
Årsberetning 2019 STL Grenland 
 
Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Grenland består av 13 medlemssamfunn: 
 
Den evangelisk lutherske frikirke i Skien 
Den Katolske Kirke, Vår Frue Kirke 
Den norske kirke 
Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokses Kirken i Grenland 
Frelsesarmeen 
Grenland Kristne Senter 
Human-Etisk Forbund 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
Metodistkirken i Norge Skien menighet 
Pinsekirken Tabernaklet Skien 
Skien baptistmenighet 
Skien misjonskirke 
Telemark Islamsk Trossamfunn 
 
Styret har avholdt fem styremøter i 2019 som planlagt. Styret har bestått av: 
Erik Andal Hofsten, HEF 
Finn Bjarne Nielsen, Grenland Kristne Senter 
Hege Andal Hofsten, Den norske kirke, leder 
Mondher Jeridi, Skien Moské 
Ole Holmen, Pinsekirken Tabernaklet Skien 
Vidar Top, Jesu Kristi Kirke, nestleder 
 
STL Grenland fikk et nytt medlem i 2019. Vi ønsket velkommen til Frelsesarmeen som en 
viktig dialogpartner. 
 
Vi har fortsatt å bli bedre kjent med hverandre på regelmessige medlemsmøter også i 2019. 
Denne treårige innsatsen ser ut til å ha styrket båndene blant dem som jevnlig møtes og det 
bidrar til at dialogarbeidet blir lettere. 
 
Som en kommunikativ hjelp har samarbeidsrådet en nettside som til enhver tid er oppdatert 
og hvor også alle referater ligger åpent tilgjengelig for alle, samt en Facebook-side, hvor det 
postes oppdateringer og deles bilder. Slik enkel kommunikasjon oppfattes som avgjørende i 
å holde årshjulet i gang og arbeidet med å synliggjøre oss for omverdenen. Både nettsiden 
og facebooksiden har hatt betydelig økning i treff og trafikk. 
 
Rådet har bidratt i flere initiativ. Her listes følgende: 

● årlig samling for lokale dialoggrupper i Oslo 
● arrangement: Slo ring om Skien Moské 
● fellesmarkering av Ramadan i Skien moske 
● initiativ til #TryggiBønn 
● Kulturkræsj og radioinnslag 
● åpne møter og egne foredragsholdere 



● samarbeid og møter med Skien Kommune 
● oppstart arbeidskomité FILAD (ungdomsprosjekt) 
● FILAD bordtennis-turnering 
● FILAD fotballturnering 
● skolebesøk 

 
Økonomi 
STL Grenland har hatt god økonomistyring i 2019. For aktivitetsplanen og budsjettet 2020 
har vi søkt driftsmidler både fra STL sentralt og aktivitetsmidler fra kommunene. 
 
Utfordringer 
Blant flere initiativ ønskes flere unge involvert i dialogarbeidet. Av den grunn støtter vi flere 
initiativ som inkluderer unge, blant annet FILAD. Følgelig er en av utfordringene å rekruttere 
ungdom til FILAD, som per tid hovedsakelig kommer fra Skien Moské. 
 
Det er også ønskelig med bredere deltagelse fra hvert tros- og livssynssamfunn, noe man 
tror er nødvendig og avgjørende for fremtidig styrket dialog, samarbeid og utvikling. 
 
Veien videre 
Medlemsmøter og arbeidet med å bli kjent og å forstå hverandre fortsetter som en 
grunnleggende aktivitet. Utover dette vil det bli avholdt åpne møter og også hele tiden 
holdes åpent for lokale enkelt-initiativ. Selv om planen for 2020 er lagt har vi lært av erfaring 
at det ofte er den spontane responsen på hendelser og muligheter som kan ha størst positiv 
innvirkning på dialog. Dialog er å samarbeide løpende, så vel som å legge planer sammen. 
 
Vi viderefører markeringen av Ramadan som en viktig etablert tradisjon. Dette binder oss 
sammen og gjør at stadig flere av oss kjenner oss igjen og føler oss hjemme i moskéen. 
 
Samarbeidet med Grenland Kirkeakademi (GKA) er viktig for videre religionsdialog. Et 
samarbeid mellom GKA og STL Grenland er ønsket fra begge sider. 
 
Kanskje den største ambisjonen som skiller seg fra øvrige initiativ i 2020 er planen om å 
etablere et fast årlig Gjestebud. Gjestebudet er ment å være en møteplass for 
nøkkelpersoner i dialogarbeidet. I tillegg er det ønskelig at alle aktive deltagere føler 
privilegiet av å være del av et viktig arbeid og en gruppe mennesker som arbeider for 
gjensidig respekt, forståelse og likebehandling. Gjestebudet vil også være et av flere 
virkemidler for å komme i nærmere kontakt med politikere og næringsliv, både for å påvirke 
og finne midler til drift. 
 
Oppsummering 
Det er spennende å se at arbeidet i rådet har videreutviklet seg, blitt mer ambisiøst, og 
rutinert. Kontaktnettet i lokalsamfunnet utvides og skaper muligheter. 
 
Årsrapport 2019 STL Grenland 



Vi håper å videreføre det arbeidet vi allerede gjør, utvikle planlagte prosjekter, være med på 
å skape et engasjement for dialog, og bidra være med på å skape noe positivt i 
lokalsamfunnet i Grenland. 
 
På vegne av Styret i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Grenland Skien 2. mars 
2020 
 
E. Vidar Top 
Nestleder 


