Referat styremøte STL Grenland
Sted/dato: P.A. Munchsgt Nord 78, Skien, 2. mai 2017 (kl 18.00-20.00)
Tilstede: Kristin Kvisla, Gunn Gjelstad, Erik Hofsten, Mondher Jeridi, Vidar Top
Referent: Vidar Top (sekretær)
(1) Godkjent agenda – signert protokoll / referat
(2) Felles markering av Ramadan
Ramadan starter 25. mai. Vi planlegger å markere avslutningen sammen i Skien
Moské lørdag 10. juni (Obs! fire dager etter medlemsmøte tirsdag 6. juni.)
Oppmøte kl 22.30 i Moskéen. Det blir viktig at vi har påmelding av hensyn til
hvor mange som skal ha mat. Erik inviterer Ove Mellingen personlig, som en
slags fortsettelse på serien som ble laget i slutten av 2017.
Måltidet finner sted når solen går ned. Man starter vanligvis med dadler og vann
etter solnedgang, så avholdes det en 3-4 minutters bønn. Etter dette går vi ned i
kjelleren og spiser. Kvinner medbringer sjal og har på seg skjørt. Foreslått
avslutning omtrent når søsterbønnen starter kl 00.10.
(3) Nasjonalt møte 28. feb 2018
Erik og Arne har meldt sin interesse og villighet til å representere STL Grenland
på neste nasjonale møte. Sekretær finner ut litt mer om hvem som burde være
der og hvor mange.
(4) Valg av nytt medlem til valgkomiteen
Mondher vil komme med et forslag til representant fra Telemark islamsk
trossamfunn, slik styret uttrykte ønske om.
(5) Trykking av brosjyre
Det trykkes opp ytterligere 500 eksemplarer av brosjyren til distribusjon blant
medlemmene og øvrige kontakter som måtte være interessert eller ønskes
informert om STL Grenland.
(6) Bilder av styret og medlemmer
Sekretær sender informasjon til alle om at vi tar felles bilder i anledning neste
medlemsmøte 6. juni til bruk på Facebook, websidene og annen markedsføring.
(7) Statusrapport web og facebook
Erik og Vidar gjør nytt forsøk på å møtes ifm innsatsen for å få flere følgere på
Facebook-siden. Flere følgere vil mest sannsynlig gjøre det lettere å

markedsføre åpne arrangementer til flere, samt få flere deltagere når disse
møtene avholdes.
Det arbeides med forslag om å produsere innhold som gjør det interessant å
følge og lese om STL Grenland, for eksempel i form av intervjuer el.l.
(8) Alternativt medlemskap i STL Grenland?
Hva gjøres for å inkludere og ønske velkommen til de trossamfunn som ikke har
organisert virksomhet eller representasjon i Telemark, men som likevel utgjør
en viktig del av det religiøse verdensbildet (eks det Mosaiske trossamfunn,
Hinduismen, Buddhismen o.l.) Øvrige eksempler kan være organisasjoner som
med fordel kunne være representert og som stiller i en litt annen kategori en
dem som p.t. er med. (eks Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen o.l.)
Forslag om å utforme et skriv eller et statutt som beskriver dette. Vi ønsker å
trekke på erfaring og anbefalinger fra STL nasjonalt. Sekretær tar kontakt for
med informasjon om hva som har blitt gjort andre steder i så henseende.
(9) Besøk av ”øvrig interesserte”
Skal medlemsmøtene innrømme øvrige interesserte lov til å delta? Vi åpner opp
for at det er mulig å komme som tilhører uten at man er formelt medlem.
I tillegg åpner vi for at inntil 3 per organisasjon / samfunn kan være med.
(Dersom det skulle bli stor etterspørsel, vil dette evt bli et luksusproblem vi da
vil ta stilling til.)
(10) Evaluering medlemsmøte 4. april (Pinsekirken Tabernaklet Skien)
Fint med omvisning og informasjon om historie under selve vandringen i
bygget. Presentasjonen veldig bra. Diskusjon om å ta dialogforumet et skritt
videre ble startet. Dette var viktig.
Vi foreslår å endre følgende mønster for fremtidige medlemsmøter:
Fra 60 min til besøk og spørsmål til 90 min, hvor det settes av 30 min til
spørsmål og oppsummering. Presentasjonen bør uansett avsluttes etter 60 min,
som tidligere, men vi anerkjenner behovet for spørsmål i etterkant, slik erfaring
viser at vi ønsker. I tillegg fornemmer vi at rådet er klart til å dele og diskutere
teologiske trosspørsmål.
(11) Forberedelser medlemsmøte 6. juni (Den norske kirke, Skien kirke)
Vi kaller dialogforumet etter presentasjon / spørsmål Filosofikafé: Tema
”Frelse”. Det blir spennende å gjennomføre dette i tråd med alles ønsker om
reell dialog i tråd med rådets mandat. Enkle kjøreregler / prinsipper deles i
forkant av dette for å sikre at vi får en respektfylt dialog preget av gjensidig
forståelse.

(12) Forberedelser åpent møte 7. nov
Vi benytter informasjon på katolsk.no om Katarzyna Jachimovicz
”Livsvernseminar” som kilde til videre inspirasjon og utforming av innhold for
kvelden. Vi ønsker et utvidet fokus fra kun ”helse og omsorg” til å innbefatte et
større spenn og rekkevidde i debatten. Dette kunne inkludere etiske spørsmål
som for eksempel abort, abort av tvilling, abort av Downs syndrom, Eutanasi /
aktiv dødshjelp o.l.
Det etterstrebes å finne en motpart som kan representere et annet, nyansert
syn. Eks forslag: Transhumanist Ole Martin Moen. Hva er et verdig
menneskeliv?
Mulig lokasjon for arrangementet vurderes blant annet å være Biblioteket,
Kultursenteret eller lokalene til et av rådets medlemmer.
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