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at det var vondt å innse. Jeg forstår 
det nå når jeg snakker med Diana, 
sier hun.

Tvilstanker
Diana forteller at hun fikk sterke 
tvilstanker da hun gikk gravid og 
var redd for å få store blødninger 
i svangerskapet. Flere ganger ble 
hun innlagt på sykehus på grunn 
av plutselige blødninger. Sett at 
det ble nødvendig med blodover-
føring? Skulle hun være lojal mot 
Jehovas Vitners lære og takke nei, 
og dermed sette sitt eget eller bar-
nets liv i fare?
– I flere måneder innstilte jeg meg 

på at jeg eller barnet skulle dø. Jeg 
var så lei meg, forteller hun.

Hun syntes det var vanskelig å 
stole helt og fullt på Jehova, og et-
ter å ha lest en reportasje i «Våkn 
Opp» (Jehovas Vitner sitt blad) 
om unge som satte Gud først, og 
som døde fordi de sa nei til blod-
overføring, kontaktet hun Hjelpe-
kilden som hun hadde fått kjenn-
skap til via media.

Seks måneder etter at hun 
meldte seg ut, skriver hun på nett-
siden deres om hva hun gjør «etter 
hoppet».

«Jeg har registrert meg som 
blodgiver, det skal bli gøy å donere 

vekk litt». «Nå har jeg kommet dit 
at det er greit at jeg ikke har ven-
ner... det vil komme». «Jeg er en 
del alene, men kjeder meg ikke». 
«Senest i dag gikk yngste datteren 
vår gjennom klesskapet for å finne 
ut hvilken kjole hun skal ha på seg 
i sin første bursdag».

– Jeg er Diana
Det går mot slutten av intervju-
et. Diana konstaterer at hun har 
kommet langt på kort tid, og tror 
det henger sammen med at hun 
ikke vokste opp i Jehovas Vitner. 
Likevel blir hun såret når folk som 
kjenner henne, spør: «Skal du re-

sten av livet tenke at du har vært i 
Jehovas Vitner»?

På spørsmål om hun er eks-
Jehovas Vitne, svarer hun: – Nei, 
jeg er Diana. 

«Bodil» tar mot til seg og spør 
hvor jeg står. Er jeg kristen? Per-
sonlig kristen? Og hva legger jeg i 
det i så fall?

Svaret gjør henne tankefull.
– Det er fortsatt rart å høre at 

det fins mennesker med en opp-
riktig tro som ikke er med i Smiths 
Venner, sier hun. Dagen 

«Så du skal prøve deg alene 
nå». Kommentaren falt da 
«Bodil» fortalte at hun ville 
melde seg ut av Smiths Ven-
ner. Og slik ble det. Dager 
og uker alene - fram til hun 
møtte sin første «verdslige» 
venninne, et tidligere Jehovas 
Vitne.

Johanna hundvin almelid
johanna.hundvin.almelid@dagen.no

Et halvt år er gått siden «Bodil» 
brøt med Smiths Venner. Hun har 
ikke hatt noen venninne siden, 
ikke før i sommer. Da møtte hun 
Diana Pedersen, som også hadde 
mistet kontakten med alle sine 
venninner etter at hun forlot Jeho-
vas Vitner i januar i år. 

– Det var helt fantastisk å mø-
tes! Det var så sterkt å treffe noen 
som har vært gjennom mye av det 
samme som meg, sier «Bodil», 
som alltid har sett på Jehovas Vit-
ner som en sekt av verste sort.

– Og vi ser på Smiths Venner 
som en sekt på linje med mange 
andre som forkynner falsk lære, 
skyter Diana inn.

Nettverk
I ti år var Diana og mannen ak-
tive i menigheten og hadde hele 
sitt nettverk der, men den øvrige 
familien lot seg aldri overbevise. 
Derfor kan hun stå fram med 
navn og bilde. «Bodil», derimot, 
frykter at hun kommer til å miste 
familien om hun står fram, og at 
barna vil miste kontakten med 
tanter, onkler og besteforeldre.

De prater som om de skulle 
ha kjent hverandre lenge. Felles 
erfaringer fra to menigheter som 
påberoper seg å være de «hellige» 
og «de utvalgte», har knyttet dem 
sammen fra første stund. Så lenge 
de var «innenfor» forholdt de seg 
i liten grad til folk «utenfor». Det 

var heller ikke nødvendig, for de 
hadde hele sitt nettverk og fritid 
knyttet opp til menigheten de var 
en del av. «Brødrene» og «de eld-
ste» var forvaltere av den eneste 
«sannhet» som ekskluderte alle 
andre troende. Kritikk var et fy-
ord og i allianse med Satan selv. 

– Jeg kan gjøre alt for deg, men 
jeg kan ikke gå i døden med deg. 
Det var en venninne av Diana som 
sa det, og underforstått betydde 
det at hun ikke kunne ha kontakt 
med henne om hun forlot Jehovas 
Vitner. Den samme tanken var 
gjeldende blant Smiths Venner. 

Det verste
– Hva var det verste med å forlate 
menigheten?
– Det verste var vel å finne ut at jeg 
ikke var «utvalgt» lenger. Da jeg 
ikke lenger klarte å tro på menig-
hetens forkynnelse, og jeg valgte å 
forlate den, ble jeg en «verdslig». 
En av dem jeg selv tenkte dårlig 
om da jeg vokste opp. Derfor kjen-
ner jeg på et tomrom, som om noe 
er blitt tatt fra meg. Det er ikke 
bra å vokse opp med dette svart-
hvittbildet. Det gjør det ikke en-
kelt å bevare troen på en Gud. For 
om det fins noen Gud, vil han jo 
ikke ha noe med meg å gjøre, jeg 
som har forlatt den «eneste riktige 
sannhet», sier «Bodil», som har 
slitt med depressive tanker etter 
bruddet.
Som Jehovas Vitne levde Diana i 

tro på at enden var nær, og at det 
mest sannsynlig skulle skje i hen-
nes tid. 

– Jeg har hatt en tanke om at vi 
ikke skulle dø, men gå gjennom 
Guds krig og leve evig i paradis. 
Men nå må jeg forholde meg til 
at vi skal dø, og at ungene skal dø. 
Hvor ble det evige liv av? spør hun.

Hjelpekilden
De ble kjent med hverandre via 
Hjelpekilden, en organisasjon 
som ifølge egen nettside arbeider 
med informasjon om lukkede, 
fundamentalistiske eller usunne 
trossamfunn, med spesiell fokus 
på barns oppvekstvilkår. I samtale 
med andre avhoppere har de fått 
bekreftet at de ikke har gått fra 
konseptene og at de må belage seg 
på måneder, kanskje år, der følel-
sene vil svinge mye.

Diana skriver om det i et inn-
legg på facebook-siden til Hjelpe-
kilden 10. januar i år:

«Jeg går fra å føle meg så sikker 
til det motsatte, jeg er overrasket 
over mine svingninger. Jeg vet at 
mange her er ferdig med spørs-
mål som «er dette sannheten»? 
Men det er ikke jeg. Jeg føler meg 
i ingenmannsland, og det er mildt 
sagt stressende og ubehagelig».

18. januar har hun skrevet fer-
dig utmeldingsbrevet. Når en ven-
ninne ringer og spør hvordan det 
går, forteller hun at hun er på vei 
ut. 

«Hun mente at Jehovas ånd nå 
var borte fra meg, siden jeg hadde 
trukket meg vekk i det siste... At 
det går an å få så vondt i magen 
av dette. Hiver jeg meg utfor et 
stup? Og har jeg fallskjerm? skri-
ver hun.»

Distansert tro
Begge har et distansert forhold til 
troen etter at de meldte seg ut.

– Av og til tenker jeg at det kan-
skje fins en Gud, men mesteparten 
av tiden tenker jeg ikke det, sier 
«Bodil». 

Diana på sin side greier ikke å 

forholde seg til Gud lenger. Skulle 
hun liksom begynne å lete på nytt? 
Og hvordan i alle dager skulle hun 
kunne vite hva som er sannhet?

– Min mann har også forlatt 
menigheten. Han er blitt ateist, og 
jeg heller nok mot det selv også.

Siden januar har hun kjøpt 40 
bøker. Noen av dem handler om 
kristen tro og om Jesus, men hun 
har ikke åpnet dem ennå.

– Jeg kan aldri få meg til å tro 
på det Jehovas Vitner forkynner 
igjen. De har tatt feil så mange 
ganger, men det var det ingen 
som fortalte meg før jeg ble døpt. 
Det er oppegående mennesker i 
menigheten, og jeg spør meg selv 
noen ganger hvorfor jeg har kom-
met på disse tankene, og ikke de. 
Er det noe galt med meg? spør 
Diana.

Travle liv
Begge forteller om travle liv i me-
nighetene de gikk i. En tid som 
gikk med til møter, dugnad og 
forkynnelse på dørene, men også 
nære relasjoner med familie og 
venner.

– Etter at jeg fikk barn var det 
om å gjøre å komme raskt i gang 
med rutiner. Hvorfor kunne ingen 
sagt til meg at jeg kunne slappe av? 
Jeg var jo så sliten, sukker Diana. 
Som hjelpepioner forpliktet hun 
seg til å forkynne 50 timer i må-
neden. Da var datteren bare tre 
måneder gammel.

– Når du går på dugnad får du 
nye krefter, sa folk til «Bodil». Det 
samme fikk Diana høre, bare at 
der het det «feltet», et annet ord 
for det å forkynne på dørene.

«Bodil» har slitt mye med at 
hun føler seg uvel blant «verds-
lige». Hun kjenner ikke kodene og 
vet ikke hvordan hun skal oppføre 
seg. I dag spør hun seg om hun 
noen gang vil bli kvitt den følel-
sen. I faser med depresjon, melder 
tanken seg: Kan den være en straff 
fra Gud, fordi hun har valgt feil? 
Kan hun få et godt liv utenfor? Og 
når sønnen plukker opp bannord 

fra kameratene, hører hun i sitt in-
dre forkynnelsen om hvordan det 
går med dem som forlater menig-
heten. 

– De går det fryktelig galt med. 
Ikke bare for deg selv, men for hele 
slekten din, forteller hun.

Utenforstående
Bodil tror det er vanskelig for 
utenforstående å sette seg inn i 
hva hun og Diana har opplevd. 
Selv har hun forsonet seg med at 
hun vil være i en prosess resten 
av livet, og at følelsene vil svinge 
veldig.

Som barn opplevdes Smiths 
Venner som himmelen, fordi alt 
var tilrettelagt for at de skulle tri-
ves. Men som voksen opplevdes 
pengemas og stadige oppfordrin-
ger til å jobbe dugnad, som en 
byrde.

– På et møte om økonomi ble 
det sagt at en gjennomsnittsfami-
lie jobber dugnad fire-fem dager i 
uken. Selv kjente jeg en sterk trang 
til å bare være med ungene, og få 
slippe dugnaden, forteller hun.

Hun har fortsatt kontakt med 
familien, men snakker ikke med 
dem om tvil og tro. Så lenge de 
har det bra i Smiths Venner, ser 
hun ingen grunn til å påvirke dem 
i noen annen retning, for hun vet 
hvor tøft det er å bryte ut, og un-
ner ingen å oppleve det samme. 

Organisert idrett
I dag går barna på organisert 
idrett. Det var ikke vanlig i me-
nigheten, fordi de hadde egne 
aktivitieter for medlemmene. Selv 
kjenner hun sorg over at hun aldri 
fikk den muligheten. – – Tenk å få 
spille kamp der foreldrene heier 
på deg, sier hun, og legger til at 
hun ikke hadde trodd at det fan-
tes «verdslige» som brenner for å 
jobbe med barn. – Det er en helt 
ny opplevelse, sier «Bodil», som 
har vanskelig for å ta innover seg 
at hun mest sannsynlig har vokst 
opp i en sekt.

– Men jeg var så tankepåvirket 

Brøt med 
menigheten, 
ble venninne 
med «fienden»

brudd: Diana Pedersen var 21 år da hun ble medlem i Jehovas Vitner. Hun forteller åpent om det hun har opplevd. «Bodil», som 
vokste opp i Smiths Venner, ønsker å være anonym. Ellers kan hun risikere å måtte bryte med familien sin. FOTO: JOhanna hunDvin almeliD

en gave:Vennskapet har vært en gave 
for Diana Pedersen og «Bodil». Tidli-
gere har de sett på hverandres menig-
heter som en sekt av verste sort. 
FOTO: JOhanna hunDvin almeliD

FAKTA
Hjelpekilden

◗◗ Hjelpekilden Norge er en 
organisasjon som arbeider 
med informasjon om lukkede, 
fundamentalistiske eller usunne 
trossamfunn.

◗◗ Organisasjonen støtter mennes-
ker i religiøse bruddprosesser. De 
gir også råd til pårørende samt 
mennesker som vurderer å melde 
seg inn i slike trossamfunn.

– Ikke et 
klokt valg å 
melde seg ut
– ved å vende seg bort fra Guds 
bud, vil ikke velsignelsen fra Gud 
komme over et menneske, sier 
harald Kronstad i Brunstad Chris-
tian Church

På Dagens spørsmål om menighe-
ten forkynner at det vil gå fryktelig 
galt med dem som forlater menig-
heten, refererer han til Jeremia: 
«Forbannet er den mann som 
setter sin lit til mennesker, som 
støtter seg til svake skapninger og 
vender seg bort fra Herren».

Kronstad sier at menneskelig 
talt kan man ha det godt, men at 
det ikke er et klokt valg.

Utvalgt
– «Bodil» forteller at de som gikk 
i menigheten ble omtalt som ut-
valgte, og at de i liten grad for-
holdt seg til folk utenfor?

– Å være utvalgt ligger i den en-
keltes tro, og Johannes skriver om 
de kalte, utvalgte og trofaste, sier 
han med henvisning til Johannes 
Åpenbaring 17,14.

Kronstad mener at det hjelper 
lite å kalle seg utvalgt hvis man 
ikke viser troskap mot Kristus og 
Guds Ord.

Dugnad og pengemas
– «Bodil» forteller om krav til 
dugnad og pengemas. På et møte 
ble det sagt at en gjennomsnittlig 
familie jobber dugnad fire til fem 
ganger i uken. Stemmer det?

– Det er helt riktig at vi opp-
gløder våre medlemmer til å bli 
pålitelige og ansvarsfulle sam-
funnsborgere, mennesker som er 
en positiv kraft i sitt lokalmiljø 
ved blant annet å bære arbeidsom, 
rettferdighet og trofast. Det er 
også riktig at alle lokalmenigheter 
i Norge arbeider bevisst for å styr-
ke sin egenkapital. Dette har vært 
en nødvendighet etter at bankene 
etter finanskrisen sterkt innskren-
ket sin villighet til å yte lån til fri-
villige organisasjoner. Vi er som 
alle andre foreninger innen «fri-
viligheten» avhengig av dugnader 
og gaver for å skape gode ram-
mebetingelser for vår virksomhet. 
Hva som eventuelt har blitt sagt på 
et møte «Bodil» har vært på, har 
jeg naturligvis ikke kjennskap til 
og kan derfor heller ikke uttale 
meg om. 

Et personlig valg
– Er det slik at barn i Smiths Ven-
ner ikke får lov til å være med i 
organisert idrett?

– Nei, slik er det ikke. Dette er 
helt og holdent et personlig valg 
og ikke noe BSS legger seg borti, 
sier Kronstad.

Dagen kontaktet også Tom Fris-
vold, talsperson for Jehovas Vitner 
for å gi ham tilsvar på intervjuet 
med Diana Pedersen, men han av-
sto fra å kommentere. Dagen

Les i morgen:

Peruansk ektepar 
tjener Gud  
i Norge


