
fysiske grupper etter pande-
mien. 
I september arrangerer vi en 
digital workshop for igangsette-
re av samtalegrupper, før opp-
start av samtalegrupper skjer 
fortløpende fra oktober måned.  

Påmelding kommer via sosiale 
medier, eller bruk denne len-
ken. 

Det gis opplæring til de som 
kjenner seg uvant med eller er 
utrygge på digitale plattformer. 

For mennesker i religiøse 
bruddprosesser er møtet med 
andre mennesker i samme  
situasjon nøkkelen for å  
bearbeide vanskelige opplevel-
ser samt for å kunne møte den 
nye hverdagen. Gjennom sam-
talegruppene Hjelpekilden har 
drevet, har mange fått bygd opp 
nye nettverk og har fått gode 
råd til hvordan de møter de 
ulike utfordringene som følger 
bruddet og tilpasningen til stor-
samfunnet. Mange har kjent på 
en tilhørighet til en stor gruppe 
som har gjennomgått det sam-
me. 
 
Med pandemien forsvant brått 
dette tilbudet. I tillegg til at 
mange ikke lenger har hatt mu-
lighet til å treffe andre mennes-
ker i samme situasjon, opplever 
flere press fra den troende fa-
milien ved at det vises til at 
korona-pandemien er en opp-

fyllelse av profetier og en be-
kreftelse på at enden er nær. Vi 
kjenner også til at enkelte har 
vurdert å gå tilbake til miljøet. 
 
Vi har vært nødt til å tenke nytt, 
og derfor lanserer vi denne 
høsten et nytt tilbud, digitale 
samtalegrupper. Slike grupper 
vil også åpne for nye mulighe-
ter. Tidligere har vi vært av-
hengig av geografisk tilhørighet 
til større byer for å kunne ar-
rangere samtalegrupper, noe 
som har ført til at enkeltperso-
ner beboende på mindre steder 
har vært uten tilbud. Fysiske 
samtalegrupper har i mange 
tilfeller også ekskludert men-
nesker med ulike funksjons-
hemminger. Gruppene kan også 
ha vært vanskelig å delta i for-
mennesker med sterk sosial 
angst. Tanken er videre at digi-
tale samtalegrupper kan eksis-
tere som et tilleggstilbud til 

Årsmøtet  var opprinnelig 

bestemt til å være 21. mars, 

men ble avlyst som følge av 

Koronarestriksjonene.  Vi 

har ventet litt for å se hvor-

dan situasjonen endret seg, 

men ser nå at det tryggeste 

vil være å gjennomføre års-

møtet digitalt.  

Ny dato er satt til lørdag 

31.oktober, og møtet vil bli 

arrangert via Teams.  

Alle medlemmer vil få til-

sendt årsrapport på ny, samt 

lenke til påmelding via e-post 

i forkant.  

Sosial distansering - nye muligheter  

Digitalt årsmøte for 2020 

 

Nyhetsbrev 
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http://tiny.cc/ptarsz
http://tiny.cc/ptarsz
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Foredrag om «Små sko» 

Hjelpekildens Podkast 

Samtalegrupper for pårørende 
Digitale samtalegrupper åpner 

for nye muligheter,  Vi har av 

og til fått forespørsler om å 

starte samtalegrupper for 

pårørende, men det har så 

langt ikke vært mange nok 

interesserte innenfor et geo-

grafisk område til at dette har 

latt seg gjennomføre. Med 

digitale grupper er geografi 

ingen hinder lenger: 

Vi skal nå starte to pårøren-

degrupper.   

 

 

1) For deg som er i en 

relasjon til en person som 

nylig har gått gjennom en 

religiøs bruddprosess.  

Den som har vokst opp i et 

lukket religiøs miljø kommer i 

bunn fra en annen kultur, og 

denne kulturforståelsen er 

nødvendig for å forstå utbry-

teren. Det å bryte med et 

miljø kan også ha en del følger 

som påvirker relasjonene man 

er i. Dette er tema vi kom-

mer til å snakke mer om. 

 

 

2) For deg som er pårø-

rende til noen som er 

medlem av et lukket reli-

giøst miljø 

Eksempler er de som deler 

omsorg for barn med noen 

som er i et lukket miljø, eller 

som har barn eller foreldre i 

miljøet. 

Gjennom gruppen kan man 

treffe andre i samme situa-

sjon, snakke om utfordringer 

samt gi og få råd. 

  

Podkasten ligger tilgjengelig på 

på Hjelpekildens hjemmesider, 

se denne lenken.  

Vi spilte inn en ekstra episode 

i mars om dommedagsprofe-

tier og koronaviruspandemi, 

og hva man bør fokusere på 

når man sliter med domme-

dagsangst . 

Flere episoder legges ut i 

løpet av høsten.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden har det vært mange fore-

spørsler om mer kunnskap om 

tematikken.  Koronatiden har 

ført til mange kanselleringer av 

foredrag, men vi håper at vi kom-

mer i gang igjen snart. Vi har fra 

før av undervist i Modum, Svol-

vær og Kvænangen kommune. Vi 

underviser gjerne om prosjektet i 

de øvrige 353 landets kommuner 

i løpet av de neste årene :)   

 

Kjenner du noen som trenger vår 

kunnskap? Tips om Hjelpekilden! 

 

 

Rapporten «Små sko, stor 

tro» som Hjelpekilden produ-

serte i samarbeid med Redd 

Barna, ble lansert i 2019 og 

siden distribuert til lærere, 

barnevern og helsesykepleiere 

over hele landet.  

 

Rapporten er rettet mot de 

som møter barn og unge som 

vokser opp i strenge religiøse 

miljøer, og skal bidra til kunn-

skap om denne gruppen, sær-

trekk ved deres oppvekstvil-

kår og utfordringer de kan 

leve med.  

N Y H E T S B R E V  

http://www.hjelpekilden.no/podkast-utbryterne.html


Ny trossamfunnslov 
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Til tross for andre samfunnsmessi-

ge utfordringer i vår, rakk Kultur-

komiteen å levere inn sin innstil-

ling til ny trossamfunnslov i mars. I 

kapittel 13.2 kan vi lese: 

 

Flertallet merket seg i 
høringen at det kan 
knyttes utfordringer til 
brudd med spesielt luk-
kede religiøse miljøer, 
og mener det er viktig å 
sikre ivaretagelsen av 
mennesker som bryter 
ut fra slike miljøer. 

Under Stortingsbehandlingen 
av lovforslaget ble Hjelpekil-
dens arbeid nevnt flere gang-
er, og Stortingsrepresentant 
Silje Hjemdal fulgte opp utta-
lelsen ved å spørre Statsråd 
Ropstad hvordan han vil  sikre 
et tilstrekkelig tilbud til religiø-
se utbrytere. Svaret var dess-
verre lite tilfredsstillende, men 
etter en syrlig kommentar og 
en reportasje i NRK aksepterte 
Ropstad et møte med Hjelpe-
kilden for å lære mer. Loven 
har ellers ikke ført til konse-
kvenser for Hjelpekildens drift. 

situasjonen. Vi håper å få arrangert 

en ny utstilling på Litteraturhuset 

senere i høst.  

 

Følg med for annonsering i sosiale 

medier!  

 

#Frifall 

I 2019 arrangerte vi en workshop 

med ungdommer med tema: Selv-

bilder. Workshopen ledet ut til en 

kunstutstilling der ungdommene 

presenterte bilder som viste deres 

selvbilder i trossamfunnet, og 

hvilke selvbilder de har i dag eller 

ønsker å ha i framtiden.  

Vi arrangerte en kunstutstilling i 

fjor, og den andre kunstutstillingen 

på nyåret ble utsatt pga samfunns-

ene, pga overgrepssaker rundt det 

Læstadianske miljøet. Hjelpekilden 

mener at det blir feil å fokusere på 

samiske miljøer, men at det iste-

den må utvides fokus på religiøse 

miljøer preget av kollektivistisk 

kultur eller taushetskultur. 

 

Den neste handlingsplanen mot 

negativ sosial kontroll blir lansert 

8. mars 2021, og har som tittel 

«Frihet fra negativ sosial kontroll 

og æresrelatert vold.»  

Hjelpekilden har sittet i referanse-

gruppen for den forrige handlings-

planen siden 2017, og har gitt 

mange innspill til Kunnskapsdepar-

tementet om  i forbindelse med 

det videre arbeidet. Det ble av-

holdt et innspillsmøte fra refera-

sengruppen til Kunnskapsministe-

ren 18. juni 2020, og her er Hjel-

pekildens innspill.   

Høsten 2020 er det meningen at 

ny handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner skal bli lansert. Den 

ligger under justisdepartementet, 

og det er mulig det blir forsinkel-

ser pga Koronasituasjonen.  

 

Hjelpekilden deltok med hørings-

innspill i fjor, og har gjort det vi 

har kunnet for å få inn våre per-

spektiver. Komiteen ønsket å ha 

et eget fokus på de samiske miljø-

Nye handlingsplaner 

Neste kunstutstilling 

«Hvordan vil 

statsråden 

sikre et 

tilstrekkelig 

tilbud til de 

som ønsker å 

bryte ut?»  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-208l/?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-208l/?all=true
https://www.facebook.com/watch/?v=219686502636220
https://www.facebook.com/watch/?v=219686502636220
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=79370
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=79370
http://www.hjelpekilden.no/blogg/rykk-tilbake-til-start
https://www.nrk.no/trondelag/religihttps:/www.nrk.no/trondelag/etterlyser-kunnskap-om-religiose-brudd-1.14874771
http://www.hjelpekilden.no/blogg/mte-med-statsraden
file:///C:/Users/Hilde Langvann/OneDrive - Hjelpekilden Norge/HK POLITIKK/Innspillsmøte ny handlingsplan.pdf
file:///C:/Users/Hilde Langvann/OneDrive - Hjelpekilden Norge/HK POLITIKK/Innspillsmøte ny handlingsplan.pdf
http://www.hjelpekilden.no/blogg/innspillsnotat-ny-handlingsplan-mot-vold-i-naere-relasjoner
http://www.hjelpekilden.no/blogg/innspillsnotat-ny-handlingsplan-mot-vold-i-naere-relasjoner


 

Kontor/ postadresse: 

Frivillighetens Hus 

Byfogd Sandbergs gate 5 

1532 Moss 

Telefon: 91 77 27 06 (09-16) 

E-post: info@hjelpekilden.no 

Hjelpekilden Norge 

Med ønske om en fin høst! 

Kontaktinformasjon 

 

www.hjelpekilden.no 

 


