
JUBILEUMSKONFERANSE 
Torsdag 31. oktober 2019 

Stolthet og skam 
09:30  Registrering 

10:00  Åpning      Inger Turid Tonstad - styreleder 

         Åse Rostvåg - Redd Barna 

10:15  30 år - tilbakeblikk og fremtidshåp  Siri Søftestad 

11:15  Hva er viktig for en utsatt mann  Jarle Holseter 

  i møte med  hjelpeapparatet   Raymond Lønberg 

12:00  Lunsj 

12:30  Kulturelt innslag     Erik Faber 

12:45  Om SMSO      Tone Walbeck 

13:00  Skam       Finn Skårderud 

15:30  Vel hjem 

 

Sted: Niels Henrik Abels Hus.      

Påmelding:  https://smso-agder.hoopla.no/sales/3404341091 



Foredragsholdere 

Inger Turid Tonstad (f.1948) er jurist, og mangeårig medlem av Redd Barna og poli-
tiker for Kr.f. Hun var med i stiftelsen av SMSO-Agder for 30 år siden, og er i dag styre-
leder. 

Åse Rostvåg  (1945) har arbeidet som universitetslektor ved UiA. Hun er leder av 
Kristiansand Redd Barna og politiker for Venstre. 

Siri Søftestad, er sosionom med ph.d. Hun har arbeidet i det tverretatlige samar-
beidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990
-årene, blant annet som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har 
skrevet flere fagbøker og fagartikler. Hun er en av initiativtakerne til nettver-
ket reddesmå.no, som hun representerer gjennom undervisningsvirksomhet, forsk-
ning og fagbokskriving.  

Jarle Holseter (1969 ) ble utsatt for seksuelle overgrep som barn. Overgriperen so-
net 40 dager i varetekt for misbruk av 11 gutter, mens Jarles oppvekst og voksenliv 
ble preget av svik, sinne, skyldfølelse og skam. Han trengte profesjonell hjelp, og opp-
søkte SMSO-Agder. Siden har han vært med å starte Utsattmann.no, hvor han er dag-
lig leder. Han deltok på kampanjen MC syd-nord i 2016, og Nrk laget dokumentar om 
turen og Jarles historie. 

Raymond Lønberg (1955) har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitu-
sjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i 
spesialpedagogikk, sexologi og gestaltterapi. Raymond arbeidet ved SMSO-Agder i 13 
år og var ansvarlig for senterets «Mannegruppe». Han var også med på MC Lindesnes 
– Nordkapp i 2016. 

Erik Faber (1977) er en kjent og kjær artist og låtskriver fra Kr.sand 

Tone Walbeck (1965) er sosionom med har arbeidserfaring fra Utekontakten og 
psykiatrien. Hun  har ansvar for bruker-aktivitetene, og er den som har jobbet lengst 
ved senteret siden 2000. 

Finn Skårderud (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av 
Villa Sult, et senter for behandling, undervisning, forskning og kulturformidling. Han 
driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, og arbeider som psykiater for Olympia-
toppen. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også 
stifter av Institutt for mentalisering. Han er professor ved Norges idrettshøgskole.  

http://xn--reddesm-kxa.no
http://www.skarderud.no/
http://www.villasult.no
https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/helse/fagansatte/page685.html
https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/helse/fagansatte/page685.html
http://www.mentalisering.no/
http://www.nih.no/

