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NYTT LIV ETTER SONING 
Tverrkirkelig tiltak skal hjelpe innsatte i og uten for fengselsmurene 
 
Fra Vårt Land 2.2.2007  side 14-15 , Tekst og foto Kjell Hagen, VL 
Anne Kari Ljønes Slattum (45) og Andreas Kvernflaten (27) skal hjelpe innsatte 
til å etablere et normalt liv etter endt soning. Begge er pionerer i Nytt Liv-
prosjektet i Norge. 
 
NyttLiv er et tverrkirkelig 
tiltak som ble opprettet 
for fire – fem år siden 
med base i Prison Fellow-
ship Norge og Blå Kors. 
Etter iherdig innsats har 
det endelig lyktes å skrape 
sammen nok penger til å 
ansette to personer i 50 
prosent stilling. Først ute 
er Åpen Avdeling ved 
Kongsvinger fengsel, 
hvor Anne Kari Ljønes 
Slåttum og Andreas 
Kvernflaten jobber i nært 
samarbeid med fengslets 
ledelse. 
- Vi opplever dette som et 
gjennombrudd for pro-
sjektet som går ut på å 
etablerere nye nettverk for 
de innsatte som ønsker å 
delta. Helst vil vi starte 
vårt programtilbud når det 
gjenstår seks måneder av 
soningen, for så å fortsette 
i minst ett år etterpå, sier 
styreleder Geir Gunder-
sen, til daglig general-
sekretær i Blå Kors 
Norge. 
- Vårt tilbud er å være en 
medhjelper i en krevende 
fase med reetablering i 
samfunnet. Øverst på 
listen står nettverk, 
skolegang, bolig og jobb, 
alt tilpasset den enkeltes 
behov og ønsker. 
 

Gjenopprettelse. 
Parallelt med lanseringen 
av programtilbudet 
overfor innsatte, jobbes 
det med å skaffe frivillige 
til å delta på kveldspro-
grammene to ganger i 
uken. Alpha-kurs er et 
fast tilbud i den første 
fasen. Men også gode 

medvandrere (mentorer) 
som kan følge den enkelte 
etter løslatelsen. 
   Andreas Kvernflaten er 
koordinator for program-
met før løslatelsen, mens 
Anne Kari Ljønes Slåttum 
leder prosessen etter endt 
soning. Begge har sin 

andre halve stilling i Oslo, 
Kvernflaten som pastor i 
Kristiania-kirken på 
Grønland, en nyplanting 
ut fra Filadelfia-menig-
heten. Ljønes Slåttum er 
fengselsbetjent i halv 
stilling, for tiden med 
spesielt ansvar for fritids-
aktiviteter. Hun er bosatt i 
Moss og engasjert i Oslo 

Vineyard. 
- Vi begynte i Nytt Liv-
prosjektet i fjor høst, og 
opplever det så langt 
svært meningsfullt. Det 
handler om gjenopprett-
else og hjelp til et lov-
lydig liv, fastslår de to 
ansatte, som allerede har 

 

 
-En svært meningsfull jobb, sier Anne Kari Ljønes 
Slåttum (t.h) og Andreas Kvernflaten, begge pionerer i 
Nytt Liv-prosjektet. 

Foto: Kjell Hagen 
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høstet masse nye 
erfaringer. 
 

NYTT LIV 
Nytt Liv-prosjektet har sin 
forankring i Prison Fellow-
ship Norge (PFN) og Blå 
Kors Norge og handler om 
oppfølging og ettervern. 
Formålet  er å hjelpe innsat-
te, deres familie og pårøren-
de, holde ALPHA-kurs for 
innsatte og opplæringskurs 
for besøkskontakter.  
Mye av dette faller sammen 
med målsettingen til Blå 
Kors Norge. Nytt Liv drives i 
nært samarbeid med ledel-
sen i fengslet, og prosjektet 
skal evalueres fortløpende. 
 
Godt tilbud. Anne Kari 
Ljønes Slåttum har vært 
med i Nytt Liv-prosjektet 
siden den spede begynn-
else, og har deltatt i 
arbeidet med å utforme 
det konkrete programinn-
holdet, spesielt knyttet til 
ettervern. 
- 21 år som fengselsbe-
tjent har bekreftet behovet 
for et godt tilbud i 
overgangsfasen, fra å 
være inntatt til å bli et fritt 
menneske igjen. Jeg har 

sett mange som virkelig 
har ønsket å starte et nytt 
liv etter løslatelsen, men 
ønsket var kanskje større 
enn evnen til å få det til å 
fungere. Nytt Liv-prosjek-
tet er klart kristent 
fundament, noe alle blir 
fortalt fra første stund, 
sier Anne Kari, som selv 
fikk vokse opp i et trygt 
miljø. 
- Det gir meg ekstra grunn 
til å rekke ut en hjelpende 
hånd, tilføyer hun. 
 
Samtaler. – De innsatte 
søker seg til prosjektet 
helt og fullt ut fra egen 
interesse, og deltar i 
samtaler der de får vite alt 
om programmet. Anne 
Kari og jeg overlapper 
hverandre i en viss grad i 
startfasen. Det må til for å 
få alt på plass, påpeker 
Andreas Kvernflaten, som 
har fått sin første «tett på 
fengsel»-erfaring. 
   Styreleder Geir Gunder-
sen opplyser at ansatte og 
frivillige i nytt Liv pro-
grammet har et nært 

samarbeid med fengsels-
prest, kontaktbetjent og 
øvrig ledelse i fengselet 
under oppfølgingen før 
endt soning., og senere 
med friomsorgen. 
 
Motivert. – De som 
ønsker å delta i prosjektet, 
må være motivert for å 
gjøre en egeninnsats for at 
livet dere skal forandres. 
Det er ingen krav til at de 
skal ha en kristen tro, men 
en lojal holdning til de 
deler av programmet som 
omhandler åndelig 
fostring og personlig 
utvikling. I målsettingen 
vår ligger blant annet at 
innsatte får nytt syn på 
egen verdi og forutset-
ninger, likedan at vi kan 
bidra til forsoning med 
familie og andre. Nye 
nettverk skal forberedes 
under soningen og tre i 
kraft når løslatelsen skjer, 
sier Geir Gundersen, som 
har store forhåpninger til 
det nye opplegget,

 


