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SKI NORDRE FOLLO JEHOVAS VITNER NYHET RELIGION

Gry (49) ble kastet ut av Jehovas vitner – har ikke sett
ungene på over ett år

FORTVILET: Gry Helen Mollan Nygård er fortvilet over situasjonen som Jehovas vitner har satt henne i. Det verste er
at barna hennes ikke får lov til å møte henne. Foto: Ole Kr. Trana

Tobarnsmoren Gry Helen Mollan Nygård har i hele sitt voksne liv vært en del av Jehovas
vitner i Ski. Etter at hun fortalte de eldste i menighetene om at hun hadde blitt forgrepet
seksuelt, har menigheten tatt avstand fra henne. Det gjelder også hennes nærmeste familie.

Av  Ole Kr. Trana

Publisert: 25.05.21 05:00  Del

 For abonnenter

SKI: Det var i 2018 at livet til Gry Helen Mollan Nygård snudde helt om. Fra å være en alenemor med to
voksne barn, boende i et hus i Ski, �kk hun plutselig den tunge beskjeden om at hun var ekskludert fra

Bent G. Johansen
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Jehovas vitner i Ski. Da raste alt.

Årsaken er at hun forteller, til de mest betrodde medlemmene av menigheten, de eldste, om at
hun hadde blitt voldtatt på et hotellrom i Oslo.

Svaret fra menigheten er krystallklar. De mente hun hadde bedrevet utukt. Sex utenfor ekteskapet, noe
som er strengt forbudt ifølge deres tolkning av Bibelen.

Fikk heller ikke høre på menighetens møter på telefon

Etter samtalen gikk det noe tid, før begge parter møttes i Forliksrådet. Der vant Nygård på alle punkter
og menigheten ble dømt til å betale kvinnen 100.000 kroner i oppreisning. Jehovas vitner godtok ikke
dette og tok Nygård til retten. Follo tingrett på sin side frikjente menigheten. Denne dommen ble anket
og skal opp for lagmannsretten 2. til 4. juni.

I perioden fra 2018 har 49 åringen hatt minimal kontakt med barna sine som begge er i 20 årene. Selv
om hun er ekskludert fra menigheten, var det ingen som nekter henne å delta på møter i regi av Jehovas
vitner den første tiden, men ingen kan snakke med henne, hun kan kun være til stede. Dette benyttet
hun seg av ved noen anledninger i tiden etter at hun ble kastet ut.

Men til slutt orket hun ikke mer. Da gikk hun over til å høre på møtene via telefonoverføring. Men på et
tidspunkt, helt uten forvarsel og begrunnelse, mistet hun også den tilgangen til menigheten i Ski, ifølge
Nygård.

SPENT: Gry Helen Mollan Nygård og hennes forsvarer, advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen er spent på
utfallet i lagmannsretten. Men de har håp om å bli trodd. Foto: Ole Kr. Trana
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Ikke sett barna på over et år
– Jeg så den yngste sønnen min på ett av disse møtene, men han sto i den andre enden av lokalet.
Vi snakket ikke sammen. Det er det siste jeg har sett av han. Når det gjelder min eldste sønn, kom
han og min mor hjem til meg ved en anledning, etter at jeg hadde ligget på sykehus. Det var i april
i fjor, sier moren til Østlandets Blad. Hun er sikker på at både moren og barna har hatt lyst til å
ha mer kontakt, men at det er en vanskelig kombinasjon med tanke på situasjonen Nygård er i.

ØB møter kvinnen og hennes advokat, Håkon Mathias Sterling Danielsen på hans kontor i Oslo. De er i
full gang med å forberede seg til forhandlingene i lagmannsretten.

LES OGSÅ: Mener hun ble utsatt for overgrep – ble kastet ut av Jehovas vitner: – Det verste er nok at hun
ikke får ha noe kontakt med sine egne barn

– Det er råtøft

– Hvordan er det å ikke ha kontakt med barna sine?

– Det er råtøft. Det går nesten ikke an å beskrive det med ord. Jeg tenker minst mulig på det, rett
og slett for å komme meg gjennom hverdagen. Jeg later som de er på en øde øy uten
mobildekning. Jeg tenker at de snart kommer tilbake fra en ferie sier Nygård.

– Er det slik at medlemmer ikke har anledning til å kontakte deg som nå er ekskludert?

– Medlemmer har veldig stor respekt for de rammene som settes i menigheten. Det å ikke ha kontakt
med ekskluderte er nedfelt i bibelen slik vi tolker den. Men hva som er lov og ikke lov kan være litt
individuelt, men folk er nok generelt veldig redd for å tråkke over de grensene.

Årsaken til at barna ikke har kontakt med sin mor, er av lydighetsgrunner, skal vi tro Nygård. Via
meldinger har hun en klar oppfatning av de elsker henne.

LES OGSÅ: Jehovas vitner i Ski er frikjent etter ekskludering av kvinnelig medlem

Valgte selv å bli en del av Jehovas vitner

Nygård har vært uføretrygdet i snart 16 år og bor nå i en leid leilighet i Ski. Uten barna og de nære og
gode vennene i menigheten, har hun ikke noe liv.

– Jeg er i en boble, en slags ventetilstand. Jeg føler meg litt som en zombie. Jeg lever ikke. Jeg
eksisterer i påvente av å få tilbake livet mitt. Jeg har ikke noen nære venner eller nettverk og
orker ikke å ska�e meg det heller.

Nygårds vei inn i menigheten har hun gått på egen hånd. Hennes mor var allerede medlem, men ikke
faren. Fra veldig ung alder tok hun for seg alle mulige trossamfunn. Dette for å �nne ut hvor hun selv
hørte til. Som 16 åring tok hun valget om å bli en del av Jehovas vitner. Siden den gang har det vært
hennes liv, men ikke etter 2018. Hun har fortsatt troen, og lever som en Jehovas Vitne, men får ikke
praktisert det fra utsiden på lik linje som de som er innenfor.

LES OGSÅ: Ski-kvinnen vurderer sterkt å anke frikjennelsen av Jehovas vitner: – Katastrofal dom
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LES OGSÅ: Ski kvinnen vurderer sterkt å anke frikjennelsen av Jehovas vitner:  Katastrofal dom

Fremdeles et stort sår
– Hva er det du savner mest ved å bli kastet ut av Jehovas vitner?

– Det er nok barna mine. Det er fremdeles et stort sår. Men også nær familie og etablerte venner,
venner som du kan lene deg på når du trenger de. Dette er vennskap du bruker lang tid å etablere
som jeg nå ikke får ha kontakt med.

I prosessen med Forliksråd og rettssaken i Follo tingrett, er det det å ikke bli trodd, som sårer mest.
Samtalen hun hadde med de eldste i menigheten var for å få hjelp med problemet hun hadde kommet
opp i. Svaret fra menigheten var at de ikke trodde på hennes versjon og valgte å ekskludere henne.

Vondt å ikke bli trodd

– Det er så vondt å ikke bli trodd, men heller skjøvet ut i kulden. Jeg vet jeg ikke har gjort noe galt.
Det var en voldtekt. Jeg ba om hjelp til å komme ut av en situasjon jeg ikke aner hvordan jeg skal
komme meg ut av. Jeg ville lære å forstå hva jeg hadde opplevd.

Skulle hun få medlemskapet tilbake, vil bristen i tilliten til andre mennesker, gjøre at hun vil tenke seg om
�ere ganger før hun velger hvem hun skal snakke med hvis behovet skulle komme.

Onsdag 2. juni skal Nygård på nytt møte i retten. Denne gang i lagmannsretten i Oslo. Advokaten hennes
har troen på et annet utfall denne gang.

Frykter Nygård blir rettsløs

I ti tt k kl j å t d t k li å t kk l t i h d f lt d å J
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Flere saker

–I tingretten var konklusjonen så vag at det er vanskelig å trekke en slutning om hva de falt ned på. Jeg
håper lagmannsretten er tydeligere på hva som er faktum i saken og at de legger vekt på hva som faktisk

har skjedd. Vi forventer også at retten vil si noe prinsipielt om hvor grensen mellom trosutøvelse og jus
be�nner seg. Norske domstoler har aldri prøvet et slik spørsmål så rendyrket som i denne saken. Hvis
Gry blir hørt i lagmannsretten, men samtidig lander på at de ikke kan blande seg inn i menighetens
avgjørelse, er hun rettsløs, avslutter Sterling Danielsen.

Dette svarer Jehovas Vitner

Østlandets Blad har stilt en rekke spørsmål til Jehovas Vitner. Her er spørsmålene vi stilte:

Svaret på våre spørsmål kom slik, mottatt i en e-post fra Dag-Erik Kristo�ersen,ved Public Information
Desk ved Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia

- De som er ekskludert er velkommen til å overvære våre møter. Under pandemien blir våre
møter holdt som videokonferanse, og alle - også ekskluderte personer - er velkommen til å koble
seg på møtene med den lokale menigheten. Når noen blir ekskludert, vil hver enkelt i menigheten
bruke sin samvittighet, som er formet av bibelen, når de skal beslutte hvordan de skal følge
Bibelens formaning om å begrense eller å unngå samvær med ekskluderte, skriver han i en e-post
til ØB.

- Ekskluderte personer som viser at de har et oppriktig ønske om å leve etter Bibelens normer, er alltid
velkommen til å bli Jehovas vitner igjen. Vi er sikker på at du har forståelse for at vi ikke ønsker å uttale
oss om den pågående rettssaken, skriver han.

Les mer om:      

Lik Østlandets Blad på Facebook

16 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine
liker.Liker

Hva tenker dere om at ingen i menigheten tør å ha kontakt med henne etter utkastelsen?

Er det riktig at hun ikke lenger får lov til å høre på møter i menigheten via telefon?

Hvis ja, hvorfor det?

Har dere noe tro på at hun kan komme tilbake som et fullverdig medlem av menigheten i Ski?

Hvis dere ikke vinner frem i lagmannsretten, vil dere da anke til høyesterett?

Ski Nordre Follo Jehovas vitner Nyhet Religion Lagmannsretten
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Siste korona-nytt fra Follo: Nye lettelser – men holder litt igjen: – Et stort ansvar til den
enkelte

Katarina (38) er på desperat boligjakt: – Flaut å trenge hjelp, men barna mine skal vite at jeg
gjør alt jeg kan

A N N O N S E
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Klaget på byggegebyret – �kk 33 sider med svar og 350 000 kroner i avslag

Kundestrømmen var sterk da varehuset åpnet: – Dette har vi savnet
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