varamedlem ingen fungert i 2014    på valg

Man vet ikke hvor 
seiersbevisst keiser 
Napoleon Bonaparte var, 
mannen som hadde 
overlevd 67 felttog og 
vunnet dem alle, da han 
som en frelserkonge 
passerte St. Bernhards 
forevne fjellpass ridende 
på et esel til slaget ved 
Marengo – som kunne bli 
hans siste... Heller ikke 
vet vi, hvor seiersbevisst 

skikongen Petter  Northug var, da han steg ut 
av bilvraket i brennevins rus, mens kameraten 
satt igjen- forlatt. – En knust drøm om 
samfunnets anerkjenning - der han i denne 
situasjon måtte kjempe for å få et nytt fotfeste 
–.
I motsetning til keiser Napoleon, som møtte 
sitt endelige nederlag ved Waterloo, ble Petter 
Northug verdensmester på ski gjennom tre 
distanser i Falun, nå sist uke -  et halvår etter 
han steg ut av bilvraket.

Kanskje hadde han et glimt i øyet, dommeren, 
som på samfunnets vegne skulle dømme en 
slagen mann for et svært alvorlig brudd på 
straffeloven. Et glimt enhver dommer, ønsker å 
få, skulle jeg tro, et gjenreist menneske etter 
fallet og dommen....
Når skikongen Petter Northug fikk 
soningsutsettelse med elektronisk fotlenke, så 
er dette en vakker fortelling innen 
strafferettspleien, der den dømtes 
utviklingsmuligheter blir, på en måte, 
gjenskapt. Ikke slik den var før fallet, men slik 
den burde bli. - Slik ville det kunne bety for 
enhver av oss i en gitt situasjon gjennom det 
skjebnefellesskapet vi alle er en del av... 

For, selv ikke en verdensmester, kan reise seg, 
uten menneskelig omtanke, varme og støtte. 
Ikke for den kriminelle handlingen han begikk 
gjennom fallet, men for det han kan komme til 
å bli...
Skikongen Petter Northug takket raust for den 
kjærlighetsmakt som ble han til del. Alle de 
som trodde på ham, og gav sin del av det 
forsoningsarbeid som gav fremtidshåp. Det, 
skulle bli en tillitsvekkende og virkelighets 
forandrende kraft - 
Noe å holde fast i, for enhver som måtte falle.
Ikke bare på 5- mila, men gjennom livets 
uendelighet av snublestener,
fallgruver og bratte stup...

Frank Abrahamsen
Medarbeider i Prison Fellowship
og Normisjons omsorgssenter
Drammen

Velkommen til årsmøtet (enkel bevertning) 
PÅMELDING TIL:  ingvald.a.viken@gmail.com 
post@pfn.no 911 22 533 

Vår kjære daglige leder og nestleder i 
styret, Jan-Erik Strand, er gått bort. 
Med stor sorg og overraskelse mottok 
vi beskjed om at Jan-Erik Strand 
døde på A-Hus sykehus 9. mars i en 
alder av 74 år. Han har levd et langt 
liv i tjeneste for Herren, og har særlig 
vært opptatt av mennesker som har 
hatt problemer med å mestre livet. 
Med utgangs punkt i sitt hjem på Strømmen har han 
sammen med sin kone Anne Lise i de senere år lagt ned en 
uvurderlig innsats for innsatte i våre fengsler. Og han har 
ikke sluppet taket i dem ved løslatelsen. Hans kunnskaper og 
omsorgsevne har skapt varig praktisk livshjelp til mange 
som etter fengselet har ”stått på bar bakke”. Våren 2009 ble 
han valgt inn i PFNs landsstyre. Fra da av har han tatt på 
seg ansvaret for å føre regnskapet for PFN. Fra våren 2013 
har han vært organisasjonens daglige leder og nestleder i 
styret. Vi i styret ser med stor takknemlighet tilbake på en 
sentral leder som gjennom kunnskaper og klokskap har 
skapt tillit inn i fengslene, både overfor innsatte og overfor 
fengselsledelse og prester. Jan-Erik Strand har vært en 
bærende kraft i PFNs arbeid som vanskelig lar seg erstatte. I 
savnet vil de nære kollegene i arbeidsfellesskapet og andre 
følge opp det gode forbildet og gå videre i tjenesten.

Våre tanker går til kona Anne Lise og den nære familien, 
søsken, barn og barnebarn i deres sorg og savn.

I takknemlighet lyser vi fred over Jan-Erik's minne. Med 
hilsen fra styret i Prison Fellowship, Ingvald Viken, 
styreleder.

Til minne om Jan-Erik Strand
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Hun var innom Halden Fengsel, på 
Tuneheimen i Sarpsborg (bildet), på Kløfta 
og til slutt på et møte med innsatte på 
Bastøy. 

SOS-opplegget er et samtaleopplegg over 
8 kvelder med innsatte. Det er høstet 
erfaring fra svært mange land siden år 
2000. På grunn av de gode resultater, er 
dette blitt et av hovedsatsingsområdene 
for PF.

For oss i Norge er det nå snakk om å 
fullføre fornorskingen av prorammet og få 
til et samarbeid med et fengsel for å 
gjennomføre et pilotopplegg.

Restorative Justice
Det jobbes videre med å gjøre SOS-
programmet klart for å kunne tas i bruk 
i norske fengsler.

Esther Klaassen fra PF Nederland ga en 
omfattende orientering til noen ledere 
og frivillige i PF den 26. og 27. januar 
(hun er her til venstre på bildet, se 
neste  spalte)

PFN bygger en bro til Gud
Dette er et kort vitnesbyrd fra en 
innsatt, en fra utlandet som vi i PF har 
lært å kjenne i løpet av de siste 18 
måneder. Vi har sett en stor forandring. 
Det er blitt et vennskap som er av stor 
verdi for oss. Og da vi spurte han om 
hva PF har betydd for ham, fikk vi et 
hyggelig brev, med følgende korte 
oppsummering:

Noen leter etter og passer på deg 

Hvilken betydning kan organisasjonen 
PF ha for fangene? Først som innsatt 
må vi ta som eksempel en 
varetekstsfange som ankommer 
fengselet for første gang, en situasjon 
som han finner å være klar. Han må 
møte virkeligheten. Fra et øyeblikk til 
det neste, har livet hans endret seg 
dramatisk. Ingenting er som det var 
før.Det kjente er borte. Fengslet i en 
betongring, med fremmede, til 
mennesker som forteller ham hva han 
har å gjøre, hva han har å avstå. Folk 
bestemmer den daglige rutine.
I denne nye fremmede verden møter 
han mennesker (PF) som smiler til ham 
omfavner ham med åpne armer. 
Tildeler ham motet, ber sammen med 
ham og for ham, synger, ler, gir ham 
livsmotet tilbake, bygger ham opp 
igjen, motiverer, inspirerer, tilbyr en 
skulder å lene seg på, holder ut en 
hjelpende hånd. Gir ham  følelsen av å 
ikke være alene. Noen leter etter deg. 
Du er ikke alene. Prison Fellowship 
bygger er bro til Gud. 3.03.2015

Tania Randby 
Garthus, 
Rykkinn: 
Sykepeier, 
diakon, politi, nå 
lærer ved 
Politihøyskolen. 
Hun vært aktiv i 
Bispedømmerå 
det, leder av 
menighetsrådet i 
Bryn.

To nye medlemmer av PFN sitt 
Landsråd ønskes velkommen

Jostein Seth, 
Andebu: Mangeårig 
erfaring fra 
rusfeltet, sjelsørger 
og fengselprest, i 
Sem og Berg 
fengsler. Han er nå 
hjemkommet med 
erfaring i å etablere 
et kristent 12-trinns 
opplegg på rusfeltet 
i Bergen.



Utfylt info nedenfor sendes PRISON FELLOWSHIP NORGE
□ Jeg har spørsmål, ønsker hjelp, rådgivning eller annet.
□ Jeg vil være medlem i Prison Fellowship:

Enkeltmedlem kr. 200,- pr. år, familie kr. 300,-

□ Jeg kan tenke meg være med som medarbeider

i eller utenfor i brevenn.
□ Jeg vil delta i bønn for arbeidet.
□ Jeg vil kontaktes om mulighetene for å bidra økonomisk,

med gaver eller dugnad.

Alle medlemmer får "PFN Kontakten" i posten. Sett kryss, så
får du den istedet på mail og PFN sparer papir, miljø og porto.

Navn:__________________________________________________

Adresse:_______________________________________________ 

Postnr:_______________ Sted:_____________________________

IBAN: NO92 9791 11 12012 BIC 
(Swift-adresse): DNBANOKK

Bankkonto drift: 0539.33.92772

Bankkonto
Gaver og medlemskap
9791.11.12012

E-Post post@pfn.no

Post Adresse 
Prison Fellowship Norge, 

Forsetvn.23, 2010 Strømmen

Org. nummer 979658184

Telefon 
911 22 533

Internett / Web
http://www.pfn.no

Tips: Her kan du se inspirerende 
videoer fra PF sitt arbeid rundt i 
verden: www.theprisonyard.org 

Om  du ikke ønsker bladet, eller anbefaler PFN å sende bladet til en venn: Send mail til post@pfn.no eller sms/ring oss på 911 22 533 

Linstad 
Consult 

Gjensidig Byggtjenester AS
Prosjektledelse 
Prosjektadministrasjon 
Eiendomsutvikling 

Mobil:_______________ E-post:____________________________

□

Avsender
Prison Fellowship Norge 
Forsetvn.23
2010 Strømmen 

Thure-Trykk: Plasser mottakers adr. 
minst 10 mm fra toppen og venstre 
sidekant og 20 mm fra Avsender til 
høyre. Arial 10 og 1,5 linjeavstand. 
Rett venstre marg. Denne røde 
teksten skal fjernes.

Profiler virksomheten ! 
Sett inn en annonse i 
"PFN Kontakten"
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