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reportasje  
●● Ann Kristin Kjærnli

FRa kjøkkenBoRdet i Råde i Østfold har fire-
barnsmoren Hilde Langvann (43) de siste årene 
drevet «Hjelpekilden», en frivillig organisasjon 
som de fleste av oss knapt har hørt om. Det var før 
boka «Jesussoldaten», skrevet av Aftenposten-
journalist Tonje Egedius og kommunikasjonssjef i 
Hjelpekilden, Anders Torp. I boka forteller han om 
bruddet med pastorfaren, Jan-Aage Torp og Oslo-
kirken. Han skriver om en usunn kristentro, blant 
annet med demonutdrivelser og tortur.

tidligeRe Fikk Hjelpekilden rundt 30 henven-
delser i måneden. Den siste tida har det vært 10–12 
per dag, forteller Langvann.

 – Vi skulle gjerne ha hatt et senter for å ta imot be-
søkende og organisere arbeidet, men enn så lenge 
sitter jeg ved kjøkkenbordet på Saltnes, forteller 
hun.

"
Styrke er ikke å  
klare alt alene

hilde langVann
Hjelpekilden

hilde langVann fra Selfors vokste opp i et hjem 
med passivt statskirkemedlemskap og et ganske 
vanlig forhold til kirka – et sted for dåp, bryllup og 
begravelser.

– jeg er ikke eng gang konfirmert, forteller Hilde. 

da hun var 21, og hadde flyttet til Tromsø, giftet 
hun seg. Mannen hennes var vokst opp med for-
eldre som var, og fremdeles er, Jehovas vitner. Det-
te var en stor skandale både i hans familie og i me-
nigheten, i tillegg til at Hildes egen familie ble redd 
for å ha mistet henne til en skum-
mel sekt.

 – Ved å gifte seg med meg hadde 
han begått en stor synd, og det 
eneste som kunne redde han fra 
den sikre død i Harmageddon var 
å få meg vervet inn som medlem i 
trossamfunnet. Derfra var det 
manipulasjon 24 timer i døgnet 
for å få meg inn i trossamfunnet. 

- jeg var så ung og prøvde å stille 
opp. Jeg gikk på møter sammen 
med ham et par år som et slags 
støttemedlem. Men så begynte 
han å slite med trossamfunnet, og 
vi brøt ut. 

"
Det nytter ikke å skyve  
problemene under matta.

hilde langVann
Hjelpekilden

hilde og mannen flyttet helt til Svalbard – langt 
unna nærmeste menighet.

Men selV om de flyttet langt geografisk, kom de 
likevel ikke unna et oppgjør. Etter noen år ble man-
nen til Hilde Langvann alvorlig psykisk syk. I dag 
er de to skilt.

– det nytter ikke å skyve problemene under matta, 
man trenger å søke råd så tidlig som mulig for å be-
arbeide det man har gått gjennom, på lik linje med 
andre livskriser.

– du står overfor en multitapssituasjon. Du mister 
nettverket ditt og slike ting, men også framtids-
håp. Kanskje så du for deg at du skulle til paradis, 
at du aldri skulle dø. Du mister meningen med li-
vet. Du går gjennom så mange tap at du trenger å 
bearbeidet det, forteller Hilde.

 etteR hVeRt begynte hun å blogge om det som 
hadde skjedd, og opplevde en strøm av henvendel-
ser fra folk med bakgrunn fra forskjellige typer 
trossamfunn.

Mange Følte at Hilde hadde skrevet akkurat om 
dem.

– Da skjønte jeg at det var et behov for et apparat 
til disse menneskene. Jeg begynte rett og slett å or-
ganisere dette etter en svensk modell, Hjälpkällan, 
som har eksistert siden 2005.

langVann undeRstRekeR at arbeidet til Hjel-
pekilden ikke handler om motstand mot gudstro 
eller trossamfunn generelt.

– Men det er forskjell på sunn og usunn gudstro. Vi 
jobber ikke med å dra noen ut av 
trossamfunn, men hjelper dem 
som snubler ut, faller ut eller blir 
kastet ut. Vi prøver å gjøre overgan-
gen ut av isolerte trossamfunn til 
storsamfunnet lettere. For mange 
er det som å komme til en ny ver-
den. Selv om de er oppvokst i Nor-
ge, opplever de den samme integre-
ringsproblematikken som andre 
som kommer fra en annen kultur.

Mange FåR store, psykiske pro-
blemer etter å ha brutt ut fra et 
trangt, religiøst miljø. Selvmord-
problematikk er vanlig.

– det er mye tematikk rundt dette. 
Mange er veldig undertrykket og 

opplever skam og angst. Barn får høre at hvis de 
gjør noe galt, «blir  
Gud lei seg». Hva gjør det med et lite barn å vite at 
han eller hun alene er ansvarlig for at universets 
Gud har blitt lei seg? Eller å bli truet med at de skal 
dø i Armageddon, eller havne i helvete eller forta-
pelsen, hvis de ikke har rett oppførsel?

– det som slo meg da jeg begynte å jobbe med det-
te er at det er uvanlig høy arbeidsuførhet religiøse 
utbrytere jeg ble kjent med. Det tilsier at det burde 

Hilde hjelper 
avhoppere 

Hun giftet seg inn i Jehovas vitner, og møtte store  
utfordringer da hun og mannen brøt ut. I dag hjelper 

Hilde Langvann andre i religiøse bruddprosesser. 

 ■  En frivillig organisasjon 
som yter hjelp og 
støtte til mennesker i 
problematiske religiøse 
bruddprosesser. 

 ■ Organisasjonen jobber 
også med informasjon 
om religiøse miljøer, 
integreringsspørsmål, 
psykiske helse, barns 
rettigheter og flere 
andre tema som berører 
religiøse utbrytere. 

HjeLpeKILDeN
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være en samfunnsøkonomisk interesse i å gjøre 
noe for denne gruppen sier Langvann.

hun meneR manglende kompetanse er et pro-
blem i det profesjonelle hjelpeapparatet. 

– nåR de som sliter endelig tør gå til psykolog og 
legger fram problemene sine blir de ofte møtt med 
manglende forståelse og oppfordret til å oppsøke 
en prest. De tør ikke gå inn i det åndelige perskepk-

tivet, sier hun.

SelvhjelpSgRuppeR og nettverksbygging er 
viktige grunnpilarer i arbeidet til Hjelpekilden, 

– vi har samarbeidet en del med Redd Barna, og 
har gjennom midler fra Extrastifelsen fått i gang en 
del prosjekter og lokale samtalegrupper. Det er vi 
veldig stolt over. Men jeg skulle ønske myndighe-
tene så behovet for dette viktige arbeidet. I 2008–

2009 ble det startet et arbeid for å øke kompetan-
sen i hjelpeapparatet generelt, men det virker nå 
som det er stoppet opp, forteller Hilde Langvann, 
som understreker at folk ikke må være redde for å 
ta kontakt med dem.

– StyRke er ikke å klare alt alene, men å innse at 
man trenger hjelp fra andre mennesker. 


