
 

 
 

«Bortom tid og rom og tanke» 
Om traumer, tro og fortelling 

 

torsdag 26. og fredag 27. november 2020 

 

     

Olaug Nilssen – Oddgeir Synnes – Elisa Stokka – Einar Eidsaa Edland – Gry Stålsett –  

Lovisa Mienna Sjöberg – Åsta Ledaal – Cecilie Beisland Holm –  

 Marja Mortensson – Carl Petter Oppsahl m.fl. 

Vi spør:  

Hvilke mekanismer settes i spill i traumeerfaringer? Hvordan formes narrativer 
etter overveldende livshendelser? Hvordan kan språket være til hjelp i 

bearbeidingen, og hvordan kan språkliggjøring hindre heling? Og hva har den kristne 
troen og kristne menigheter å gjøre med alt dette? 

 

 

Praktisk informasjon 

Tid: Torsdag 26.11 kl. 12.00-17.00 og fredag 27.11 kl.09.00 – 15.00. 

Sted: Templet, Frelsesarmeen. Kommandør T. I. Øgrims plass 4 

Pris: kr 2450,-  

 
 
 



 
 
 

Marja Mortensson er sørsamisk musiker og artist og spiller sine egne låter under 
konferansen.  

 

 
 

 

TORSDAG 26.11 

 Åsta Ledaal og Cecilie Beisland Holm  

Elisa Stokka 

Gry Stålsett  

Programslutt kl.15 

Kl. 19: Teaterforestilling med ettersamtale: 

 “Man er først og fremst et menneske” 

 

FREDAG 27.11        

Lovisa Mienna Sjøberg  

Einar Eidsaa Edland  

Oddgeir Synnes i samtale med Olaug Nilssen  

Liturgisk avslutning 

Programslutt 15.00 
 
 

 
Smittevern 

Vi tar smittevern på alvor og sørger for at FHIs smittevernregler blir fulgt 
under hele konferansen. Om du har forkjølessesymptomer ber vi deg om å 

holde deg hjemme.  
 
 



Målgruppen for konferansen er: 
- Kirkelige ledere og ansatte i ideelle organisasjoner og institusjoner 

- Medarbeidere som driver sjelesorg og profesjonelt relasjonsarbeid 

- Prester, trosopplæringsmedarbeidere, ungdomsarbeidere, kateketer og diakoner  

- Fagpersoner som jobber med overgrepsspørsmål 

- Helsearbeidere fra bredden av helseforetak 

- Sosialt og diakonalt ansatte med interesse for temaet i sitt arbeid 

- Konferansen er også aktuell for frivillige med engasjement for feltet 

 

 

Om bidragsyterne: 

Olaug Nilssen er forfatter og skribent. Hun fikk Brageprisen i 2017 for romanen Tung tids 

tale, som handler om å være mor til et sterkt funksjonshemmet barn. I 2019 fikk hun 

Doblougprisen for forfatterskapet sitt. Hun tidligere intervjuet Oddgeir Synnes om 

skrivekurs i eksistensiell omsorg. 

Oddgeir Synnes er litteraturviter og jobber ved VID vitenskapelige høgskole. Han har i 

mange år arbeidet med narrativ medisin, sykdomsfortellinger og kreativ skriving innen 

eldreomsorg, palliativ omsorg og mental helse. På NoKo samtaler han med Olaug Nilssen 

om erfaringer av å skrive sitt liv.  

Elisa Stokka er universitetslektor i sjelesorg ved MF vitenskapelige høgskole. 

Hun er tidligere sjømannsprest og studentprest, og har hatt udanningsstiling ved 

Instiutt for sjelesorg. Elisa er sertifisert traumeterapeut og kommer for å gi en 

innføring i nyere traumeteori.  

Gry Stålsett er spesialpsykolog og førsteamanuensis i religionspsykologi, og var en av 

arkitektene bak Modum Bads VITA-avdeling, der tro og eksistensielle spørsmål fikk plass i 

behandling på en faglig forsvarlig måte. Hun kommer for å snakke om hvordan tenkningen 

fra VITA fremdeles er viktige i kirke og samfunn.  

Lovisa Mienna Sjöberg er førsteamanunensis ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. I 

2018 disputerte hun med avhandlingen “Att leva i ständig välsignelse – en studie av 

sivdnidit som en religiös praxis” på teologisk fakultet, UiO. Hun skal snakke utfra phd-en, og 

også fortelle om samiske erfaringer knyttet til å bli fratatt språk og identitet.  

Einar Eidsaa Edland er sosionom og diakon og disputerte i 2020 med 

doktorgraden “Towards another self-story: Religion, self, and transformation in VITA 

patients” ved MF Vitenskapelig høyskole. Einar jobber i dag i barnevernet, og vil ta 

utgangspunkt i funn han gjorde i avhandlingen.  



Detaljert program og flere bidragsytere blir presentert fortløpende.  

Følg med på kirkeligressurssenter.no og på vår Facebook-side. 

Teaterstykke «Man er først og fremst et menneske» 

Torsdag 26.11 kl.19 

En dokumentarisk forestilling om overgrep i nære relasjoner, og livet etterpå. Forestillingen 

har blitt spilt for over 1600 publikummere så langt. se 

https://www.facebook.com/forstogfremstmenneske/ 

 

Praktisk informasjon 

Tid: Torsdag 26.11 kl. 12.00-17.00 og fredag 27.11 kl.09.00 – 15.00. 

Sted: Tempelet, Frelsesarmeen. T. I. Øgrims plass 4 

Pris: kr 2450,-  

Påmeldingsfrist: 2. november 2020 via denne linken: 
https://www.checkin.no/event/25946/novemberkonferansen-2020 

 

Følgende stiller seg bak konferansen og anbefaler sine medlemmer å delta: 
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