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Den evangelisk lutherske frikirke i Skien
Bataljonveien1, 3734 Skien
www.skien.frikirken.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Grenland (STL Grenland) har som formål:
• å bidra til et samfunn hvor alle kan leve
sammen i fred, med forståelse og
respekt for hverandre
• å bidra til bedre kjennskap og kontakt
mellom de ulike tros- og
livssynssamfunn i Grenland
• å aktivt forebygge og dempe mulige
konflikter og bidra til et åpent og godt
felleskap basert på FNs konvensjoner
om menneskerettigheter og Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon
• å sikre likebehandling av tros- og
livssynsamfunn
• å arbeide internt og eksternt med
sosialetiske spørsmål i et tros- og
livssynsperspektiv

Den katolske menighet, Vår Frue Kirke
Olavsgate 19, 3921 Porsgrunn
www.facebook.com/vaarfrue
www.vaarfrue.com
Den norske kirke
Schweigaardsgt 11, 3717 Skien
skien.kirken.no
Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokse Kirke i
Grenland
Wettergreens veg 1, 3738 Skien
Grenland Kristne Senter
Jon Alvssonsgt. 8b, 3746 Skien
gkskirken.no
Human-Etisk Forbund
Holbergs gate 5, 3717 Skien
human.no/Fylkes-og-lokallag/Telemark
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Ulefossveien 2, 3730 Skien
jesukristikirke.no
Metodistkirken i Norge Skien menighet
Telemarksgata 3, 3724 Skien
https://www.facebook.com/skienmetodist/
Pinsekirken Tabernaklet Skien
Frederik Stangsgate 12, 3717 Skien
www.tabernaklet.no
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgate 1-3, 3717 Skien
www.skienbaptist.no
Skien misjonskirke
Liegata 21, 3721 Skien
www.facebook.com/skienmisjonskirke
www.skienmisjonskirke.no
Telemark Islamsk Trossamfunn
Hesselbergs gate 12, 3722 Skien
www.facebook.com/SkienMoske
Unitarforbundet
Øvre Elvegate 22, 3724 Skien
www.facebook.com/unitarer
www.unitarforbundet.no

	
  

KONTAKT
Styret:
Hege Merethe Andal, leder
Vidar Top, sekretær/web
Arne Johannes Holte, økonomiansvarlig
Gunn Gjelstad
Erik Hofsten, web
Mondher Jeridi
Kristin Kvisla
post@stlgrenland.no
Postadresse:
c/o Hege Andal
Viggo Ullmanns gate 4F
3724 Skien
Organisasjonsnummer: 917 000 360
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HVEM ER VI?

HVA VIL VI?

KALENDER 2017/2018

I 2015 inviterte ordfører og rådmann i Skien
kommune alle tros- og livssynssamfunn til
informasjonsmøte 29. oktober. På møtet i
bystyresalen ble de tilstedeværende invitert til
sammen å etablere Samarbeidsråd for tros- og
livssynssamfunn Skien, og dette ble ønsket
velkommen av samtlige. 25. januar 2016
organiserte man et interimstyre som
forberedte stiftelsesmøte 29. februar. STL
Skien avholdt første årsmøte og styret ble
formelt valgt. Ved årsmøte 7. februar 2017 ble
arbeidsområdet utvidet, og dermed ble navn
endret til STL Grenland.

STL (Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn) er en landsdekkende
organisasjon som snart representerer fire
millioner medlemmer gjennom over sytti
foreninger og organisasjoner over hele Norge.
Nå har vi også blitt et fellesskap i Grenland
som får lov til å være del av dette.

MEDLEMSMØTE
Tirsdag 4. april kl 18.00 - 20.30
Pinsekirken Tabernaklet Skien

Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn (STL) er en
paraplyorganisasjon med egne dialoggrupper
ulike steder i landet. STL arbeider
for likebehandling av tros- og livssynssamfunn
i Norge.

Sammen skal vi være med på å skape en god
kultur for dialog og samtale i vårt
flerkulturelle samfunn. Jeg gleder meg til å
skape dette sammen med dere, og jeg håper
vi blir flere i fellesskapet i tiden som kommer.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig
respekt og forståelse mellom tros- og
livssynssamfunn blant annet ved å diskutere
sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt
i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har
siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle
som brobygger mellom tros- og
livssynssamfunn og sørget for en
bevisstgjøring omkring religions- og
livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i
Norge.

Vi er en sammensatt forsamling som
representerer ulike kristne trossamfunn,
muslimer, humanetikere og andre
livssynssamfunn, og fremover skal vi få lov til
å skape møteplasser i Skien og
Grenlandsområdet der dialog og samtale
omkring tro og livssyn står i sentrum.

Hege Merethe Andal
Styreleder, STL Grenland

MEDLEMSMØTE
Tirsdag 6. juni kl 18.00 - 20.30
Den Norske Kirke
MEDLEMSMØTE
Tirsdag 3. oktober kl 18.00 - 20.30
Foreløpig åpent
HALVÅRLIG ARRANGEMENT
Tirsdag 7. november kl 18.00
Planlagt tema: Samvittighet..........
MEDLEMSMØTE
Tirsdag 5. desember kl 18.00 - 20.30
Foreløpig åpent
ÅRSMØTE
Tirsdag 6. februar kl 18.00 - 20.30
Metodistkirken
HALVÅRLIG ARRANGEMENT
Tirsdag 6. mars kl 18.00 - 20.30
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MEDLEMSMØTE
Tirsdag 4. april kl 18.00 - 20.30
MEDLEMSMØTE
Tirsdag 6. juni kl 18.00 - 20.30
MEDLEMSMØTE
Tirsdag 3. oktober kl 18.00 - 20.30
HALVÅRLIG ARRANGEMENT
Tirsdag 7. november kl 18.00
MEDLEMSMØTE
Tirsdag 5. desember kl 18.00 - 20.30

