
Anmeldelse av Visjon Norge og Rich Vera

Viktig merknad: 
Én faktaopplysning i anmeldelsen av Visjon Norge og Rich Vera, som omhandler at Jan Hanvold 
brukte positive ord om møteserien med Rich Vera, er dessverre feil. Jan Hanvold skrev ikke dette på 
sin offentlige Facebook-side den 19. mai 2019. Jeg beklager denne faktafeilen til dem den har 
rammet. Jeg påpeker at Jan Hanvold ikke har motsagt Rich Vera sitt forsvar og oppfordring til 
demonutdrivelser på barn den 16. mai 2019. Dette burde han ha gjort for å motvirke at kristne seere 
følger Rich Vera sin oppfordring om å utføre demonutdrivelser på barn. 

Denne utgaven av anmeldelsen er rettet og denne nye versjonen er sendt til Lensmannskontoret i 
Fjaler kommune. 

Til: 
Fjaler Lensmannskontor, Vest politidistrikt

Kopi til: 
Barneombudet, journalister og mediehus 

Paragraf: Anmelder: Dato:
Straffeloven § 183 Anders Torp 24. mai 2019

Denne anmeldelsen inneholder 6 sider med vedlegg:
� Bakgrunn
� Hendelsen som anmeldes
� Begrunnelse for anmeldelse
� Begrunnelse for at Visjon Norge også anmeldes
� Vedlegg 1 – 3 

§ 183. Oppfordring til en straffbar handling
«Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller 
fengsel inntil 3 år.»1

Bakgrunn
Rich Vera er en kristen forkynner, som på Facebook har en registrert adresse i Florida, USA2. Den 
16. mai holdt Vera en tale på direktesendt tv på den kristne kanalen Visjon Norge, som han var 
invitert til av Visjon Norges stifter, pastor Jan Hanvold, som ble avholdt i Senterkirkens lokaler i 
Hokksund3. Den kristne tv-kanalen Visjon Norge har ifølge Wikipedia 100 000 seere internasjonalt 
der det gjennomsnittlige daglige antall seere i Norge er rundt 20 000. 98% av norske hjem har 
tilgang til tv-kanalen i sitt hjem.4 Den 13. mai 2019 anmeldte Barneombudet for noe som kunne 
være en demonutdrivelse på et barn på et arrangement i regi av Visjon Norge den 22. mars 2019.5 
Demonutdrivelser har blitt dømt med fengselsstraff i Sverige.6 

1 Lovdata.no – kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#%C2%A7185 
2 Rich Vera sin offentlige facebook-side: https://www.facebook.com/richveravoh/ 
3 Facebook-siden til Visjon Norge sin reklame for at Rich Vera skulle komme tilbake til Visjon Norge: 

https://www.facebook.com/visjonnorge/posts/10155961244766423/ 
4 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Visjon_Norge 
5 Barneombudet sin anmeldelse – link: https://anderstorpforteller.com/wp-content/uploads/2019/05/Oppdatert-

anmeldelse-av-demonutdrivelse.docx 
6 Link pastor dømt for demonutdrivelse: https://www.nrk.no/nyheter/pastor-domt-for-demonutdrivelse-1.14024220 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#%C2%A7185
https://www.nrk.no/nyheter/pastor-domt-for-demonutdrivelse-1.14024220
https://anderstorpforteller.com/wp-content/uploads/2019/05/Oppdatert-anmeldelse-av-demonutdrivelse.docx
https://anderstorpforteller.com/wp-content/uploads/2019/05/Oppdatert-anmeldelse-av-demonutdrivelse.docx
https://en.wikipedia.org/wiki/Visjon_Norge
https://www.facebook.com/visjonnorge/posts/10155961244766423/
https://www.facebook.com/richveravoh/


Hendelsen som anmeldes
Tidspunktene det refereres til finnes i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=XIJ-
rNV2tHE&feature=youtu.be 

Den 16. mai hadde Rich Vera en lengre seanse på cirka 25 minutter der Vera gav en bibelsk fundert 
begrunnelse for at barn kan bli angrepet av demoner. Bibelversene Vera bruker er Apostlenes 
Gjerninger kapittel 2 vers 177, Markus kapittel 9 vers 17-268 og 2. Mosebok kapittel 34 vers 79. 

Veras begrunnelse for at barn kan bli angrepet av onde ånder er at den hellige ånd kom over «alle 
mennesker» på pinsedagen som er beskrevet i verset over i Apostlenes Gjerninger. Veras 
begrunnelse for at barn kan ha demoner begrunnes i at Jesus kastet ut demoner av et barn, som 
beskrives i verset over i Markus. Veras begrunnelse for at uskyldige barn kan ha demoner legges til 
grunn i verset over fra 2. Mosebok, der det står at forfedres og foreldres synder kan følge 
stamtavlen opp til fire slektsledd.

Rich Vera skryter av at han har sett tusen barn bli satt fri fra demoner (19:31). Vera sier befrielse er 
barnas brød (21:20). Vera sier at hvis de kaster oss i fengsel, så vil befrielser fortsette i fengselet 
(21:52), samt at radikale kristne som ønsker å ta nasjoner ikke må være redde for mennesker 
(22:05). Vera gjør det klart at den oppvoksende generasjonen er målskiver til demoner (22:50) og at 
man må håndtere djevelen og piske djevelen (23:42). Videre sier Vera at han ikke bryr seg om det er 
en bestefar, far eller barn, men at demonen skal drives ut og personen bli satt fri (24:06). 

Begrunnelse for anmeldelse
Vera gir sine seere bibelsk belegg for å utføre demonutdrivelser på barn. Vera ufarliggjør 
fengselsstraff i en setting der det snakkes om demonutdrivelser av barn. Vera sier til mennesker som 
beundrer han at han ikke bryr seg om han kaster ut demoner av barn. 

Et bibelsk belegg for å utføre spesifikke handlinger kan for bokstavtro kristne fungere som et pålagt 
krav. Religiøse ledere med mye makt har potensielt en enorm påvirkningskraft over personene som 
ser opp til den religiøse lederen. Derfor fungerer denne 25 minutter lange talen som en oppfordring 
til seere om å utføre demonutdrivelser på barn. 

Demonutdrivelse kan av barn oppleves som skremmende. Av egen erfaring kan jeg fastslå at 
demonutdrivelsene jeg opplevde i en radikal kristen barndom var psykisk vold, mishandling, 
omsorgssvikt og overgrep. Veras oppfordring til utdrivelser av barn er dermed en oppfordring til 
lovbrudd mot barn. 

Barn er de mest sårbare i samfunnet og trenger mest beskyttelse. Derfor er det maktpåliggende at 
samfunnet ved Politiets ustrakte hånd tar problemstillingen om oppfordring til demonutdrivelse på 
barn på alvor, ettersom mange barn potensielt kan bli skadet som følge av direktesendingen på 
Visjon Norge den 16. mai 2019. 

7 Bibelen, Apostlenes Gjerninger kapittel 2 vers 17 (vedlegg 1): http://www.bibel.no/Nettbibelen?
query=u46EQKsNUcEOsJE+u2jH/hFw+sUh6F+ujfFT+nuFna9kOVJFOj2ADQzXtEalcjvu 

8 Bibelen, Markus kapittel 9 vers 17-26 (vedlegg 1): http://www.bibel.no/Nettbibelen?
query=YmBo4edP7WIz7Y/NDJcwVbOONxLDOM4+rzhs2plJ9XhmJbZ5KQH0cQEllmdO7uBL 

9 Bibelen, 2. Mosebok kapittel 34 vers 7 (vedlegg 1): http://www.bibel.no/Nettbibelen?
query=utY2AwCVpP5hb7pn9FUBs0KiKTm4cd8GfNBY0GnAPOcXpVM5Djv0OSnPGzsooccH 

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=utY2AwCVpP5hb7pn9FUBs0KiKTm4cd8GfNBY0GnAPOcXpVM5Djv0OSnPGzsooccH
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=utY2AwCVpP5hb7pn9FUBs0KiKTm4cd8GfNBY0GnAPOcXpVM5Djv0OSnPGzsooccH
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=YmBo4edP7WIz7Y/NDJcwVbOONxLDOM4+rzhs2plJ9XhmJbZ5KQH0cQEllmdO7uBL
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=YmBo4edP7WIz7Y/NDJcwVbOONxLDOM4+rzhs2plJ9XhmJbZ5KQH0cQEllmdO7uBL
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=u46EQKsNUcEOsJE+u2jH/hFw+sUh6F+ujfFT+nuFna9kOVJFOj2ADQzXtEalcjvu
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=u46EQKsNUcEOsJE+u2jH/hFw+sUh6F+ujfFT+nuFna9kOVJFOj2ADQzXtEalcjvu
https://www.youtube.com/watch?v=XIJ-rNV2tHE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XIJ-rNV2tHE&feature=youtu.be


Begrunnelse for at Visjon Norge også anmeldes 
Visjon Norge, ved pastor Jan Hanvold, inviterte Rich Vera. Sendingen fra den 16. mai ble slettet fra 
alle plattformer til Visjon Norge10. Jan Hanvold har ikke tatt ansvar og motsagt Rich Vera sin 
oppfordring om å utføre demonutdrivelser på barn11. Jan Hanvold, som leder Visjon Norge, har et 
ansvar for at påvirkningen som skjer via den internasjonale tv-kanalen ikke er i strid med loven eller 
setter barn i en posisjon der sannsynligheten for rettighetsbrudd og lovbrudd mot barn forhøyes, 
som direkte resultat av innholdet de sender ut til 98 prosent av landets hjem. 

10 Se vedlegg 3
11 Se vedlegg 2



Vedlegg 1 – Bibelversene Rich Vera bruker

Apostlenes Gjerninger kapittel 2 vers 17: 
«I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner 
og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.»

Markus kapittel 9 vers 17-26: 
«En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som 
gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner 
og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem: 
«Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom 
hit med gutten!» 20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han 
falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han 
var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av 
ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» «Om det er 
mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, 
hjelp meg i min vantro!» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du 
stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» Da skrek den 
høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død.»

2. Mosebok kapittel 34 vers 7:
«Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar 
ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde 
slektsledd.» 



Vedlegg 2 – Jan Hanvold sitt innlegg på Facebook den 19. mai

«Så er vi midt i avslutningen av vår Nasjonale konferanse. Som startet den 16 mai, med profeten 
Rich Vera. Og gjennomgangs tonene har vært, utfrielse og den kamp vi har imot djevelen og hans 
demoner. I en tid hvor det har stormet rundt Martha Louise og hennes Sjaman. Stakkars vår 
prinsesse, som hengir seg til demoner. Sjamanisme er ikke noe annet en dyrkelse av mørkets krefter. 
Vår biskop ville åpne kirken for disse mørkets krefter. Og sa det var selvutvikling. Men etter 
mediestorm forandret hun mening, å stengte kirken. Det er jo fryktelig at en biskop, ikke har nok 
bibel kunnskap til, å forstå at sjamanisme er rett og slett djeveldyrkelse. Men hun er en blind 
veileder for blinde. Og når en blind leder en blind, faller de begge i grøfta.
Vi må jo be til Herren, at Han oppreiser ledere i dette landet som kan tale klart, hva som er rett og 
galt. 
Men vi har kommet til avslutningstiden, før Jesus kommer tilbake.Og spørsmålet er jo om ikke Gud 
har overlatt Norge til seg selv. Som Romerbrevet 1 , skriver om.
Men vi takker Gud for lyspunkt, å det er Lewi Jensen. Som når ti tusen vis av ungdommer med 
evangeliet. Med sine møte plasser. Vi var sammen med han igår på Bragernes torg. Hvor 
ungdommer kom ifra nær og fjern for, å høre han. Levi Jensen er jo et fenomen utenfor alt som 
heter kirker og menigheter. Men som når ut med evangeliet, på youtube og Facebook og andre 
medier. Et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud virker på tverr, av det normale kirkelivet.
Vi takker Gud forat vi også igjennom Visjon Norge, kan nå ut til ti tusener av mennesker i deres 
hjem hver kveld. Med de gode nyhetene og Jesus Kristus, som frelser og utfrir ifra djevelens makt. 
Om våre politikere hadde skjønt at Jesus er svaret, på de fleste av vårt samfunns problemer. Hadde 
de åpnet opp for mer av Jesus i skoler og barnehager. I Norske fengsler og generelt i vårt samfunn. 
Men når et samfunn søker og åpner opp , å oppmuntrer folk til, å leve ut sine syndige lyster og 
begjær. Ser vi resultatet. Uansett vil vi stå på,å forkynne evangeliet om korset. Så vil alle de som tar 
imot Jesus, oppleve kraften å bli satt i frihet. Da tror vi på en herlig søndag, med Gudstjeneste på 
Gjestegården og møte med Rich Vera på direkten ikveld. Husk Jesus elsker deg.»



Vedlegg 3 – bilde av Visjon Norge sin direktesendingen på Facebook den 16. mai 2019 som ble 
slettet

Merknad: Tidspunktet viser den 16. mai kl 14:25, trolig fordi Rich Vera bruker tidssonen til Florida 
på Facebook. Florida ligger ca 6 timer bak Norge. 


