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annonse

Skoler kan bruke vårt verktøy

Norges fremste tilbyder av leksehjelp og privatundervis

Learnlink

Ordføreren ble orientert om hva samarbeidsrådet driver med. På bildet, fra venstre Main Stensholt Holte, Usama
Yusuf, Ahmed Wardy, imam Achraf Gahli, ordfører Hedda Foss Five og Farah Alghalban. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Hedda ba alle trossamfunn bli med: – Det er ikke ofte
at det du foreslår bærer frukter
 Lørdag kan det bli folksomt når 13 trossamfunn møtes til bordtennisturnering i
Fritidsparken.
Jan Bjørn Taranrød
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– Hensikten er å få til en ﬂerkulturell
aktivitetsplattform der vi snakker sammen
og blir kjent, sier Vidar Top. Han er med i
Jesu Kristi Kirke.
– Altså, religion skal ikke skille menneskene.
Du kan tro på hva du vil, men vi er
mennesker, alle sammen. Vi kan være
sammen, selv om vi tror på noe forskjellig,
sier Farah Alghalban fra Telemark Unge
Muslimer.
– Tenk om de hadde skjønt det, rundt
omkring i verden?
– Det ville vært ﬂott, sier Usama Yusuf, som er
med i Telemark Islamsk Trossamfunn.
– Det begynner her, sier ordfører Hedda Foss
Five (Ap) og høster latter og smil fra de andre
som er til stede i Skien Moske denne
fredagen.
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Ordfører Hedda Foss Five hilser på Ahmed Wardy fra Telemark Unge Muslimer. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Den kommende turneringen blir feiret med kake. – Det vi markerer i dag, er at det mulig å treffes slik, sier Vidar
Top, ved enden av bordet. Foto: Jan Bjørn Taranrød
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Main Holte, Vidar Top, Usama Yusuf, Ahmed Wardy, imam Achraf Gahli, ordfører Hedda Foss Five, Farah Alghalban
og Rune Olsen. Foto: Jan Bjørn Taranrød

LES OM: «NAV overprøver ikke legens
vurdering av helsesituasjonen og
behandlingen»

Ordførerens idé
{{imageLeft}}
De er kommet for å planlegge helgens
arrangement og lære av Rune Olsen hva som
trengs for avholde bordtennisturneringen
moskeen har tatt initiativet til.
– At ﬂere trossamfunn gjør noe sammen, er
et resultat av ordførerens initiativ, forteller
Vidar Top og peker mot de andre fra
Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn (STL) Grenland. Det ble
stiftet etter at ordføreren inviterte alle
trossamfunn til rådhuset i 2015.
– De som er med, er både Den norske kirke,
Human-Etisk Forbund, Telemark Islamsk
Trossamfunn og ti andre. Som et resultat av
det har vi begynt å samarbeide og besøke

hverandre og bli kjent. Og nå snakker vi
sammen som om vi nesten var med en stor
klubb. Det er fantastisk! Og den dialogen vi
har fått til der, den takker og bukker vi for,
sier Vidar Top.
Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og nå snakker vi sammen som om vi nesten
var med en stor klubb. Det er fantastisk!
(Vidar Top)
{{facts}}

Bærer frukter
– Det er ikke tvil om hvem som hadde
nøkkelen. Det var du som gjorde at alle kom
til det første møtet i rådhuset, sier Main S.
Holte og nikker mot ordføreren. Hun er fra
Human-Etisk Forbund, men har en
deltidsstilling i STL Grenland.
– Det er ikke ofte at det du foreslår bærer
frukter, men her synes jeg det har blitt et
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brukbart resultat, sier ordfører Hedda Foss
Five. Hun er invitert for å få rede på hvordan
det går med organisasjon hun tenkte måtte få
en «avlegger» i Grenland. Liknende
samarbeid var i gang både i Drammen og
Oslo.
LES OGSÅ: Dette sier folk på gata om den
nye kirken

Tanken bak
{{imageLeft}}
– Skien er jo en av de norske byene med ﬂest
trossamfunn. Det er veldig positivt at vi har
så mange ulike, gode krefter, som vil bidra til
å gjøre Skien bedre. Det var å forene de
kreftene som var motivet for det første
møtet, sier ordføreren.
– Vi har brukt de to første årene på å bli kjent.
Det har vært veldig spennende, sier Top.
Det neste fellesløftet til «klubben» er
bordtennisturnering i Skien Fritidspark
lørdag. Derfor har det kommet marsipan- og
sjokoladekake på bordet.
– Det vi markerer i dag, er at det mulig å
treffes slik. Dette er kronen på verket. Vi tar
telefonen, og ringer til hverandre. Det er helt
naturlig å gjøre det, forteller Vidar Top.
Artikkelen fortsetter under annonsen.

MENY

MENY

– Og det var det ikke før, skyter Main Holte
inn.

Hver måned
{{imageLeft}}
– Nå blir det noe hver andre lørdag, hver
måned framover. 9. februar er det
bordtennis. 9. mars er det fotball. Vi håper
mange kommer lørdag, sier Vidar Top.
– Altså, religion skal ikke skille menneskene.
Du kan tro på hva du vil, men vi er
mennesker, alle sammen. Vi kan være
sammen, selv om vi tror på noe forskjellig,
sier Farah Alghalban fra Telemark Unge
Muslimer.
LES OGSÅ:Kirken koster 102 millioner
kroner å bygge – slik ser den ut syv måneder
før åpning

Emner

Nyheter
Skien
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Toppfotballen utsettes igjen, start tidligst i siste
halvdel av juni 
Dette skjedde i natt

5.863 registrerte koronatilfeller i Norge
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Side 3-bilde: Når alt annet ikke hjelper



FHI har oppdatert artikkel med munnbindanbefalinger
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Næringslivets bønn til Stortinget: Ikke forsink
kriseordningen til bedriftene
annonse
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Les dagens eAvis

Her er nattens viktigste hendelser
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Trene styrke hjemme? Her er sju anbefalte apper

Sju av ti reiselivsbedrifter har
stengt som følge av koronakrisen



Astrid Nøklebye Heiberg er død
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Helsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten

Kommunen til innbyggerne: - Kjøp mer take away-mat!
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Thore ble oppgitt da han stoppet langs E18: – En familie orket ikke gå inn der,
de satte seg heller på baksiden av huset 

Idrettsforbundet tilbyr alle idrettslag å gjennomføre digitale årsmøter helt
gratis 

Savner du mål og mening med turen? Disse mener å ha løsningen



40.000 i bot for brudd på koronakarantene
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Tilbake til toppen

Abonnér på vårt nyhetsbrev!
Din e-postadresse

Send











Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. Varden

Kontakt oss

arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god
presseskikk.

Redaksjonen

Pressens faglige utvalg
Redaktørplakaten

Kundeservice
Marked

Personvern og informasjonskapsler
Sjefredaktør:
Tom Erik Thorsen

Min side
Kundesenter
Marked

Besøksadresse
Klostergata 30,
3724 SKIEN

Åpningstider
Sentralbord man-fre: 08:00-16:00
Telefon: 35 54 30 00

Postadresse
Postboks 2873, Kjørbekk
3702 SKIEN

Fakturaadresse
Varden AS c/o Agderposten AS
Postboks 8
4801 Arendal



Tips
oss!
Din
informasjo
vil
bli
behandlet
med
konﬁdensia
og
etter
pressens
regler
for
kildevern.

MENY

