ÅPENT MEDLEMSMØTE 02.04.19: HVORFOR RELIGIONSDIALOG?
«Vi trenger verken elske eller like andre religioner, men de er kommet hit for å bli. Hvordan få til et
hverdagsliv uten at verken de etablerte eller nye miljøene isolerer seg, men deltar og samarbeider?»
STED: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Ulefossveien 2, Skien.
SÆRLIG INVITERTE: Anne Sender, Niels Fredrik Skarre og Kai Westergaard fra STL sentralt.
Ordførerne Hedda Foss Five, Skien og Robin Kåss, Porsgrunn.

ANNE SENDER
sitt innlegg fokuserte på tema dialog,- å snakke alvorlig om ting som er viktig for den det gjelder, og
vise respekt også for sårbarhet.
STL sentralt har vært i drift i 25 år. Hun mente Norge var unikt med tanke på etablering og vekst i
antall Samarbeidsråd rundt om i landet, samt at STL sentralt er blitt en viktig instans i en større
samfunnsdebatt. Videre litt om religion på sitt beste, og sitt verste,- der de konservative dominerer
bildet, og den religiøse motivasjonen er sterk. Dette også koplet mot framveksten av høyreekstremisme. Et tema var også ulike menigheter som en enestående ressurs for integrering av
nyankomne.
Hun understreket viktigheten av å etablere og utvikle dialogfora, en fellesarena for livssynsdialoger
med klar tale, der en også må tåle ytringer som skriker.
Anbefalt lesning: Heftet «Å leve med tros- og livssyn i Norge».
NIELS FREDRIK SKARRE OG KAI WESTERGAARD
ønsket erfaringsdeling fra STL Grenland. De presenterte tre prosjekter som tilbys STL og
enkeltorganisasjoner landet rundt:
-IMDI-basert prosjekt med tema negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.
-KUD-basert intern-prosjekt om dialogarbeid med fokus på kunnskap og kompetanseheving.
-KUD-basert eksternt prosjekt med hovedfokus integrering, mangfold, og fattigdom, et kurstilbud
med mål å styrke kunnskap hos religiøse ledere.
Annet: Det er i år åpnet master-studium på Universitetet i Oslo for religiøse ledere.

RELIGIONDIALOGENS MÅL:
At alle skal føle seg som likeverdige borgere. Den norske kirke står i en særstilling historisk, men skal
ikke særbehandles pga tradisjon eller sedvane. Eks offentlig ansatte sykehusprester, men ingen tilbud
til andre tros- eller verdisyn.
Anne Sender snakket om å bidra til å bygge et «sunt samfunn»,- uavhengig av tros- eller livssyn.
Tørre å være tydelig på at passivitet og lukkethet sjelden er positivt, samt tørre kaste et kritisk blikk
så egne rekker. Det som bygges i fredstid, kan bli uvurderlig når det blåser opp.
Være tydelig på problemene,- huske at alt er ikke bare veldig bra eller veldig dårlig.
HVORDAN GÅ VIDERE I GRENLAND?
STL skal også være en politisk stemme. Snart kommer ny lov om tros- og livssynssamfunn, denne skal
følges opp, eks ved innspill til politikere ved høringer og annet.
Aktiviteter ,- se til andre, engasjere seg tema som begravelse/ seremonibygg, Kople seg på etablerte
aktiviteter, eks Olavsdagene i Trondheim, sykehus-imam,- åpne kirkevandringer, KRLE-faget, osv.
Et tema her var hvordan få med seg resten av medlemmene i egne menighet,se punktet over.
ROBIN KÅSS OG ERIK NÆS
var svært positive til STLs arbeid. Begge var interessert i et årlig møte med STL Grenland, og sterkt
positive til søknad om økonomiske tilskudd til drift,- begge nærmest lovet at det skulle ordnes.
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