Årsrapport 2018 STL Grenland

Årsrapport 2018
Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Grenland
STL Grenlands 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
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
Unitarforbundet

Styret har bestått av
Hege Andal Hofsten, Den norske kirke, leder
Vidar Top, Jesu Kristi Kirke, nestleder
Mondher Jeridi, Skien Moské
Gunn Gjelstad, Frikirken
Kristin Kvisla, Vår Frue Kirke
Erik Andal Hofsten, HEF

- Styret i STLGrenland hadde til sammen 5 møter i 2018, og møtes ca. annenhver måned.
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Hovedsaker i 2018
STL Grenland fortsatte på sin «bli kjent runde» under medlemsmøtene hos rådets ulike tros- og
livssynssamfunn. Formelt har rådet fortsatt igjen å besøke den eritreisk ortodokse kirke, og
Unitarforbundet, før vi har besøkt «alle», men sistnevnte organisasjon har pr. i dag ingen
representanter i Grenland etter at vår kontakt flyttet.

Vi er stolte over at vi i 2018 har fått vært mer aktive utenom de vanlige møtene, noe som lover godt
for tiden fremover. Vi har en nettside der bakgrunnsinformasjon, vedtekter, årsplan m.m. er
tilgjengelig for alle. Vi har også en Facebook-side, hvor vi forsøker å legge ut informasjon, og hvor vi
forteller om arbeidet til STL Grenland og inviterer til møter.
Vi fikk i løpet av året engasjert en koordinator; Main Stensholt Holte. Vi har sett at dette har vært en
viktig og riktig avgjørelse da det går mye tid til å holde kontakt og nå ut til de ulike tros- og
livssynssamfunnene. Stillingen er til stor hjelp for å følge opp og legge til rette for de ulike
arrangement i rådets regi. Styreleder leverte også en grundig tilbakemelding til en sentral
strukturgruppe som er opprettet av STL sentralt, angående framtidig organisering og hvilket forhold
STL sentralt skal ha til lokale dialoggrupper.

Rådet har også vært representert i ulike sammenhenger:
I februar var styret representert på den årlige samlingen for lokale dialoggrupper i Oslo. Og STL
Grenland var representert da den eritreiske menigheten innviet sitt eget kirkebygg i Skien: St.Kidane
Mihret Ortodokse Tewahdo Kirke i mai. I juni deltok rådet på en fellesmarkering av Ramadan i Skien
moske. I oktober reiste styret på besøk til DOTL Drammen og omegn tro- og livsynsforum. Der fikk
styret møte Ivar Flaten (Den norske kirke) Sofian Sarwar (Drammen Moské) og Kobal Visvalingam
(Hinduistisk kultursenter), og både høre og dele erfaringer om dialogarbeid, men ikke minst bli
inspirert til videre arbeid. Rådet sendte også fire unge kvinner fra Skien Moske til
ungdomslederseminaret i Oslo i regi av STL og UngDialog. Styreleder og koordinator i STLGrenland
var med som observatører og assistenter da Ungdomsrådet i Skien kommune i november arrangerte
ungdomskonferanse på Ibsenhuset i Skien hvor hovedtemaene var motivasjon, ungdomstilbud,
ensomhet og sosialt press. Og koordinator deltok på Gjestebud STL sentralt i desember.

Medlemsmøter
Medlemsmøtene har vært gjennomført hos våre ulike tros- og livssynssamfunn. Dette har vært et
viktig i startfasen for STL Grenland. Det har vært viktig for å fremme dialog, samtaler, og kunnskap
om hverandre, samt bli bedre kjent innad i rådet.
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Vi har i 2018 vært hos Metodistkirken, Skien misjonskirke, Frikirken i Skien og Human-Etisk Forbund.
På hvert av møtene er det lett servering, og en presentasjon av det tros- og livssynsamfunnet som er
vertskap. Her har medlemmene fått ny og utvidet kunnskap om andre tros- og livssyn. Etterpå har
det vært et åpent forum for spørsmål, svar – en type filosofisk kafe der ulike tema har vært berørt,
for eksempel samliv. Vi hadde også på et av møtene besøk fra kommunen som redegjorde for
kommuneplanen for kultur og fritid, med spesielt fokus på barn og unge, flyktninger og asylsøkere. Vi
ser at dette engasjerer.

Åpne møter
I mai inviterte STL Grenland til temamøte i Porsgrunn bibliotek der hatytringer og hvordan
motarbeide disse skulle være tema. Vi er nødt til å si at det ble et labert oppmøte, men at de syv som
var tilstede, arrangørene iberegnet, fikk en flott samtale rundt bordet.

Samarbeid med Skien Kommune
Koordinator og styreleder i STL Grenland var med i den første planleggingsfasen av den tidligere
nevnte ungdomskonferansen i regi av Ungdomsrådet i Skien kommune. Det var flott å se nesten 100
ungdommer fra hele Telemark delta på konferansen. Vi opplever at vi her har etablert en konstruktiv
dialog med Skien kommune.

Økonomi
STL Grenland har hatt god økonomistyring i 2018.
I 2018 fikk vi et driftstilskudd fra STL sentralt på kr 60.000,Samtidig ble ubrukte midler fra 2017 på kr 26.360,09 tilbakeført i henhold til sentrale vedtekter.
Saldo på konto var ved årsskiftet 75.825,26.
Aktivitetsplanen og budsjettet for 2019 tilsier at vi må søke driftsmidler både fra STL sentralt og
aktivitetsmidler fra Skien kommune.

Utfordringer
Styret opplever at vi fortsatt oppfattes som et uforpliktende «bli-kjent-forum». Dette kan være en
årsak til at det er et begrenset oppmøte på åpne møter/arrangementer ut over medlemsmøtene,
men på disse møter de fleste representanter. Vi ser at det er mindre deltagelse på medlemsmøtene
fra tros- og livssynssamfunn der majoriteten av medlemmene ikke er norskspråklige. Vi har nok et
forbedringspotensial i å legge til rette for at alle medlemmer kan få delta i samtaler og diskusjoner,
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da vi lett kan glemme språklige utfordring når vi blir engasjert. Men vi opplever allikevel en vilje til
forståelse og både gjestfrihet og åpenhet, også der det er kulturelle forskjeller.
Det er også fortsatt en vei å gå før vi greier å jobbe aktivt med alle formålene rådet har satt i
vedtektene, men vi opplever at styret jobber både konstruktivt og bevisst i det de gjør.

Veien videre
STL Grenland er fortsatt et råd som fortsatt prøver å finne sin vei og sin identitet. Men styret ser
stadig nye muligheter for samarbeid, og vil i året som kommer utforske disse. Her nevnes bare noen:
- Det vil i løpet av våren 2019 bli holdt kurs for alle medlemmer om dialogarbeid. Koordinator er i
kontakt med STL sentralt om dette.
- Skien Moské har tatt initiativ for å invitere til ulike aktiviteter for hele familien på tvers av tro- og
livssyn. Det er planlagt tre aktiviteter om våren og tre om høsten. Oppstart i februar 2019.
- Vi håper å gjenta fellesmarkeringen av Ramadan, da dette var en positiv opplevelse for deltagerne,
og det ble knyttet gode kontakter.
- Grenland Kirkeakademi fokuserer mye på religionsdialog. Et samarbeid mellom GKA og STLGrenland
er ønsket fra begge sider, her handler det om å finne felles prosjekter.
- Kulturkræsj (Norwegian International Culture Festival) er en internasjonal kulturfestival med et mål
om å være et utstillingsvindu for mat, musikk og kultur fra alle verdens land, og har som et ønske å
bli den største møteplassen for fargerik musikk og kultur i Sør-Øst Norge. Siden 2015 har de hatt
arrangementer i Sandefjord, men i 2018 startet de opp i Skien og Grenlandsområdet. Koordinator for
STL Grenland har vært kontakt med dem, og her er det mange muligheter for samarbeid i tiden
fremover.
- Vi ser at det ville være gunstig å komme i nærmere kontakt med politikere og næringsliv, både for å
påvirke og finne midler til drift. Vi ønsker derfor å se på mulighetene for å invitere til en form for
Gjestebud også i Grenland.

Oppsummering
Det er spennende å se at arbeidet i rådet har videreutviklet seg, blitt mer ambisiøst, og rutinert. Vi
har nå begynt å få litt bredere kontaktnett i lokalsamfunnet som gjør at vi ser mulighetene for å nå ut
til flere. I de to årene som har gått siden etableringen i 2016 har vi fått bli enda bedre kjent med
hverandre, og dialogen har vært konstruktiv og lærerik, og det har i 2018 kommet mange flotte og
konstruktive forslag for videre arbeid i 2019.
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Vi håper på 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 25. januar 2019

Sign.

Hege Andal Hofsten
Leder
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