
  



Alstahaug kirkested har gjennom flere hundre år vært et åndelig og kulturelt 

kraftsenter på Helgelandskysten. Det var her Petter Dass var prest og det var 

her Nord-Norges første biskop bodde.  

Nord-Helgeland prosti ønsker at Alstahaug gamle kirkested sammen med 

Petter Dass-museet skal være et sted der teologi, tro, historie, kultur og natur 

kan gi inspirasjon til dagens kirke. Derfor arrangerer vi for syvende gang et 

teologisk seminar der vi tar opp et aktuelt tema.  

16. november 2016 blir seminaret arrangert som et dagsseminar med temaer 

knyttet til kjønn og seksualitet.  

Det blir fire ulike foredrag med følgende tema:  

 Barns seksualitet 

 Undervisning for konfirmanter/ungdom om kjønn og seksualitet 

 Seksualisert vold/seksualitet og makt 

 Hva er kjønn 

Tiina Skyttä, sexolog og universitetslektor på sykepleier-

utdanningen ved Nord universitet. Har jobbet med 

seksualitet i et livsperspektiv, fra fødsel og barndom til 

voksen seksualitet. Skyttä har også 

jobbet som helsesøster på 

ungdomsskole.  

Solveig Spilling Bakkevig, sokneprest 

i Sandnessjøen. Har jobbet med 

tematikken ungdom, kjønn, seksuali-

tet og grenser gjennom flere år, faglig og i møte med 

konfirmanter. 



Knut Hermstad, teolog, prest og sexolog. 

Hermstad har i flere år arbeidet med terapi for 

menn som har begått seksuelle overgrep og 

arbeider nå som rådgiver ved RVTS-Midt. 

Hermstad er tilknyttet faggruppen "Vold og 

seksuelle overgrep". Hermstad er i tillegg 

sykehusprest i 50 prosent stilling ved St. Olavs 

Hospital. Han har også privatpraksis som sexolog. 

Prisen for dagsseminaret er kr 400,- og inkluderer lunsj, kaffe og frukt 

underveis. Meld fra dersom du har allergier/matintoleranse. Prester kan søke 

prost eller REU om støtte. Fellesrådsansatte søker til fellesrådet og/eller sine 

fagforbund. 

Innbetaling kan skje til konto: 4509.35.09025. MERKES: Petter Dass-

seminaret. For øvrig sendes faktura. 

Seminaret finner sted på Petter Dass-museet på Alstahaug, 20 km sør for 

Sandnessjøen. Reisemuligheter i tillegg til egen bil er: 

- fly til Stokka lufthavn, Sandnessjøen 

- hurtigbåt eller Hurtigruten til Sandnessjøen 

- tog til Mosjøen og buss videre til Sandnessjøen, enkelte busser kjører 

videre til Alstahaug 

 

 

 

Påmeldingen sendes til: ksm@alstahaug.kommune.no. Merk e-posten 

«Petter Dass-seminaret». Har du spørsmål kan du sende dem til samme 

adresse, eller ringe Alstahaug kirkekontor på nr 750 75 720. 

PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 9. november 2016 

 

 

mailto:ksm@alstahaug.kommune.no


Årets tema drøftes nesten daglig i lokale og nasjonale medier. Kirken er også 

en tydelig aktør i denne samtalen. Senest nå i oktober har Ungdommens 

kirkemøte løftet temaet fram. 

Med dette har vi gleden av å invitere kirkelige medarbeidere i de tre nordligste 

bispedømmer samt alle andre som er interessert i årets tema til Alstahaug i 

midten av november.  

Seminaret er et samarbeid mellom Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), Sør-Hålogaland bispedømme, Petter Dass 

museet og prosten i Nord-Helgeland. 

   

 

10:00-10:15 Morgenbønn i Alstahaug kirke 

10:30-11:15 Foredrag 

11:30-12:15 Foredrag 

12:15  Lunsj 

13:00  Middagsbønn i Alstahaug kirke 

13:30-14:15 Foredrag 

14:15  Kaffe/frukt 

14:45-15:30 Foredrag 

15:30  Oppsummering og avslutning 

 

 


