
Med et oppriktig 

ønske om  

en God Jul og  

et velsignet  

Godt nytt år! 



Søstrene Evy-Ann Jensen og Linda Jensen Lino 
med venner er i god gang med etablering av PFN 
lokallag i Arendal. De deltok også på fengslende 
dager i oktober med sang og vitnemål.  
 
Evy-Ann og Linda har lang erfaring fra 
fengselsarbeid og har vært aktivt med i Kragerø 
siden 2002 og Skien siden 2004. 
 
De er tilhørende Pinsemenigheten Filadelfia i 
Arendal, bor i Froland og mange kjenner dem 
også fra diverse arrangementer i 
evangeliesentrene der de ofte deltar med vakker 
sang, vitnemål og forkynnelse. 
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Foruten Arendal fengsel blir avdelingene, Evje, 

Kleivgrend og Håvet liggende under det nye 

lokallaget.  

Det vil i løpet av få år bli bygget nytt og moderne 

fengsel i Arendalsområdet og det er en velsignelse 

at engasjerte mennesker allerede er på plass for å 

bekjentgjøre håpet og frelsen i troen på Jesus 

Kristus. 

Nytt lokallag under  
etablering i Arendal 



 

 

PFN-Kontakten nr.3-2016  Jul    Side 3 

Kanskje kan du se Guds kjærlighets frelsesplan 
fra stjernen som ledet til Kongesønnen i 

Betlehem til Jesu stedfortredende død på 

korset, hans oppstandelse, hans tilgjengelighet 

for oss nå og at han snart skal komme igjen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi trenger stadig å lære hvordan vi i samarbeid 
med ledelse og fengselsprester kan bidra til å 
se at innsatte får håp om et nytt liv og kan bli 
forsonet med familie, barn og samfunn etter 
løslatelsen. 
 
Dette var et hovedtema i våre Fengslende 
dager, som du vil se noen hovedpunkter fra, og 
du vil møte vitnesbyrd som sier at vår tjeneste 
nytter.  
Fengslende dager fant i år sted på Dal 
Gjestegård utenfor Horten, et utmerket sted. 
Det er mange gode elementer i meningsfull 

kriminalomsorg. Det fikk vi innblikk i, 

gjennom gode foredragsholdere: 

Fengselsprest Ragnhild Feyling: 

Løslatt med verdighet. Kjærlighet bak 

murene. Er vi i stand til å gi verdighet og være 

med å sikre støtte fra familie og venner ved 

løslatelsen? 

Professor emeritus Sturla Falck: 

Tilbakeføringsgarantien 

Tilbakeføringsgarantien skulle bygge en bro 

over «glippsonen» ved å legge bedre til rette for 

tiltak i fengslene før løslatelse og etter 

løslatelse, i kommunen de bosetter seg i. 

Seniorrådgiver Torbjørn Eriksen i 

Kriminalomsorgen Region Sør og 

sosialkonsulent Eliann Holtung på Bastøy: 

Fokus på barn. Det er  etabler t 

barneansvarlige i Kriminalomsorgen. Målet er å 

redusere belastningene for barn hvor foreldrene 

gjennomfører straff eller varetekt. 

 

 

 

 

Ingvald Viken 

Vi vil gjennom dette nyhetsblad  

bidra med en spesiell   

julehilsen til deg 



PFN-Kontakten nr.3-2016  Jul    Side 4 

Fengselsprest 

Ragnhild 

Feyling fikk 

dele med oss 

hvordan den 

enkelte 

innsatte vil 

være svært 

ulikt  i stand til å møte løslatelsen. 

Den som har telt dager som førstegangsinnsatt og 

som oftest gleder seg ubeskrivelig til løslatelsen, 

har ofte en helt annen forventning om det som 

skal møte ham eller henne når de går ut gjennom 

porten enn den som har opplevd det flere ganger.  

Støtten fra familie og venner utenfor det 

kriminelle miljøet er helt avgjørende for om den 

løslatte takler overgangen. Det følelsesmessige 

møte med verden utenfor er vel så vanskelig som 

det materielle. 

Noen kan ha fått mange oppmuntringer fra 

medinnsatte og fengselsledelse på veien fram til 

løslatelsen: Du er ferdig med din straff. Du har 

gjort opp for deg. Men likevel vil mange sitte fast 

i det forhold at det er et stigma som sitter der. Det 

vil han/henne bli møtt med, og mange har ikke 

klart å tilgi seg selv for det ”dumme” som han/

henne var med på, som ledet til straffen og som 

førte til at mange, spesielt i egen familie, ble 

skadelidende.  

Mange lever rent teknisk sett ganske fint som 

innsatt. Det er faste rutiner, man står opp og 

jobber, får mat. Men når man kommer ut, blir man 

nesten fremmed igjen. For noen er det som å gå 

fra himmel til helvete.  

Feyling pekte på at de fleste innsatte som blir 

løslatt, drømmer om å bli sett på som et vanlig 

menneske. Hvordan vil den gamle damen i 

blokken hans møte ham. Vil hun hilse som 

tidligere. Hva hvis hun ikke gjør det? 

Noen av disse tankene og følelsene mot 

fengselsporten vil utvilsomt medvirke til angst, 

sterk ensomhet og veldig stor usikkerhet slik at 

beina nesten automatisk driver en til et sted hvor 

det er mulig å få tak i rus, eller iallfall møte gamle 

venner fra den tidligere kriminelle hverdagen. 

Desto mer viktig er det for PF å kunne være med å 

tilby alternativ møtested akkurat denne dagen. 

Kan det la seg gjøre å avtale møtepunkt ved 

porten? Men det er trolig bare mulig hvis en har 

opparbeidet seg en god kontakt med den innsatte 

og ledelsen, slik at de vil være med på en god 

kobling, aller helst hvis en positiv familie er med 

på laget. 

Et sammendrag  
av Sturla Falcks foredrag: 

 
Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort.– et 
politisk ”løfte” med store skuffelser. 

 
Tilbakeføringen 
mislykkes i stor grad 
fordi det ikke bygges 
bro mellom fengsel og 
den kommunen som 
den løslatte flytter til. 
Bropilarene kan være 
solide. Broen svak/
fraværende.  

 
Bropillar 1: Fengsel. Her legges det vekt på å 
definere ”kriminalomsorg” med motivasjon og 
opplæring. Den innsatte er der mot sin vilje. 
Fengselets ansvar opphører ved endt soning. 
 
Bropillar 2: Kommunen. Kommunen har mange 
tjenester, hjelp, behandling, velferdsgoder, og 
eventuelt bolig – med muligheter for å ha 
utgangspunkt for jobb. Samarbeid med NAV. 
 
Løslatte har mange problemer ved løslatelsen: ca 
60 % rusproblemer, 70 % uten bolig. 
Høyt tilbakefall til tidligere problemer. Overvekt 
på psykiske og somatiske problemer, fattigdom og 
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sosiale problemer, manglende utdannelse, 
overgrep, gjeld, osv. 
 
Fengselets ordninger (Bropilar 1) 
Skole, helse, bibliotek, prest  
Friomsorgen: Prøveløslatte bare 15 % av 
Friomsorgens arbeid. Kontakt med bare 7 % av 
dem med møteplikt 
Kontaktbetjenter, Sosialkonsulenter og 
Tilbakeføringskoordinatorer:  Omsorg, 
individuelle planer, men ingen har ansvar for å se 
til gjennomføringen av planene etter løslatelsen. 
Programvirksomhet (som er avtakende), 
rusmestringstilbud for bare 4 % av plassene. 
Overføring til behandling etter §12, ca 4 % av 

løslatte, synkende 
 
Bropilar 2: Etatene i kommunene har andre 
prioriteringer enn å assistere innsatte, bl.a.  
kampen om relevante boligtilbud. Lang ventetid 
for rusmiddelavhengige. 
 
2 prosjekter:  NAVs Tilbakeføringsprosjekt og 
TAFU (Arbeid, fritid og utdanning) er lovende. 
Ansvar: Ingen tvil om at NAV burde få mer 
ansvar. PFs frivillige: Ha god kunnskap om hva 
som fungerer, se glippsonene og følge opp 
enkeltpersoner med bidrag til konkret hjelp  
basert på gode relasjoner som bygges opp 
gjennom kontakten inne i fengselet. 

Seniorrådgiver i Region Sør tok 
med seg sosialkonsulent 
Eliann Holtung fra Bastøy, som er 
barnansvarlig. 
 
I Straffegjennomføringslovens §3, 2. ledd sies det 
at 
-Barns rett til samvær med sine foreldre skal 
særlig vektlegges under gjennomføringen av 
reaksjonen. 
 
Barnets beste skal legges til grunn, og barnet skal 
ha rett til å uttale seg om saker som direkte angår 
dem. Barn er pårørende. 
 
Det er blitt en økende erkjennelse av at foreldre i 
fengsel medfører store konsekvenser for barn, 
både følelsesmessig og endog helsemessig. Her 
har det vært gjennomført større undersøkelser, 
også av Foreningen for Fangers Pårørende, som 
har vært pådriver. Og selvsagt er det økonomiske 
og helsemessige problemer for gjenværende 
omsorgsperson. 
Og land som Sverige og Storbritannia har etablert 
barneansvarlige i fengslene.  
 
I Norge er det nå vedtatt å innføre barneansvarlige 
i alle fengsler.  Dette er per dato ikke lovfestet, 
men det er laget retningslinjer for Barnansvarlige. 
Heri ligger det konkrete krav til hvilke 

kunnskaper barneansvarlige skal ha, og hva som 
er de praktiske retningslinjene i jobben. 
 
Målet er å redusere belastningen for barn hvor 
foreldrene gjennomfører straff eller varetekt. De 
skal bidra til at den domfelte kan ivareta eller 
gjenopprette sin omsorgsrolle. 
 
Det innebærer også at besøksrom og hus skal 

utstyres slik at det blir en positiv opplevelse for 

barn å besøke foreldre. Selv om det tar tid å få 

gjennomført utstyrsmessige forutsetninger, jobbes 

det aktivt.  

Det ble nevnt at Bastøy har tatt en 

prinsippbeslutning om å installere datautstyr på 

egnet sted slik at foreldre kan benytte seg av 

Skype for å få gode samtaler med barn og øvrige 

pårørende. 

Fokus på 

innsattes 

barn 



Vi ber om din økonomiske støtte til arbeidet 
med å hjelpe mennesker og spre evangeliet til 

innsatte og pårørende, gjennom kalender, 
besøk, gudstjenester, Alpha-kurs og mye mer 

 
PRISON FELLOWSHIP NORGE, Guslundkroken 16A – 1747 Skjeberg  

Org.nr.: 979 658 184  www.pfn.no  post@pfn.no 
 

Bankkonto: 9791.11.12012 (Gaver og medlemskap) 
 

«Støtt oss til å nå ut med det gode budskap og håp til 

innsatte og deres familier i Norge» 
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Kjære Støttespiller 
Vi har redesignet vår kalender 
for neste år og forventer at den 
vil fange oppmerksomheten med 
sine flotte bilder, bibeltekster og 
informasjon om hvor man kan 
finne hjelp både i himmel og på 
jord. Vi vet at den blir verdsatt 
av mange. 
 
Den er laget for at mennesker 
kan få oppleve et nært og 
personlig forhold til Gud 
gjennom Hans Sønn Jesus 
Kristus. 
 
Kalenderen har hver måned et 
hovedtema som er uthevet og har et 
tilhørende daglig bibelvers til månedens 
tema. 
 
I tillegg er den bygd på et 
undervisningsopplegg laget av Elmer H. 
Murdoch med navnet «Trinn opp til liv» 
for å bevisstgjøre den enkelte om sitt 
ståsted i forhold til sitt trosliv. 
På venstre side, på norsk og med 

tilsvarende tekst på høyre side, på engelsk. 
I tillegg til kalenderen har vi også små 
hefter av «Trinn opp til liv» (som kan 
benyttes sammen med kalenderen) 
tilgjengelig på følgende språk; Norsk, 
Engelsk, Russisk, Spansk, Arabisk, Fransk, 
Polsk, Tyrkisk, Somali og Portugisisk. 
 
Vi håper flere språk vil bli tilgjengelig etter 
hvert som behovene for nye språk meldes 
inn til oss! 

http://www.pfn.no
mailto:post@pfn.no
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Itohan Moses. Et vitnesbyrd om 

Herrens inngripen til frelse, og 

hjelp fra brødre og søstre 
Du deltok på Fengslende Dager ved Horten. 
 
Jeg sang og fortalte min historie og var sammen 
med mange gode mennesker, fikk mye god mat og 
fikk oppleve godt fellesskap. 
 
 
Hva med framtiden? 
Jeg vet at jeg er i Herrens hender, og han vil lede 
meg. Jeg håper jeg kan få mulighet til å studere, 
og jobbe i Blå Kors Kristiansand. Jeg ønsker å 
tjene Herren. 
 

Intervju ved Trond Gundersen,  

Blå Kors Kristiansand 

Itohan, du møtte Jesus i Sarpsborg Fengsel i 
2008. Hva skjedde? 
 
PF i Sarpsborg/Fredrikstad kom på besøk annen 
hver lørdag med ALPHA-kurs, og jeg ble frelst. 
Odd Olsen bad for meg, og jeg begynte å vitne 
med en gang, ble fengselsmisjonær. En lørdag 
fikk vi besøk av flere sørlendinger, bl.a. Leif 
Solheim.  
 
Når jeg slapp ut av fengselet tok jeg jeg etter hvert 
kontakt med Leif, og ble invitert på besøk til 
Sørlandet. Her fikk jeg kontakt med Blå Kors 
Kristiansand, og siden har jeg jobbet frivillig, 
sunget og vitnet, er med i Blå Kors sitt 
fengselsarbeid og har også reist rundt i Norge. Jeg 
har fått en ny familie i Blå Kors. 
 
 
Odd Olsen «profeterte» over deg i fengselet? 
 
Jeg var lei meg og spurte om Odd kunne be for 
meg. Han la hendene sine på meg mens han 
begynte å be. Jeg kjente en varme som gikk 
gjennom kroppen, og han sa: «Du skal bli fri fra 
fengselet, jenta mi, og hele Norge skal høre deg 
synge.» 
 
 
Du har levd i usikkerhet om å bli sendt ut av 
landet. 
 
I september 2015 ble jeg brutalt hentet av politiet 
midt på natten og kjørt til Trandum. Det var en 
traumatisk opplevelse. Men hele Norge bad for 
meg, advokaten min jobbet, jeg hadde støtte fra 
Blå Kors, PF og mange andre. Jeg ble løslatt i 
desember 2015. I år kom endelig 
oppholdstillatelsen og jubelen var stor. 
Så døde Odd. 
Jeg hadde tenkt å treffe Odd igjen og snakke 
norsk sammen med ham. Men så kom beskjeden i 
høst at han var død.  
PFN sørget for at jeg kunne komme i begravelsen. 
 



Avsender: PFN, Guslundkroken 16 A, 1747 Skjeberg  

Om  du ikke ønsker bladet, eller vil anbefale oss en venn å sende det til: send mail til post@pfn.no 

Linstad Consult PFN sponses av:  

Kontakt med PRISON FELLOWSHIP NORGE: 

□  Jeg har spørsmål, ønsker hjelp 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 fengsel  

□  Jeg vil delta i bønn for arbeidet 

□  Jeg vil kontaktes om mulighetene for å bidra 

økonomisk, med gaver eller dugnad 

Jeg ønsker nyhetsblad i posten □   

    På mail □   

 
Navn:________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________ 
 
Mobil:_____________E-post:_____________________ 
 
Medlems– og gavekonto: 9791.11.12012  

Postadresse: Guslundkroken 16 A, 1747 Skjeberg 

www.pfn.no    e-post post@pfn.no 

 


