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Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep  

ble startet høsten 1996, og har gjennom 25 års virke bidratt til å sette tematikken vold og seksuelle        
overgrep på agendaen. Det man lenge hadde vanskelig for å tro kunne skje i kirkelig sammenheng, er blitt 
løftet fram i lyset. En tematikk som dette er ikke som trollet som umiddelbart sprekker og blir til stein når 
lyset faller på det, men at kirkene i Norge, gjennom stiftelsen kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep har vært villig å lyse inn mot de mørkeste hemmeligheter, har vi håp og tro om at noe likevel har 
skjedd. Som vår rådgiver Anne Marie pleier si: Det har aldri vært så farlig å være overgriper som nå, for nå 
er risikoen så mye større for å bli avslørt.  

Ved å sette tematikken på agendaen, tror vi arbeidet på ressurssenteret bidrar på flere måter. Vi jobber 
langs tre akser: Forebyggende, bearbeidende og håndterende. Ved å bevisstgjøre og forbygge gjør vi det 
mye tryggere i våre sammenhenger, - og vi ønsker at kirkelig og kristen kontekst skal være trygge rom! Når 
vi peker på maktstrukturer, bevisstgjør på roller og grenser, vet vi at det forebygger, at det blir mindre 
grenseoverskridende adferd. Nye generasjoner må stadig lære hvor grensa går for ikke å trø over den, det 
er pågående arbeid vi vet nytter – selv om det kan være vanskelig å telle de overgrepene som ikke skjedde 
fordi vi husket god ledertrening, politiattest, bevisstgjøring på grensesetting i det sjelesørgeriske rom og så 
videre. 

Gjennom de 25 årene ressurssenteret har eksistert, har mange kvinner og også etterhvert menn fått hjelp 
gjennom bearbeidende og sjelesørgeriske samtaler og ulike gruppetilbud hos oss, gjennom messe for ver-
dighet, fagdager, pilgrimsvandringer med mere. Vi ønsker stå på den utsattes side, og kjempe mot uretten. 

2021 har vært et spesielt år for oss. Arbeidet vårt har blitt preget av pandemien, mye vi «til vanlig» har 

gjort har  måttet blitt utsatt eller avlyst, samtidig vokser nye ting fram. Vi har hatt stor pågang til samtaler, og 
tilbudt dette også via digitale plattformer til hele landet, som var nytt for oss i denne utstrekning. Vi rakk å 
holde vår etter hvert tradisjonsrike fagkonferanse, NovemberKonferansen, i en «liten luke» i pandemirestrik-
sjonene. Der var vi rundt 100 deltakere, og vi var så heldige å kunne tilby variert program med høyt faglig 
innhold. Vi skiftet navn dette året, og vi feiret en fantastisk fin 25-års jubileumsgudstjeneste i Trefoldighets-
kirken , med mottakelse i Det norske teatret etterpå.  

Vårt nye navn er Vake, med undertittel kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep.  

Men om navn og logo er ny, står vår visjon ved lag, og våre tjenester er høyst gjenkjennelige— 

om enn i stadig utvikling. 

 

Anne Louise Skoland,  
daglig leder  
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NovemberKonferansen 2021  
gikk av stabelen i en liten lomme av tid på året der 
pandemierestriksjonene var litt lettere. Programmet 
var mangfoldig, og hadde høy faglig kvalitet.  
Vi lyttet til: 

Gry Stålsett (spesialpsykolog ved Modum Bad og 
førsteamanuensis i religionspsykologi ved MF    
Vitenskapelig høyskole): «Om tro og eksistensielle 
spørsmåls plass i traumebehandling.»  

Elisa Stokka (prest, traumeterapeut og universitets-
lektor i sjelesorg ved MF Vitenskapelig høy-
skole): «Hadde du vært her, ville ikke dette skjedd.» 
Innføring i nyere traumeteori i lys 
av Lasarusfortellingen. 

Finn Skårderud (psykiater, forfatter) i samtale 
med Odd Werner Hansen og Vilde Bratland      
Hansen på bakgrunn av boka «Pappas hemmelig-
het», om hvordan overgrep kan påvirke en hel  
familie.    

Lovisa Mienna Sjøberg (førsteamanuensis 
ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole): «Vem är jag 
om du inte speglar mig?» Hur samiska berättelser 
kan hjälpa oss att förstå vad det är att vara        
människa i möte med det som smärtar.   

Meerke Krihke Leine Bientie (trosopplærer i samisk 
menighet i sørsamisk område/
Saemien Åålmege og jobber med ulike prosjekter 
innen sørsamisk språkvitalisering): «Hvordan     
uttrykker man seg på sitt hjertespråk?» En fortelling 
om prosjektet Beeretjekåarth følelseskort som verktøy 
når vi skal uttrykke våre følelser.   

Einar Eidsaa Edland (rådgiver ved Vake og førsteamanuensis II i praktisk teologi ved MF): «Å fortelle seg selv 
på ny»: Om tro, selvforståelse og endring hos traumepasienter. 

Ole Martin Holte (rådgiver Vake) i samtale med Olaug Nilssen (forfatter, skribent, dramatiker): 
«Mine skjelvande sekund – om å meistre livet eller ikkje».  En samtale om det å leve og å leve videre når det 
smertefulle og traumatiske treffer oss. 

Turid Skorpe Lannem (rådgiver Vake): «Historisk riss over fagfeltet på det kirkelige overgrepsfeltet i Norge, og 
situasjonen i dag». 

Anne Marie Østhus (rådgiver Vake): «Om bruk av liturgiske ressurser og Messe for Verdighet som bearbeiding 
av overgrep». 

Anne Louise Skoland (daglig leder Vake): «Om Vake, hva vi er og hva vi skal være i framtiden». 

Konferansemusiker og liturg var Carl Petter Opsahl.  Han er prest, profesjonell musiker og førsteamanuensis i 
praktisk teologi med vekt på liturgikk ved MF vitenskapelige høgskole.  

I tillegg gledet vi oss over glasskunst laget av Anne Hilde Øygarden, som er prest, forfatter og ‘glasmakar’.  
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Vake er vårt nye navn! Det fødtes ut av et ønske om et       
kortere navn, som gjerne også kunne være *litt*     
deskriptivt, om det var mulig å finne. Fortsatt bruker vi 
undertittelen «kirkelig ressurssenter mot seksuelle over-

grep» aktivt, inntil navnet vårt forhåpentligvis en dag er godt innarbeidet. 
 
Hva betyr så Vake? Vake spiller for oss på mange assosiasjoner. Vår nye logo er lys som 
stråler, vi kan assosiere til lys og ressurssenterets tradisjon for, og vekt på, lystenning og 
bønn, men kanskje enda mer står disse lysstrålene for oss som fyrtårnet som lyser i mørket. 
Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep ønsker være et fyr, en høyreist lykt som 
viser vei, lyset som flerrer mørket, som brenner, lyset som bønn, lyset som ikke skal skjules. 
Vi ønsker våke i verdens natt, vil vil være vaktbikkje. Vi ønsker også assosiere til det      
bokstavelige vake: Nå opp til overflaten, trekke inn ny luft, løfte opp det som er skjult i   
dypet og i mørke farvann, opp og inn i lyset og bevisstheten, der skammen kan slippe og 
mennesker reises opp, - både i menneskelig forstand i Guds nåde og kjærlighet.            
Assosiasjonene er kanskje svulstige, og ambisjonene store, men intet mindre vil vi skal 
være vårt ønske og mål. 

Vi er stolt av å hete Vake! Det har vært en spennende prosess, der mye er blitt tenkt, 
vrengt, tygd på og spyttet ut. Vi ønsket oss et navn vi kunne «eie», og det synes vi at vi har 
fått.  
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Glimt fra 25-årsjubileet: 

Stort håpstre laget til jubileet av kunster 
Annhild Tofte. 

 

Alle bilder: Dag-Eirik Lannem 
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LANGTIDSMÅL FOR PERIODEN 2021—2025 

Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep har til formål å virkeliggjøre kirkesamfunnenes 
diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep.  
Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep utfører sitt diakonale oppdrag under visjonen: 
VED DEN UTSATTES SIDE  

Oppdraget realiseres gjennom disse verdiene: VERDIGHET - ÅPENHET – RETTFERDIGHET   
Vake baserer sin virksomhet på områdene FOREBYGGING, BEARBEIDING, og HÅNDTERING.   

 

Mål for perioden 2021 - 2025:      

• Styrke og videreutvikle sin posisjon som landsdekkende senter     

• Tydeliggjøre kompetansen på tro og traumer     

• Sette fokus på kropp og seksualitet      

• Videreutvikle og nyskape ressurssenterets liturgiske praksis      

• Styrke og videreutvikle minoritetssatsingen  

 

Om Vake: 

Vake er en selvstendig stiftelse. Stiftelsens representantskap består av KFUK-KFUM Norge, Blå Kors 
Norge, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Representantskapet velger styret.  

Stiftelsen finansieres vesentligst av midler tildelt av Kirkerådet,men er også avhengig av kirkeoffer,  

gaver, prosjektmidler o.a. for å opprettholde og videreutvikle arbeidet. Samtaletilbudet vårt er gratis 
for utsatte. 

Leder for representantskapet i 2021 var Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge. 
Nestleder var Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors Norge. 

 
Vakes styre: 
Helen Bjørnøy, styreleder  (2020-24)  
Tormod Kleiven, nestleder (2018-22) 
Øyvind Haraldseid (2018-22) 
Anne Skoglund (2018-22) 
Lise O. Luther  (2020-24)  
    

Varamedlemmer (2020-22) 
1. Marta Botne   
1. Silje Mathea Kleftås Nygård    
2. Ingrid Løining Ørum  
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Totall antall 1– 1 samtaler:  

411 
Parsamtaler: 13 

Nøkkeltall 2021 

 
Totalt antall kvinner til samtale: 

     62 
Av disse var 42 nye i 2021 

 
Totalt antall menn til samtale: 

      21 
Av disse var 19 nye i 2021 

Middag og kveldsbønn,  
fellesskapssamlinger for utsatte: 

5 digitale samlinger (pga. covid) 

4 fysiske samlinger 

(6-12 deltakere per gang) 

    

Eksterne foredrag  

 og undervisningsoppdrag: 

10 

       

Håndteringsrådgiving: 

30 samtaler med kirkelig ansatte 

16 ulike saker 

 
Gruppesamlinger,  

lukket gruppe fra menighet:  

8 deltakere, 10 samlinger 

 
 

Det har vært gjennomført 2  
møter med VID for å etablere et 

FOU-samarbeid 

 
Messe for Verdighet/Fagdag for      

Verdighet: 

3 arrangementer (mye avlyst pga 

covid); Stavanger, Hamar, Oslo 

     Vekst i samtaler, fall i offergaver: 
I 2018 fikk vi 500 000 kr  
i offer/gaver,  

i 2021 195 000 kr. 
(I 2020 320 000 kr) 
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Om Vakes satsning og samarbeid i samiske språkområder 

Dobbel sårbarhet – Åpnere rom   

Prosjektet Dobbel Sårbarhet – Åpnere rom (2021) er en oppfølging og videreføring av Dobbel sårbarhet 
(2017) og Dobbel sårbarhet – tryggere rom (2019), alle prosjekter støttet av Barne-, ungdoms og familie-
direktoratet. Prosjektet er et samarbeid med Samisk kirkeråd, samiske fagmiljøer og samiske kirkelige       
miljøer om å utvikle ressursmateriell ut fra språklige, kontekstuelle og kulturelle behov ved forebygging av 
seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, og til bearbeidende tiltak, i tre samiske språkområder 
(sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk). Arbeidet bygger videre på de erfaringer som er gjort i arbeidet med 
prosjektene Dobbel sårbarhet, men også Det har skjedd mitt barn.   

I arbeidet med å utvikle en sørsamisk ressurs, har Meerke Krihke Leine Bientie vært en sentral samarbeids-
part.  Bientie har bidratt som prosjektleder og utvikler 
av følelseskortene Beeretjekåahrth med vei-
ledingsmanual, et verktøy til bruk i sørsamisk kirke- og 
samfunnsliv for å sette ord på følelser, store som små, 
vonde som gode. Beeretjekåarhth ble lansert på Røros 
under Raasten Rastah-festivalen i oktober. Tre fra   
staben deltok. På sørsamisk helsekonferanse i okt-
ober, deltok en person fra stab. Her var temaet den 
første dagen er «Fornorskning – konsekvenser for 
helse» der Sannhets og forsoningskommisjonen orien-
terte om status og tiltak, og deltakerne ble presentert 
ulike foredrag fra brukerperspektivet. Den andre   
dagen var temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» med foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter 
knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området.  

På bakgrunn av arbeidet med å utvikle Beeretjekåarhth ble Leine Bientie med videre i arbeidet med å utvikle 
en lulesamisk ressurs. Thomas Lyngman Gælok ble engasjert i arbeidet med å utvikle ressursen som fikk   
navnet Biernnagåvå. Beeretjekåarhth og Biernnagåvå er helt unike og utviklet spesifikt for bruk i Saepmie/
Sábme. Marita Kristin Eilertsen har stått for design av begge ressursene, begge med hvert sitt unike design 
selv om det også er visuell sammenheng mellom dem. Biernnagåvå blir lansert i mars 2022. Nidaros bispe-
dømme, Sør-Hålogaland bispedømme og Samisk kirkeråd har bidratt med støtte til selve trykkekostnadene. 
Se mer om Beeretjekåarhth og Biernnagåvå på vår nettside.  

I løpet av året har det ellers blitt opprettet en arbeidsgruppe bestående av prosten i Indre Finnmark prosti 
Egil Lønmo, førsteamanuensis Lovisa Mienna Sjøberg ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Diakon- og 
språkmedarbeider/guojmmevájaldiddje Andrine Øvervoll Eivik, diakoniarbeider i sørsamisk område/
Saemien Åålmege, rådgiver i Samisk kirkeråd Sigrid Paulsen og tre fra staben for å utvikle fagdager for  
kirkelige medarbeidere og andre interesserte, én i Karasjok og én i lulesamisk område. Fagdagen i Karasjok 
vil streames slik at den kan tilbys hele Sápmi. Koronasituasjonen gjør at fagdagene legges til 2022.   
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Materiale produsert i 2021: 

3 korte filmer, liturgiske ressurser. Filmene viser hvordan vi bruker lystenning, perler og 
håpstreet. Finnes tilgjengelig på våre nettsider. 

Ny liturgi for «Middag og kveldsbønn», utarbeidet i stab etter samråd med deltakere.  

Einar Eidsaa Edland fikk i løpet av høsten 2021  
publisert sin fagartikkel, «Traumesensitiv  sjelesorg» 
i Tidsskrift for sjelesorg. 

Kurspakken Positiv Seksualitet (prosjektmidler fra     
Kirkerådet) ble endelig ferdigstilt. Dette er en kurs-
pakke for unge ledere, om kropp, seksualitet og  
grenser, med mål om å dyktiggjøre unge ledere i  
kirken. Heftet inneholder en teoretisk del, samt gode 
øvelser som kan brukes i ungdomsarbeidet/
konfirmantarbeidet. Finnes tilgjengelig i ressurs-
banken og på vår nettside. 

Digitale ressurser til kurspakken (prosjektmidler fra 
Kirkerådet): 

- Introduksjonsvideo/mini-webinar om kurspakken. 
3.29 min. lang. 
 
-  Webinar for konfirmanter og andre unge i menig-
heter, der det undervises i positiv seksualitet (kropp, 
grenser, tanker og følelser). Varighet 29.20 min. 
 
-  Film med ungdommer, der to av øvelsene fra kurs-
pakken vises. Filmen retter seg mot unge ledere  
eller ledere generelt som jobber med ungdom. 
6.40 min.  
 
Følelseskort med manual på sørsamisk Beeretje-
kåarhth ferdigstilt og lansert, og påbegynt på lulesa-
misk; Biernnagåvå.  

Det ble også laget og lansert en film om Beeretje-
kåarhth. Se mer under «Samisk satsning», på våre 
nettsider eller YouTube. 
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Mer om vårt arbeid i 2021: 

Håndteringsfeltet  
Vake tilbyr håndteringsrådgiving til menigheter og kirker. I 2021 var det en del henvendelser i vårsemesteret, 
noe færre i høstsemesteret. Vi bistår også i å evaluere håndteringsprosesser som har funnet sted, på oppdrag. 
I år har denne tjenesten ikke blitt benyttet. En viktig del av håndteringsfeltet er kursing og undervisning, for-
uten veiledning ved utvikling av retningslinjer og beredskapsplaner. Mange kristne kirker og organisasjoner 
har fått innspill til utviklingen av slike og vi har også ressurser som vi deler til bruk på ulike nivåer i kirkene. 
Korona-situasjonen i år har ført til færre besøk rundt om i landet og det har også vært lavere etterspørsel etter 
hjelp med utvikling av eller revidering av retningslinjer, enn i årene før koronapandemien. På KAs kirkeleder-
konferanse på Gardermoen i begynnelsen av november, deltok to fra staben med seminaret «Et trygt sted å 
være. Om forebygging og beredskapsplaner» hvor i underkant av hundre personer deltok. Uka før hadde vi 
vært på prostemøtet i Hamar bispedømme med lignende tema.  
  

Mannsarbeidet 
Etter lang tids vakanse fikk vi i mars 2021 endelig ansatt ny rådgiver med hovedansvar for mannsarbeidet vårt. 
Tilbudet har i år vesentligst bestått av individuelle samtaler, fordelt på flere rådgivere. I alt har vi hatt kontakt 
med 21 ulike menn, hvorav 19 av disse er «nye» i år. Vi har hatt 69 individuelle samtaler med menn, og 13 
samtaler med menn sammen med partner.  
Det har i tillegg vært gjennomført to samarbeidsmøter med NOK Oslo med henblikk på et mulig samarbeid 
om grupper i 2022. 
 

Messe for Verdighet og Fagdag for Verdighet 
Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep tok i 2014 kontakt med landets Domproster for å få med 
domkirkene i å arrangere Messe for Verdighet (MFV), for å bidra til å realisere at vi er et nasjonalt senter. 
Sammen med domkirken i de ulike byene tok vi kontakt med lokalt forankrede lag og organisasjoner, som for 
eksempel Kirkens Bymisjon og NOK-sentrene, for sammen å arrangere MFV og gjerne tilhørende fagdag.   
Messe for Verdighet har som mål å bidra med hjelp til mennesker som har krenkelseserfaringer, tilby et      
fellesskap på tvers av skillelinjer samt forebygge overgrep. Vi samarbeider også om å tilby en fagdag i       
forbindelse med messen der vi først og fremst tilrettelegger og inviterte brukergruppene til de ulike            
organisasjonene. Vi inviterer også gjerne fagfolk, men utsatte og fagfolk  deltar på samme premisser. Dette 
har resultert i at vi har tretten ulike samarbeidsgrupper rundt i landet der vi har lokalt forankrede fagdager og 
messer.  

I 2021 har vi bare hatt tre fagdager og tre messer begrunnet i nedstenging og usikkerheten knyttet til å       
avholde arrangementer. 

Messe for Verdighet og Fagdager, sted og tema: 
Stavanger:   Vold, overgrep og stress. Hvilke mestringsstrategier tjener livet og hvilke er til byrde ? 
Hamar:  Sammen Skaper vi Trygge Rom ! 
Oslo:  Samtykkekompetanse 
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Middag & kveldsbønn 
En gang i mnd. inviterer vi til middag med enkel kveldsgudtjeneste – vi har middag i våre lokaler og låner 
kapellet i  Gjestehuset Lovisenberg til kveldsgudstjenesten. 
Solveig Nielsen er med som frivillig medhjelper, og lager nydelig mat til oss. 
Fra høsten 2021 har vi fått med oss sogneprest i Trefoldighetskirken, Pål Kristian Balstad, som forrettende 
prest. Vi setter stor pris på samarbeide og hjelp fra disse! 
Våren 2021 måtte samlingene foregå digitalt pga. covid, vi hadde da 5 samlinger. Høsten 2021 hadde vi 4 
fysiske samlinger i våre lokaler. 
 

Samarbeidsavtale med VID 
Det har vært gjennomført to møter med VID med tanke på et FOU-samarbeid. Ved inngangen 
til 2022 blir samarbeidet formalisert gjennom en avtale mellom VID og Vake. Våren 2022 vil 
det arrangeres en workshop som blir startskuddet for en prosess der målet er å utarbeide en 
forskningsoversikt på Vake sitt fagfelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldrekurset «Tro, håp og kjærlighet»   
Prosjektet med tittelen Foreldrekurs for å forebygge og bekjempe skadelig seksuell   atferd blant barn og 
unge, ble tildelt midler etter søknad til Kriminalitetsforebyggende med søknadsfrist 1. april. Arbeidet kom 
godt i gang i fra august 2020 og ble fullført i 2021. Vakes rådgiver Turid Skorpe Lannem har vært ansvarlig 
for prosjektet, men hele staben har vært involvert underveis. Det ble inngått avtale med VON kommunikasjon 
om utforming av kurspakken og det har vært et nært samarbeid med Susanna Strand i VON, under hele utvik-
lingsperioden. Kursopplegget kommer i to versjoner, en versjon til bruk i kristne     sammenhenger og en an-
nen versjon til bruk i ikke-kristne trossamfunn. Det er lagt vekt på å utvikle kurset slik at kristne menigheter og 
forsamlinger selv kan tilby dette til foreldre, foresatte og omsorgspersoner for barn i alderen 9-13 år. Vake vil 
likevel tilby kursing i å holde kurset. Kurset er lagt opp til å vare i tre timer, og den enkelte menighet kan selv 
bestemme om de vil legge det til en hverdag på kveldstid eller på dagtid i helg.   

Spesifikt for foreldrekurset er at det har en tydelig verdibasert forankring. Vi har også utviklet en egen meto-
dikk, «Verditårnet», og kurset i sin helhet er utformet slik at det gir rom for refleksjon om egen tro, verdier og 
holdninger i møte med faglig kunnskap om sunn seksuell utvikling, og bekymringsfull og skadelig seksuell 
atferd hos barn og unge. Se gjerne mer om Foreldrekurset på vår nettside.   

Kurset lanseres våren 2022. 



 

 14 

Vake i media 2021: 

(Listen er ikke uttømmende) 

• Kronikk i Vårt Land 11. januar 2021 «Det skjer også i kristne miljøer» 

• 23. juni 2021 kom Vårt Land med en større artikkel der Olaug Bollestad besøkte oss 
sammen med avisa. Saken var et intervju med Bollestad, med innspill fra oss. «Jeg forsto 
ikke hvor store konsekvenser dette ville få for livet mitt». 

 

 

• Vi var på Olavsfest 2021 i Trondheim og del-
tok i rekken av «Samtaler om rettferdighet». 
Vår rådgiver Turid Skorpe Lannem deltok i 
samtale med professor Tormod Kleiven om 
rettferdighet og seksuelle krenkelser. Biskop 
Ingeborg Midttønne ledet samtalen. Samtalen 
ble streamet, lenke ligger på våre nettsider. 

• Vi var nevnt i et større antall artikler i Dagen 
høsten/vinteren 2021  forbindelse med at vi 
bisto med gruppesamtaler, individuelle   
samtaler samt noe veiledning i saken rundt 
Sannhetens Ord Bibelsenter på Slemmestad. 

• 4-siders intervju med daglig leder i Krigsropet nr. 46/21 «Kampen mot krenkelsene». 

• 24. okt. 21: Sak hos Kabb, intervju med daglig leder: «Stor økning i henvendelser». 

• 8. nov. 2021 bidro vi i Vårt Land i saken om «Epleskrott-metaforen»: «Jeg ble besatt av å bli ren». 

• 26. nov. 2021 valgte leder av Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, å bruke sin månedlige spalte til å 
skrive om Vake «Slik står kirkene sammen mot vold og seksuelle overgrep» 

• Den 25. nov. 2021 deltok rådgiver Turid Skorpe Lannem i NRK radios Ekko, der temaet var seksuelle 
overgrep begått i Den katolske kirke. 

 

 

Fra samtaler om rettferdighet under Olavs-
fest. Fra v.: Professor Tormod Kleiven,      
rådgiver ved Vake, Turid Skorpe Lannem og 
biskop Ingeborg Midttømme. 

Foto: Joakim Årethun 
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Vakes stab: 

Anne Marie Østhus er utdannet barnevernspedagog og 
har en mastergrad i familieterapi og en mastergrad i rela-
sjonsbehandling. Hun har en modul i Bodynamic og har 
bred kunnskap om hvordan livets erfaringer påvirker kropp 
og psyke. Anne Marie jobber med tilbud til brukere, samta-
ler, Middag og Kveldsbønn og med Messe for verdighet/
Fagdag for Verdighet. Hun er også engasjert i vår samiske 
satsing. 

Turid Skorpe Lannem har hovedfag i kristendom, religion 
og livssyn fra NTNU i Trondheim. Hun har solid erfaring fra forskning på overgrepsfeltet og på menighets- 
og kirkeliv. Turid har bl.a. vært stipendiat ved MF vitenskapelig høgskole, jobbet i menighet og som rådgiver 
i Oslo bispedømme. På Ressurssenteret er hun involvert i fagformidling, hovedansvarlig for håndteringsspørs-
mål og ulike prosjekter i tillegg til å være administrasjonsleder. Turid er særlig engasjert i Vakes samiske   
satsing, og står bak Foreldrekurset «Tro, håp og kjærlighet». 

Anne Louise Skoland har en mastergrad i verdibasert ledelse fra VID, hvor hun i sin master forsket på kjønn 
og ledelse. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger i ideell sektor, sist som leder for Frelsesarmeens  
fengselsarbeid og som sosialsjef i IOGT i Norge. Hun er utdannet sykepleier, utdannet ved Frelsesarmeens 
offisersskole i bl.a. bibelfag, sjelesorg og ledelse, og har også utdanning i diakoni. I tillegg til ledelse på Vake 
har hun samtaler, var med og ledet gruppesamtaler i 2021, foreleser og underviser. 

Einar Eidsaa Edland ble ansatt i Vake 1. mars 2021. Han har en bachelor i sosialt arbeid fra VID, og en   
master i diakoni fra MF/VID, der han skrev masteroppgave om sjelesorg. I sin doktorgrad ved MF i 2020    
undersøkte han det dynamiske forholdet mellom tidlige relasjonelle erfaringer og bruken av religiøse symboler 
i livsfortellinger hos pasienter ved VITA-avdelingen på Modum bad. Einar kom fra en stilling innen barnevernet 
til Vake. Her jobber Einar om rådgiver med et særskilt ansvar for vårt arbeid blant utsatte menn. Han er i    
tillegg engasjert i vårt FOU-arbeide, og skrev i 2021 en fagfellevurdert artikkel som ble publisert i Tidsskrift for 
sjelesorg. 

Ole Martin Holte begynte å jobbe hos oss i Vake 1. august 2021. Han har en bachelor i sosialt arbeid fra 
Diakonhjemmets Høgskolesenter, er utdannet psykoterapeut (gestaltterapeut) fra 
Norsk Gestaltinstitutt AS, med 2-årig etterutdanning, og har i tillegg    studert noe 
teologi, bl.a. på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. I tillegg har Holte i flere 
perioder drevet egen praksis som psykoterapeut med individualklienter, par, grup-
per, barn og unge, og familier. Han er en mye brukt foredrags- og kursholder, 
samt gruppeterapi-leder. På Vake jobber Ole Martin jobber med kursvirksomhet, 
grupper og samtaler. Han har et særskilt ansvar for det forebyggende arbeidet, og 
har i høst laget de digitale ressursene til kurspakken. Han har i høst/vinter også 
ledet gruppe med medlemmer fra en menighet. 

Hilde Barsnes: Rådgiver og prest, i vikariat fram til 30. juni 2021. Hovedansvarlig for utarbeidelsen av ny 
liturgi for Middag og Kveldsbønn. 
Dina Willemse: Rådgiver fram til 31. mai 2021. Sto bak utarbeidelsen av kurspakken «Positiv seksualitet». 
David Nese Kontormedarbeider deltid (sluttet 31.12.21). 
Kristina Gorski: Ansatt i engasjement som kontormedarbeider for Rød Knapp høsten 2021. 
Clara-Marie Dubrau og Martine Bratlie sørger for rene og pene lokaliteter hos oss. 
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