Referat medlemsmøte STL Grenland
Tid: Tirsdag 6. jun 2017, kl 18.00-20.30
Sted: Den norske kirke, Kirkegata 1, 3717 Skien
Antall representanter tilstede: 12
1. Presentasjon m/omvisning av Den norske kirke ved Gunnar Thelin (90 min)
2. Filosofisk kafé, Erik Hofsten (60 min)
a) Filosofisk kafé går ut på å sammen bli enige om hvilke spørsmål vi
ønsker å diskutere. Dette er ikke debatt og ”noe man skal vinne”, men
snarere en arena for å bli bedre kjent med hverandre – å undres sammen.
I dag skulle vi diskutere ”frelse” og spesifiserte ytterligere ved å sstille
følgende spørsmål, og som ble diskutert:
•
•
•
•

Blir alle frelst?
Er frelse en prosess?
Er frelse meningen med livet?
Hva er frelse? …og hva er motstykket til frelse?

Deltagerne gav uttrykk for at dette fungerte veldig bra og gav mye. Vi
åpner opp for innspill til andre spørsmål som kan diskuteres på samme
måte neste gang.
b) Neste møte inviteres alle til Skien baptistmenighet tir 3. okt 2017 kl
18.00-20.30, Hermann Baggersgt 1-3, 3717 Skien
c) Konferanse i Stavanger STL Grenland vil være representert ved Arne J.
Holte på ”Countering Hate: Nordic Conference on Hate Speech” 21. Juni
2017. Han vil gi en orientering om innholdet neste gang vi møtes.
d) Ramadan Alle inviteres til felles markering av Ramadan i Skien Moské
førstkommende lørdag 10. juni kl 22.30:
Skien Moské - felles markering av Ramadan
Adresse: Hesselbergsgt 12, Skien
Ramadan starter 25. mai. Vi markerer Ramadan sammen. 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 sammen. Kvinner medbringer sjal og har på seg skjørt.
Foreslått avslutning omtrent når søsterbønnen starter kl 00.10. Obs! Vi be
rom påmelding innen torsdag 8. juni.
Referent: Vidar Top (post@stlgrenland.no)

