
 Menigheten, familien og Pride: 

Disippelskap  
i en kjønnsnøytral tid

Fredag 27. januar
09.00-10.00 Ankomst og registrering 

Kaffe m.m.

10.00-10.15 Åpning av konferansen 
v/ Øivind Benestad

10.15-11.15 Hvordan radikal kjønnsteori 
erobret Norge – et overblikk, 
v/ Kjell Skartveit

11.30-12.30 Identitet, seksualitet og 
postmoderne tenkning. 
Hva er vår respons? 
v/ Olof Edsinger

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.45 Today’s youth: The abandoned 
generation, v/ Gabriele Kuby

15.15-16.00 ”Født i feil kropp”? Medisin  
og myter i trans-debatten,    
v/ Marianne Brattgjerd

16.30-18.30 Å møte mennesker som kan 
oppleve utfordringer med sin 
seksualitet eller kjønnsidentitet. 
Panelsamtale i dialog med salen. 
Innledning v/ Bjørn Helge Sandvei 

18.30-19.30 Middag

19.30-20.30 Recent experiences and  
insights from Finland  
concerning freedom of 
expression and freedom  
of religion, v/ Juhana Pohjola

20.30-20.45 Kveldsbønn 

De fleste foredragene blir etterfulgt av «Åpen 
mikrofon» med anledning til spørsmål og korte 
kommentarer.

Vi legger opp til at pausene bl.a. kan benyttes  
til kontakt med foredragsholdere, nettverks-
bygging og tid ved ressurs- og bokbord.

Lørdag 28. januar
09.30-09.40  Morgenbønn

09.45-11.00 Å være kristen menighet 
i en regnbuefarget kultur,  
v/ Olof Edsinger

11.30-12.30 The global sexual revolution: 
Destruction of freedom in 
the name of freedom,  
v/ Gabriele Kuby

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Kirken i Pride-tog. Hva har 
ført den dit? Hvor går veien 
videre? v/ Jan Bygstad

14.45-16.15 Hva kan kristne familier og 
menigheter gjøre i møte med 
det voksende presset fra 
samtidskulturen?  
Panelsamtale i dialog med salen

16.20-16.30 Avslutning med bønn

 STED: Salemkirken / Puls Oslo 
 Sannergata 12, Oslo

Felleskristen konferanse i Oslo
FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2023

www.disippel2023.no



 
 

Talere
 

Marianne Brattgjerd. 
Førsteamanuensis ved 
Fakultet for sykepleie  
og helsevitenskap,  

Nord Universitet. Aktiv i Kristent 
Ressurssenter.

Jan Bygstad. Teolog, 
skribent og prest i DELK 
Bergen. Formann i FBB. 
Initiativtaker til erklæringen 

Kirkens grunn og menneskelivets 
grunnvoll.

Olof Edsinger. 
Generalsekretær i 
Svenska Evangeliska 
Alliansen. Deltar aktivt i 

den nordiske debatten om kjønn og 
seksualitet. Forfatter av mange bøker, 
bl.a. Når minoriteten tar majoriteten 
som gissel, og: Gutt og Jente.

 
Gabriele Kuby.  
Tysk sosiolog, forfatter 
og foredragsholder. Hun 
er katolikk og har skrevet 
flere bøker, bl.a. The 

Global Sexual Revolution, som er blitt 
oversatt til 15 språk, The Abandoned 
Generation og Propaganda oder der 
Mythos der Demokratie?

Juhana Pohjola.  
Finsk teolog, biskop 
og nyvalgt leder av 
International Lutheran 

Council. Han har samarbeidet 
nært med Päivi Räsänen og ble 
politianmeldt sammen med henne 
for ”hatefulle ytringer”. De ble i 
første omgang frifunnet i tingretten 
våren 2022, men saken er anket av 
riksadvokaten.

 
Bjørn Helge Sandvei.  
Har undervist på MF i 
mange år og er en av 
Norges fremste autoriteter  

på gresk språk og kultur i bibelsk tid. 
Han er selv åpen om at han har levd 
med homofile følelser i mange tiår. I 
boka En annerledes vei forteller han 
kort om livet sitt og har en meget 
informativ og grundig gjennomgang  
av bibeltekstene om homofili.

Kjell Skartveit. 
Statsviter og lektor. Han er 
aktiv i den norske debatten 
omkring skeiv teori, Pride 

og lovgivning og har bl.a. skrevet den 
grundige boka Normløst – Hvordan 
radikal kjønnsteori erobret Norge. 
Han drifter også det nettstedet 
Samlivsrevolusjonen.no.

Priser
Hele konferansen: kr 950 
Studentpris: kr 500 
Prisen inkluderer konferanseavgift og 
materiell, lunsj og middag på fredag, 
og lunsj på lørdag.

Overnatting ordnes av deltakerne.

Dagspass fredag: kr 600 
Studentpris: kr 300

Dagspass lørdag: kr 500 
Studentpris: kr 250
Etter 10. januar øker prisen til kr 1200, 
student kr 900. Dagspass øker til kr 
700 / 600, student kr 400 / 300.

Ved avbestilling innen 15. desember 
tilbakebetales 75%, innen 15. januar: 
50%, etter 15. januar: ingenting. 

Beliggenhet 
og kollektiv-
transport
Sannergata går i øst-vest-retning 
noen kvartaler nord for Grünerløkka 
og Paulus kirke.

Ta trikk nr 18 (evt 11 / 12) eller  
buss nr 30 fra Oslo S / Jernbane-
torget til Birkelunden, et par kvartaler 
fra Sannergata 12. Se evt ruter.no 
eller ruter-appen. Bil: Gateparkering 
eller Ringnes Park P-hus, Thorvald 
Meyersgt 14, evt Th Meyersgt 7-9.

Arrangører
• Stiftelsen MorFarBarn 
• For Bibel og Bekjennelse / FBB  
• Verdialliansen

Medinnbydere
• Misjonssambandet 
• Indremisjonsforbundet 
• Frimodig kirke
• Ungdom i Oppdrag 
• Kvinner i nettverk 
• Kristent Ressurssenter
• Nettverk for menn
• Mannsnettverket G300 
• GuttogJente.no 
• Bønnelista 
• Kristent Nettverk 
• Det evangelisk-lutherske  
   kirkesamfunn  
• Den nordisk-katolske kirke 
• Den lutherske kirke i Norge 
• Det evangelisk-lutherske stift  
   i Norge 

Informasjon & spørsmål
Øivind Benestad 
obenestad@gmail.com 
tlf 99 23 23 54 
eller 
Boe Johannes Hermansen 
bojohermansen@gmail.com 
tlf 99 61 28 22 

Påmelding  
helst innen 10. januar 2023
To alternativer for påmelding:  
1) www.Checkin.no 
Finn konferansen ved å skrive 
inn ordene ”Disippelskap i en 
kjønnsnøytral tid”.

2) E-post  
Send en e-post til post@fbb.nu 
med navn, gateadresse, sted, 
e-post og mobilnummer. 

Skriv også hvilke dager du skal 
delta, om du ønsker tolking 
fra engelsk, og om du trenger 
spesialmeny pga. allergier, e.l.

Påmeldte blir registrert når 
betalingen er overført til 
konferansens bankkonto 
3000.57.51841 eller Vipps 
770318. Merk betalingen 
«Disippelskap».

• Undersøk eventuelt om du 
kan få økonomisk støtte fra det 
kristne fellesskapet du tilhører.

• Vi tar imot påmeldinger fram til 
23. januar eller til det evt er fullt.

• SIMULTANTOLKING.  
Talene på engelsk vil bli tolket  
for dem som trenger det. Les mer på konferansens nettsted: 

www.disippel2023.no  


